Transportøkonomisk institutt anslår at marginale eksterne
kostnader ved lokal luftforurensning, ulykker, støy, kø,
veislitasje og vinterdrift er høyere enn nivået på veibruksavgiften, spesielt i storbyer og ved rush-trafikk.
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Norge har tatt i bruk omfattende virkemidler for å
redusere utslippene av klimagasser. Over 80 pst.
av klimagassutslippene i Norge er dekket av sektorovergripende økonomiske virkemidler i form
av avgifter eller deltakelse i det europeiske
bedriftskvotesystemet. Disse hovedvirkemidlene
setter en pris på utslipp av klimagasser og bidrar
dermed til å endre produksjons- og forbruksmønstre. Norge innførte en CO2-avgift allerede i 1991,
som et av de første landene i verden. Som et tillegg til kvoter og avgifter brukes direkte regulering, standarder, avtaler og subsidier til utslippsreduserende tiltak. Norge satser også på forskning
og utvikling, se boks 4.4.
CO2-avgiften dekker 60–70 pst. av de ikke-kvotepliktige utslippene. Drivstoff til veitrafikk er i tillegg ilagt veibruksavgift. Selv om denne avgiften
er ment å dekke andre kostnader ved veitrafikk,
som lokal luftforurensing, kø, ulykker og støy,5 er
det totalprisen på drivstoffet som bestemmer hvor
sterke insentivene til å redusere utslippene er.
Dersom man ser CO2-avgiften og veibruksavgiften under ett, er avgiften på drivstoff betydelig
høyere i Norge enn gjennomsnittet for EU. Regnet per tonn CO2 utgjør avgiftene på drivstoff over
2000 kroner, se figur 4.5. Bare Storbritannia har
høyere avgifter i denne sektoren, mens Sveits ligger på nivå med Norge. I USA er avgiftene svært
lave, og betydelig lavere enn det som kreves for å
nå togradersmålet. Slik er det også i store fremvoksende økonomier.
Sammen med engangsavgiften gir drivstoffavgiftene sterke insentiver til å velge biler med lave
utslipp. Engangsavgiften er lagt om i miljøvennlig
retning slik at det er blitt rimeligere å kjøpe biler

2 500

br

Virkemidlene i klimapolitikken

Effektiv avgiftssats på drivstoff til
veitrafikk

or

nologi- og kostnadsutvikling i transportsektoren.
Selv om usikkerheten er stor, kan beregningene
gi en viss pekepinn om kostnadene dersom lav- og
nullutslippsteknologi ikke faller mye i pris og rommet for samarbeid over landegrensene er lite.
Gode muligheter for å samarbeide med EUland om utslippsreduksjoner og tilgang til billige
lav- og nullutslippsteknologier vil gi de laveste
kostnadene ved å nå 2030-målet. Forskjellene i tiltakskostnader mellom Norge og mange EU-land
reduseres dersom tilgangen på rimelig lav- og nullutslippsteknologi øker raskt.
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Figur 4.5 Effektiv avgiftssats på drivstoff til
veitrafikk. Kroner per tonn CO2 i 2012
Kilder: OECD og Finansdepartementet.

med lave utslipp, slik som ladbare hybridbiler.
Blant annet er avgiften på motoreffekt fjernet og
vektkomponenten redusert, mens vektingen av
utslipp av klimagasser og NOX er økt. Elbiler er
fritatt fra engangsavgift. Gjennomsnittlig utslipp
fra nye personbiler har avtatt fra 177 g/km i 2006
til 123 g/km i 2013 og videre til 93 g/km i 2016.
Norge er nå betydelig under nivået i EU, se figur
4.7C. Hittil i 2017 har gjennomsnittlig utslipp fra
nye personbiler vært 86 g/km. Det er om lag som
målet for 2020 i klimaforliket og lavere enn EUs
mål for 2020. Bilsalget viser at avgiftskutt på nye
miljøvennlige biler har hatt betydelig effekt og
bidratt til å redusere utslippene fra bilparken.
Siden vi ikke produserer biler selv, er vi avhengige av at andre land utvikler teknologien som
skal til for å bringe utslippene ned. Innretningen
på avgiftene legger til rette for å velge biler med
lave utslipp etterhvert som de kommer på markedet.
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 uten de tiltakene som er
innført siden 1990, ville utslippene av klimagasser
i 2020 ha blitt 17–20 mill. tonn CO2-ekvivalenter
høyere enn anslått.
Utslipp per produsert enhet har også gått kraftig ned, og Norge er blant OECD-landene med
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Figur 4.6 Utslippsintensitet for utvalgte land/
områder. Tonn CO2 per BNP-enhet i 2014
Kilde: IEA.

lavest utslipp per BNP-enhet, se figur 4.6. Det er
liten forskjell på utslippsintensitet mellom hele
økonomien og Fastlands-Norge. Utslippene av klimagasser i forhold til BNP blir normalt redusert
etter hvert som knappe ressurser utnyttes mer
effektivt og landenes velstandsnivå øker. I tillegg
er en del relativt energikrevende vareproduksjon
over tid blitt flyttet fra industriland til utviklingsland og fremvoksende økonomier. Høyere energikostnader i en del industriland, blant annet som
følge av kvoteplikt og avgifter på utslipp, har forsterket denne utviklingen.
Selv om avgiften på klimagasser i Norge varierer mellom utslippskilder, og noen sektorer 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 fra
2015 at «... the combination of the comprehensive
coverage of sectors and the considerable level of
taxation in Norway is unique in the world».
Grønn skattekommisjon foreslo at alle utslipp
fra ikke-kvotepliktig sektor skulle ha lik CO2avgift (per tonn CO2-ekvivalent), og foreslo å innføre et nytt generelt nivå for CO2-avgiften. Kommisjonen foreslo videre å oppheve reduserte satser
og fritak fra eksisterende avgifter.
Jordbrukets utslipp av metan og lystgass, som
utgjør 1/6 av ikke-kvotepliktig utslipp, er ikke
ilagt avgift. Støtteordningene i jordbrukspolitikken er dessuten samlet sett innrettet slik at pro-
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duksjon med høyest utslipp per produsert enhet
(produksjon av rødt kjøtt) mottar mest støtte. I
jordbruksmeldingen ble det varslet at regjeringen
i lys av Norges 2030 forpliktelse vil arbeide for å
redusere jordbrukets utslipp av klimagasser og
gradvis legge om jordbrukspolitikken i en mer klimavennlig retning.

4.4

Utslipp til luft i Norge

Innledning
Med om lag to års mellomrom presenterer
Finansdepartementet fremskrivinger av utslipp til
luft. Forrige gang slike fremskrivinger ble utarbeidet var i Nasjonalbudsjettet 2015. I dette avsnittet
omtales oppdaterte utslippsfremskrivinger fram
til 2030. Viktige forutsetninger bak fremskrivingene er omtalt i boks 4.3.
I tråd med internasjonale retningslinjer er
fremskrivingene basert på vedtatt klima- og miljøpolitikk. Fremskrivingene gir dermed et bilde av
hvordan norske utslipp av klimagasser og langtransporterte luftforurensinger kan utvikle seg ved
en videreføring av dagens virkemidler. Bildet er
usikkert, blant annet fordi utvikling av nye løsninger kan påvirke hva en videreføring av dagens virkemidler betyr for utslippene.
Fremskrivingene er ikke en beskrivelse av
regjeringens mål og fanger heller ikke opp effekter av fremtidig ny politikk og nye virkemidler.
Vedtatte mål uten tilhørende forslag til endrede
virkemidler eller tiltak som ikke er ferdig utredet i
form av forskrift, avgiftsvedtak eller avtaler mv. er
ikke innarbeidet i referansebanen. Et unntak er
forbud mot bruk av fossil olje til oppvarming i husholdninger og næringsbygg i 2020, der forslag til
forskrift har vært på høring.
Ifølge utslippsregnskapet var Norges utslipp
av klimagasser 53,9 mill. tonn CO2-ekvivalenter i
2015 når opptak i skog og andre landarealer holdes utenom, se tabell 4.2. Opptak i skog og andre
landarealer anslås til 24,4 mill. tonn CO2-ekvivalenter slik at Norges nettoutslipp kan anslås til
29,5 mill. tonn.
Per innbygger var utslippene i 2015 10,3 tonn
mot 12,2 tonn i 1990, se figur 4.7A. Til sammenlikning er utslipp per person om lag 7 tonn for verden sett under ett og 8,5 tonn som gjennomsnitt
for EU. Utslipp per person i USA er i overkant av
21 tonn. Medregnet opptak i skog var norske
utslipp i 2015 5½ tonn per person. Det er under
verdensgjennomsnittet medregnet skog. Ifølge
fremskrivingene i denne meldingen vil utslippene
reduseres til 51,8 mill. tonn CO2-ekvivalenter i
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2020 og videre ned til 48,3 mill. tonn i 2030. Nivået
for 2030 tilsvarer 8,2 mill. tonn per person.

4.4.1 Klimagasser
Utslippene i 2015 fordeler seg med 26,6 mill. tonn
CO2-ekvivalenter på utslipp som omfattes av de
europeiske kvotesystemene6 og 27,3 mill. tonn fra
aktiviteter som ikke omfattes av disse kvotesystemene. De kvotepliktige utslippene, hovedsakelig fra olje- og gassvirksomheten og prosessindustrien, økte i 2015 med 0,8 mill. tonn fra året før.
Ikke-kvotepliktig utslipp, hvor transport er den
desidert største utslippskilden, gikk ned med 0,2
mill. tonn i samme periode.
Ifølge utslippsregnskapet var utslippene fra
olje- og gassproduksjonen, som er den største
utslippssektoren i Norge, rundt 15 mill. tonn CO2ekvivalenter i 2015. Av dette var 1,1 mill. tonn
ikke-kvotepliktig utslipp. Størstedelen av utslippene er knyttet til energiproduksjon på installasjonene. Utslippene fra sektoren har økt med i overkant av 80 pst. siden 1990, i hovedsak som følge av
økt aktivitet. Målt i standard kubikkmeter har produksjonen økt med 82 pst. i perioden 1990–2015.
Utslippene av klimagasser fra fastlandsøkonomien er redusert med vel 4½ mill. tonn CO2ekvivalenter siden 1990.
Utslippene fra industri og bergverk var i 2015
11,9 mill. tonn CO2-ekvivalenter. Det er en nedgang på nesten 40 pst. siden 1990. Nedgangen
skyldes i stor grad reduserte utslipp av andre klimagasser enn CO2. Industriutslippene kan i stor
grad henføres til produksjon av metaller og kjemiske råvarer for eksport. 1,1 mill. tonn av de
samlede industriutslippene var ikke-kvotepliktige.
Utslippene fra veitrafikk vokste med nesten 30
pst. fra 1990 til 2007, se figur 4.7 B. Siden har utslippene ligget nokså stabilt på rundt 10 mill. tonn i
året, til tross for fortsatt sterk vekst i befolkningen.
Utviklingen siden 2007 må ses i sammenheng med
at utslipp fra nye personbiler i Norge har falt med
nesten 50 pst. fra 2006 til 2016, se figur 4.7 C. Denne
nedgangen skyldes blant annet at bilavgiftene er
lagt om slik at bilens miljøegenskaper tillegges
større vekt og at rask teknologiutvikling har gjort
overgang til kjøretøy med lavere utslipp mulig.

Utslipp av klimagasser
A. Utslipp av klimagasser. Tonn CO2 ekvivalenter per person
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Fremskrivinger av utslipp til luft er oppdatert med
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Figur 4.7 Utslipp per innbygger i Norge og utslipp
fra nye personbiler
Kilder: Statistisk sentralbyrå, Miljødirektoratet, Det europeiske
miljøbyrået, Opplysningsrådet for veitrafikk og Finansdepartementet.
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Boks 4.3 Forutsetninger ved beregning av miljøskadelige utslipp til luft
nasjonale utslipp til luft fra veitrafikk. Det er
Utgangspunktet for fremskrivingene er utslippslagt til grunn at andelen elbiler vil øke til 50
regnskapet og nasjonalregnskapet fra Statistisk
pst. av nybilsalget i 2030. Salget av ladbare
sentralbyrå, som danner det beskrivende grunnhybridbiler anslås til rundt 20 pst. av nybilsallaget for Statistisk sentralbyrås økonomiske
get. Forutsetningene innebærer at andelen
modell SNOW. Bruken av modellen er på
nye diesel- og bensinbiler (inkludert ikke-ladenkelte områder supplert med mer detaljerte
bare hybridbiler) vil avta fra rundt 70 pst. i
analyser.
2016 til 30 pst. av salget av nye personbiler i
I kort trekk kan forutsetningene som ligger
2030. Trafikkarbeidet anslås å følge utviklintil grunn for fremskrivingene oppsummeres
gen i befolkningen. Utslippene per kjørte km
som følger:
fra nye biler basert på fossile energibærere
– Dagens innretning av klimapolitikken videreanslås å avta med om lag 1 pst. i året. Innblanføres, herunder omfang og satser for CO2dingen av biodrivstoff er videreført med
avgiften.
dagens nivå på reelt 6,25 pst.
– Prisen på fremtidig levering av kvoter innen– Det er lagt til grunn om lag uendret forbruk
for EUs kvotesystem anslås å stige til 60 kroav elektrisitet i kraftintensiv industri.
ner per tonn CO2 i 2020, i tråd med noterin– På bakgrunn av aktivitetsdata fra NIBIO utarger i fremtidsmarkedet for slike kvoter. Etter
beider Miljødirektoretet fremskrivinger av
2020 er det lagt til grunn at prisen på kvoter i
utslipp fra jordbruket. Disse bygger på at
EUs kvotesystem stiger reelt med 4 pst. per
dagens landbrukssubsidier og tollvern videår.
reføres, men at støtte til eksport av ost bort– Langsiktig pris på råolje og naturgass som er
faller fra 2020. Det er lagt til grunn en viss
lagt til grunn i kapittel 5.
effektivisering slik at utslipp per produserte
– Fremskrivingene av utslipp fra olje- og gassenhet går ned.
produksjon er utarbeidet av Oljedirektoratet
– Fremskrivingene av netto karbonopptak i
og bygger på rapportering fra oljeselskapene.
skog og andre landarealer er ikke oppdatert
Avgrensningen av petroleumsindustrien følsiden fremskrivingene i Nasjonalbudsjettet
ger petroleumsskattelovens definisjon. I til2015. Da ble det anslått at opptaket ville avta
legg er virksomheten ved landanleggene
fra dagens nivå på om lag 25 mill. tonn CO2som er knyttet til videre transport av petroleumsprodukter inludert, slik at fremskrivinekvivalenter per år til i overkant av 20 mill.
1
gene blir i tråd med utslippsregnskapet. Det
tonn CO2-ekvivalenter i 2030. Bak denne
er tatt hensyn til endringer i sammensetninutviklingen ligger det blant annet en forutsetgen av produksjonen og at anslått levetid er
ning om at dagens skogplanting videreføres
økt for flere felt. Størstedelen av CO2-utslipog at avvirkningen øker fra rundt 10 mill. m3
pene er knyttet til energiproduksjon på inni dag til vel 12,5 mill. m3 i 2030.
retningene. Utslipp fra bygge- og installa1
Petroleumssektoren omfatter etter denne definisjonen
sjonsfase, maritime støttetjenester og helialle petroleumsinstallasjoner offshore, landanleggene på
koptertrafikk inngår i andre næringer.
Kollsnes, Sture, Nyhamna (Ormen-Langefeltet, Hammerfest LNG-anlegg (Snøhvitfeltet), Mongstad (indirekte ut– Utslipp fra veitrafikk tar utgangspunkt i inforslipp fra råoljeterminal) og Kårstø (ilandføring).
masjon i utslippsmodellen for veitrafikk som
Statistisk sentralbyrå benytter til å beregne

gene i denne meldingen. Utslipp avhenger av
handlingene til noen hundretusen bedrifter og
rundt 5 mill. personer. Fremskrivingene prøver å
fange opp underliggende utviklingstrekk og tendenser bak summen av disse handlingene, blant
annet med utgangspunkt i økonomiske, teknologiske og befolkningsmessige forhold.

Fremskrivingene viderefører dagens innretning av klimapolitikken. Det innebærer at omfang
og satser for CO2-avgiften og andre avgifter holdes på dagens nivå og at de observerte prisene i
EUs kvotesystem for fremtidig levering legges til
grunn. Satsingen på teknologiutvikling, for
eksempel gjennom Enova, videreføres. Klimapoli-
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Boks 4.4 Endringer i virkemidler
umsvirksomheten, slik at klimavirkningen
Fremskrivinger av miljøskadelige utslipp til luft
prises likt som ved forbrenning av naturgass
ble sist presentert i Nasjonalbudsjettet 2015, og
på sokkelen. Reelt er økningen fra 58 til 444
var basert på nivået på virkemidlene sommeren
kroner per tonn CO2-ekvivalenter.
2014. Siden da er klimapolitikken blitt betydelig
strammet til. Noen viktige endringer omtales
– Tilskuddsordningen for klimatiltak i kommunedenfor.
nene ble innført i 2016, og i 2017 er det satt av
– Engangsavgiften er lagt om i mer miljøvennrundt 150 mill. kroner til klimatiltak i komlig retning i flere budsjetter, spesielt etter
muner og fylkeskommuner.
enigheten i Revidert nasjonalbudsjett 2015.
– Enova er tilført betydelige midler og har fått
Omleggingen gir økt avgift for biler med
nytt mandat med større vekt på reduksjon i
høye utslipp i forhold til motoreffekt og vekt
ikke-kvotepliktig utslipp. Det er blant annet
gitt støtte til grønn skipsfart og lade-/fyllestaog redusert avgift til biler med lave utslipp.
Endringene i engangsavgiften gir kraftige
sjoner for nullutslippsbiler. Enova vil i 2017
insentiver til å velge lavutslippsbiler og har
tilføres 2,6 mrd. kroner, hvorav i overkant av
bidratt til en sterk nedgang i gjennomsnittlig
0,6 mrd. kroner er inntekter fra påslaget på
utslipp fra nye biler, se figur 4.7 C.
nettariffen.
– Kravet om innblandingen av biodrivstoff er
– Også andre ordninger som bidrar til utvikling
økt fra rundt 4 pst. i 2014 til reelt 6,25 pst. i
av ny teknologi er blitt styrket:
2017 (7 pst. når vi tar med at avansert biodriv– Bevilgningen til miljøteknologiordningen
stoff teller dobbelt). Isolert sett bidrar økninunder Innovasjon Norge er på over 500
gen til å redusere utslippene i Norge med om
mill. kroner i 2017.
lag 200 000 tonn CO2.
– Norges forskningsråd og Innovasjon
Norge følger opp miljørelevant forskning
– Satsingen på kollektivtransport, for eksempel
innenfor de fleste av sine programmer.
ved økte bevilgninger til jernbane, beløn– Forskningssentrene for miljøvennlig
ningsordninger og bymiljøavtaler, samt satenergi (FME) er blitt styrket.
singen på sykkel og gange øker insentivene
– Teknologisenteret for CO2-fangst på
til å bruke alternative transportformer. Det er
vanskelig å anslå utslippseffekten av disse tilMongstad (TCM) står sentralt i regjerintakene, men de er en del av grunnlaget for
gens satsing på CO2-fangst og lagring.
vurderingene av utviklingen i trafikkarbeidet.
CLIMIT-programmet har fått økte bevilg– CO2-avgiften er både gradvis trappet opp og
ninger. Regjeringen har som ambisjon å
realisere et fullskala demonstrasjonsanjevnet ut mellom produkter og er i 2017 for
legg for CO2-fangst og -lagring innen 2022
mange kilder (mineralolje, naturgass, LPG,
bensin og diesel) på 450 kroner per tonn
og har tatt initiativ til mulighetsstudier av
CO2. Også avgiften på HFK og PFK er økt til
tre ulike karbonfangstprosjekter i Norge.
– Et nytt investeringsselskap som skal
450 kroner per tonn CO2-ekvivalenter.
bidra til reduserte utslipp av klimagasser
– CO2-avgiften på mineralolje til innenriks lufter under opprettelse. Investeringsselskafart er økt og jevnet ut slik at både kvoteplikpet skal i hovedsak investere i ny teknotig og ikke-kvotepliktig luftfart i dag betaler
logi i overgangen fra teknologiutvikling til
en avgift på 430 kroner per tonn CO2.
kommersialisering og skal prioritere lav– Fra 2017 er det innført separat sats for deler
og nullutslippsløsninger.
av utslippene av naturgass til luft i petrole-

tikken er blitt styrket de seneste årene, se boks
4.4. Beregningene av hvordan dagens politikk
påvirker fremtidige utslipp er beheftet med usikkerhet, og usikkerheten øker desto lengre utover
i tid fremskrivingene strekker seg. Usikkerheten
gjelder ikke bare de økonomiske utsiktene og den
fremtidige utviklingen i befolkningen, men også

utvikling og tilgang på lav- og nullutslippsteknologi og kostnadene ved å ta slik teknologi i bruk.
Utslippene av klimagasser anslås å avta med
rundt ¾ pst. i året fram mot 2020 og 2030, se tabell
4.2. Forløpet for utslippene må blant annet ses i
sammenheng med utfasingen av oljefyr fram mot
2020, nedleggelsen av gasskraftverket på Mong-

5506

84

2016–2017

Meld. St. 29
Perspektivmeldingen 2017

Tabell 4.2 Utslipp av klimagasser i Norge etter sektor. Mill. tonn CO2-ekvivalenter
1990

2005

2015

2020

2030

51,7

55,1

53,9

51,8

48,3

Kvotepliktig utslipp ......................................

27,5

26,6

26,3

25,2

– Olje- og gassproduksjon ...........................

12,9

14,0

13,9

12,8

– Industri og bergverk .................................

13,6

10,8

11,1

11,0

– Andre kilder1 .............................................

1,0

1,8

1,3

1,4

Ikke-kvotepliktig utslipp ..............................

27,6

27,3

25,5

23,1

– Transport ..................................................

14,9

15,6

14,9

13,5

Herunder: Veitrafikk ................................

9,7

10,3

9,7

8,4

– Jordbruk.....................................................

4,6

4,5

4,3

4,4

– Andre kilder3 .............................................

8,1

7,2

6,2

5,2

Utslipp av klimagasser.....................................

2

Opptak i skog....................................................

-10,5

-24,7

-24,44

-23,4

-21,2

Utslipp av klimagasser medregnet skog........

41,3

30,4

29,5

28,4

27,1

43,5

39,8

38,8

36,7

34,4

Memo:
Fastlands-Norge ...............................................
1

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

stad og at utslippene fra petroleumsvirksomheten
begynner å avta noe etter 2020. Effekten av en
anslått nedgang i transportutslippene som følge
av at flere nullutslippskjøretøy tas i bruk, blir først
for alvor synlig i tallene etter 2020. I 2030 anslås
utslippene å ligge vel 5½ mill. tonn CO2-ekvivalenter lavere enn i 2015. Det aller meste av nedgangen ventes å komme i ikke-kvotepliktige sektor
der utslippene anslås å gå ned med 4¼ mill. tonn
fra 2015 til 2030.
Fremskrivingene av nettoopptaket i skog og
andre landarealer er ikke oppdatert i denne meldingen. Ifølge de seneste fremskrivingene ventes
opptaket å avta fremover, blant annet som følge av
at stigende alder på skogen gir lavere tilvekst. Det
ligger likevel an til at opptaket av klimagasser i
skog og landarealer vil tilsvare i overkant av 40
pst. av utslippene fra andre sektorer de nærmeste
tiårene. Gjødsling av skog kan øke opptaket.
Utslippene av andre klimagasser enn CO2
anslås samlet å avta fra i overkant av 9 mill. tonn
CO2-ekvivalenter i 2015 til 8 mill. tonn CO2-ekvivalenter i 2030, se tabell 4.3. Fram mot 2020 anslås

utslippene av metan (CH4) fra jordbruket å avta
som en følge av bortfallet av eksportsubsidiene til
ost. På lengre sikt anslås jordbruksutslippene å gå
litt opp, som følge av at produksjon antas å holde
følge med befolkningsutviklingen. Videre fall i
metanutslippene henger blant annet sammen med
avtakende utslipp fra avfallsfyllinger. Lystgassutslippene (N2O) anslås å holde seg relativt konstante fremover, mens utslippene av HFK-gasser
anslås å gå ned etter 2020 som en følge av innføringen av f-gassforordningen i EU og Norge. 7
Den observerte nedgangen i utslippsintensiteten i fastlandsøkonomien ventes å fortsette og
utslipp per produsert enhet er anslått å falle med
vel 1/3 fram til 2030. Nedgangen må ses i sammenheng med at mesteparten av veksten i verdiskapingen skyldes tekniske og organisatoriske
nyvinninger og mer effektiv utnyttelse av kapitalutstyr. Prising av klimagassutslipp bidrar til en
slik dreining.
7

Regulation (EU) No 517/2014.
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Tabell 4.3 Utslipp av klimagasser i Norge. Mill. tonn CO2-ekvivalenter
1990

2005

2015

2020

2030

Sum klimagasser .........................................

51,7

55,1

53,9

51,8

48,3

CO2 ...............................................................

35,7

43,6

44,7

43,1

40,4

Andre klimagasser ......................................

16,0

11,6

9,2

8,6

7,9

CH4 ...........................................................

5,8

5,5

5,2

4,9

4,5

N2O ...........................................................

4,2

4,2

2,6

2,5

2,5

F-gasser ....................................................

6,0

1,9

1,4

1,2

0,9

Kilder: Statistisk sentralbyrå, Miljødirektoratet og Finansdepartementet.

Nærmere om fremskrivingene
Fremskrivinger av miljøskadelige utslipp til luft
ble sist presentert i Nasjonalbudsjettet 2015. Etter
dette ble utslippsregnskapet revidert som følge av
nye retningslinjer fra FN. Endringene gjaldt blant
annet faktorene for oppvarmingspotensialet for
klimagasser (GWP-verdier). Revisjonen innebar
at både de historiske utslippene og fremskrivingene ble løftet med om lag 1 mill. tonn hvert år, se
Nasjonalbudsjettet 2016. For å isolere effekten av
ny informasjon og nye forutsetninger sammenliknes utslippene i denne meldingen med de reviderte anslagene fra forrige fremskriving slik de
ble gjengitt i Nasjonalbudsjettet 2016.
Fremskrivingene i denne meldingen innebærer en nedjustering av anslåtte utslipp med 3
mill. tonn CO2-ekvivalenter i 2020 og i overkant 4
mill. tonn i 2030, sammenliknet med forrige fremskriving. Både CO2-utslippene og utslippene av fgasser, primært HFK, bidrar til denne nedjusteringen. I motsatt retning trekker en liten oppjustering av anslåtte utslipp av lystgass fra jordbruket.
Fremskrivingene for noen av de viktigste sektorene omtales nærmere nedenfor.
Utslippene fra olje- og gassproduksjon anslås å
holde seg på rundt 15 mill. tonn CO2-evkvialenter
i 2020 for så å avta til knapt 14 mill. tonn i 2030.
Fram til 2030 ventes nedgangen i produksjonen av
olje og gass å være sterkere enn nedgangen i
utslippene av klimagasser fra sektoren. Det må
ses i sammenheng med at produksjonen avtar på
flere felt, men at energibehovet, og dermed utslippene fra enkeltfelt gjennomgående endres lite selv
om produksjonen reduseres. Videre bygger fremskrivingene på at i overkant av 30 pst. av produksjonen fra norsk sokkel i perioden 2015–2030 vil
komme fra felt med kraft fra land. Anslaget for
utslipp fra olje- og gassproduksjon i 2020 er justert
litt ned sammenliknet med det som ble lagt til

grunn i forrige fremskriving. Utslippsanslaget for
2030 er ikke endret.
Fremskrivingene bygger på at kraftintensiv
industri fremover vil ha et forbruk av elektrisk
kraft på om lag samme nivå som i 2016. Økt produktivitet bidrar til at produksjonen i kraftintensiv
industri likevel stiger noe over tid, og utslipp per
produserte enhet vil avta. Den kraftige satsingen
på klimateknologi kan gi reduserte klimagassutslipp og energieffektivisering i industrien fremover, men effekten av denne innsatsen er svært
krevende å anslå og derfor ikke tallfestet. Det er
for eksempel usikkert når, hvor sterkt og i hvilken
sektor økt innsats på forskning og teknologiutvikling vil gi resultater i form av reduserte utslipp.
Også nyvinninger i andre land kan bidra til nedgang i norske utslipp. Utslippene fra industrien
anslås å ligge relativt stabilt fremover og om lag
på samme nivå som i den forrige utslippsfremskrivingen.
Alt i alt anslås utslippene i kvotepliktig sektor å
avta med 1½ mill. tonn fram mot 2030.
Anslaget for ikke-kvotepliktig utslipp er nedjustert med 3 mill. tonn CO2-ekvivalenter i 2030
sammenliknet med anslag fra forrige fremskriving. Det er særlig antakelsene om utviklingen i
utslippene fra transport som bidrar til at fremskrivingene nå er lavere. Utslippene fra veitransport
anslås å avta fra 10,3 mill. tonn i 2015 til 9,7 mill.
tonn i 2020 og videre til 8,4 mill. tonn i 2030. I forrige fremskriving lå utslippene fra sektoren stabilt
på rundt 10 mill. tonn gjennom fremskrivingsperioden. Nedjusteringen skyldes i hovedsak at det er
lagt til grunn raskere innfasing av lav- og nullutslippsbiler fremover. Som i forrige fremskriving er
det antatt at kjørte km per person holder seg om
lag på dagens nivå, og at trafikkarbeidet følger
utviklingen i befolkningen. Antakelsen bygger på
at den observerte utflatingen i kjørte km per person de siste 5–10 årene vil fortsette. Dersom tra-
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fikkarbeidet per person igjen skulle ta seg opp vil
det isolert sett trekke utslippene opp. Anslaget for
innblanding av biodrivstoff er økt sammenliknet
med forrige fremskriving. I fremskrivingene videreføres dagens nivå på omsetningskravet. En
økning i omsetningskravet fremover i tråd med
Stortingets vedtak i forbindelse med budsjettet for
inneværende år, vil isolert sett bidra til å trekke
utslippene ned med om lag 1 mill. tonn i 2020.
Effekten er noe mindre i 2030, blant annet på
grunn av flere null- og lavutslippskjøretøy.
Teknologiutviklingen for null- og lavutslippsbiler har gått raskere enn lagt til grunn i forrige
fremskriving. I tillegg har el-bilfordelene blitt forlenget og engangsavgiften er ytterligere lagt om.
Denne bruken av kraftige økonomiske virkemidler for å legge til rette for miljøvennlige valg ved
kjøp av ny bil har bidratt til at utslipp per kjørte
kilometer for personbiler har avtatt sterkt. I fremskrivingene er det lag til grunn at andelen nullutslippsbiler øker fra dagens nivå på rundet 15 pst.
av nybilsalget til 50 pst. i 2030. Med videreføring
av dagens avgiftsfordeler vil økt elbilandel redusere statens inntekter, se illustrasjon i figur 11 B.
Økning av elbilandelen til 50 pst. kan alene medføre et provenytap på i størrelsesorden 5 mrd. kroner årlig grunnet bortfall av engangsavgift, beregnet med utgangspunkt i gjennomsnittlig avgift på
95 000 kroner per ny personbil. I tillegg kommer
blant annet tapte inntekter fra merverdiavgift og
øvrige særavgifter, samt veibruksavgift på drivstoff.
Utviklingen fremover er usikker. Den avhenger særlig av om og hvor raskt det utvikles nye
biler med tilstrekkelig rekkevidde og om kostnadene ved slike biler utvikler seg slik at de blir mer
vanlige i husholdninger som bare har en bil. I og
med at biler har lang levetid, tar det tid før varige
endringer i registreringstallene for nullutslippsbiler fullt ut kommer til syne i transportutslippene.
Skulle registreringsandelen utvikle seg slik at
nivået i 2030 endres med for eksempel 20 prosentenheter til henholdsvis 30 pst. eller 70 pst., vil
transportutslippene det året endes med snaut ½
mill. tonn. En kan imidlertid ikke se bort fra at
utviklingen av nybilsalget kan havne utenfor dette
intervallet. For eksempel har Bloomberg pekt på
at batteriteknologien kan bli konkurransedyktig
med fossil teknologi før 2025. Regnestykket over
omfatter bare personbiler. For en omtale av regjeringens mål for transportsektoren vises det til
stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan.
Utslippene fra innenriks sjøfart og fiske har
avtatt markert de senere årene, se omtale i 4.4.2. I
fremskrivingene er det lagt til grunn at nedgan-
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gen er varig og at videre teknologiutvikling og de
forsterkede virkemidlene de senere årene vil
bidra til at utslippene vil fortsette å avta etter 2020.
Utslippene fra forbruk av fossil olje til oppvarming i husholdninger og næringer har avtatt med
nesten 60 pst. siden 1990. Dersom en slik utvikling fortsetter vil utslippene i 2030 være i rundt ¾
mill. tonn CO2-ekvivalenter. Forbudet mot bruk av
fyringsolje innebærer at nedgangen fremskyndes
og at husholdningene allerede i 2020 ikke vil ha
utslipp fra bruk av olje, men at det fortsatt vil være
utslipp fra bruk av gass og fra vedfyring. Også i
tjenesteytende næringer vil et forbud fremskynde
nedgangen i bruk av olje til oppvarming. Det er
beregningsteknisk lagt til grunn at det vil være
noen utslipp igjen, som følge av at forbudet trolig
åpner for visse unntak, blant annet i områder der
kraftsituasjonen tilsier det. I 2030 anslås utslippene til knapt ½ mill. tonn CO2-ekvivalenter.
Utslippene fra oppvarming av bygg er nedjustert
med ¾ mill. tonn i både 2020 og 2030 sammenliknet med anslagene fra sist.
Utslippene fra energiforsyning kommer fra
brenning av fossilt karbon i avfall og bruk av fossile energibærere i fjernvarme og annen energiforsyning som gasskraft eller varmekraftverket
fyrt på kull på Svalbard. I fremskrivingene anslås
utslippene fra energiforsyning å bli redusert med
vel ½ mill. tonn CO2 fra dagens nivå i 2020 og
2030. Nedgangen skyldes den varslede nedleggelsen av varmekraftverket på Mongstad. Utslippene
er dermed også nedjustert tilsvarene i forhold til
forrige fremskriving.
Utslippene fra avfallsdeponier er som tidligere
anslått å gå videre ned som en følge av forbudet
mot deponering av våtorganisk avfall.

4.4.2 Langtransporterte luftforurensinger
Utslippene av langtransporterte luftforurensinger,
nitrogenoksider (NOX), svoveldioksid (SO2),
ammoniakk (NH3), partikler (PM2,5) og flyktige
organiske forbindelser utenom metan (NMVOC),
reguleres under Gøteborgprotokollen. Disse forurensingene spres over landegrenser via atmosfæren og bidrar blant annet til forsuring, helseskadelige konsentrasjoner av partikler og dannelse av
bakkenært ozon.
Norge oppfylte i 2015 forpliktelsen under
Gøteborgprotokollen for gassene NOX, SO2 og
NMVOC, jf. figur 4.8. Det ble i 2012 fremforhandlet nye utslippsforpliktelser under denne protokollen. Disse forpliktelsene gjelder fra 2020 og er satt
i forhold til utslippsnivået i 2005. I desember 2016
ble nye retningslinjer for beregning av utslipp fra
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Langtransporterte luftforurensinger1
B. Utslipp av SO2 og NMVOC
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Figur 4.8 Utslipp av langtransporterte luftforurensinger omfattet av Gøteborgprotokollen. 1 000 tonn
1
Firkantene viser utslippsforpliktelsene i Gøteborgprotokollen.
Kilder: Statistisk sentralbyrå, Miljødirektoratet og Finansdepartementet.

konvensjonen for langtransporterte luftforurensinger innarbeidet i utslippsregnskapet i Norge.
Grunnlaget for beregningene er utvidet og inkluderer blant annet nye utslippskilder fra jordbruket, noe som innebærer at utslippene av nitrogenoksider (NOX), NMVOC og ammoniakk
(NH3)er justert opp.
Siden 1990 har utslippene av nitrogenoksider
(NOX) falt med 23 pst. Dette skyldes først og
fremst lavere utslipp fra veitrafikk, i hovedsak
som resultat av at avgasskravene er skjerpet i flere
omganger. Utslippene fra innenriks sjøfart har
avtatt betydelig siden 2007, blant annet som følge
av tiltak finansiert med støtte fra Næringslivets
NOX-fond og en gradvis utfasing av eldre motorer
med høye utslipp. Fra 2012 har også utslippene fra
fiske avtatt. Nedgangen i utslippene fra innenriks
sjøfart og fiske henger trolig sammen med overgang til mindre utslippsintensive drivstoff og bruk

av ny teknologi. Det kan også skyldes at utslipp
ikke fullt ut fanges opp i statistikken, dersom drivstoff bunkres i andre land. Utslippene variere en
del fra år til år. Avgasskrav har bidratt til at utslippene fra dieseldrevne motorredskaper har avtatt.
Utslippene fra petroleumsvirksomheten har økt
med over 80 pst. siden 1990 og tilsvarte i overkant
av 30 pst. av de samlede NOX-utslippene i 2015.
I fremskrivingene avtar utslippene av NOX til
142 000 tonn i 2020, se tabell 4.4. Utslippene ventes å avta ytterligere fram mot 2030. Som følge av
effekter som trekker i hver sin retning ligger
utslippsanslagene relativt nær de som ble rapportert i Nasjonalbudsjettet 2015. På den ene siden er
hele banen løftet som en følge av revideringen av
regnskapet. Samtidig har utslippene spesielt fra
fiske vist seg å bli lavere enn tidligere lagt til
grunn. At utslippene anslås å avta fremover må
ses i sammenheng med lavere utslipp fra veitra-

Tabell 4.4 Utslipp av langtransporterte luftforurensinger. 1 000 tonn
1990

2000

2005

2015

2020

2030

NOX.........................................

199,9

211,6

205,5

153,2

142,1

117,5

SO2 ..........................................

52,3

27,2

24,1

16,4

15,7

15,4

NMVOC .................................

301,7

390,9

229,8

157,0

148,7

136,6

NH3 .........................................

23,7

25,3

26,7

26,7

25,5

26,1

Kilder: Statistisk Sentralbyrå, Miljødirektoratet og Finansdepartementet.
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fikk som en følge av strengere avgasskrav, spesielt for tyngre kjøretøy, og en kraftig økning i antall
null- og lavutslippskjøretøy. Bruk av biodrivstoff
kan føre til økte utslipp av NOX. I tillegg ventes
utslippene fra olje- og gassvirksomheten å avta
noe etter 2020. I fremskrivingene er det ikke tatt
hensyn til en eventuell ny NOX-avtale fra 2018.
Forventet effekt av inneværende avtale er innarbeidet.
I henhold til Gøteborgprotokollen har Norge
forpliktet seg til å redusere utslippene av NOX
med 23 pst. innen 2020, sett i forhold til utslippsnivået i 2005. Med dagens regnskap gir det et
utslippstak for 2020 på i overkant av 156 000 tonn.
Utslippene av NOX anslås dermed å ligge godt
under forpliktelsen i 2020.
Utslippene av flyktige organiske forbindelser
utenom metan (NMVOC) var i 2015 hele 60 pst.
lavere enn i 2001, som er året da utslippene var på
sitt høyeste. Det er først og fremst lavere utslipp
fra lasting og lagring av råolje på sokkelen som har
bidratt til å redusere utslippene av NMVOC. I tillegg har utslipp av NMVOC fra veitrafikk falt jevnt,
først og fremst som følge av avgasskravene som
ble innført for bensindrevne biler i 1989, og delvis
av overgangen fra bensin- til dieseldrevne biler.
I fremskrivingene avtar utslippene av NMVOC
til rundt 149 000 tonn i 2020 og anslås å falle ytterligere fram mot 2030. Sammenliknet med fremskrivingene til Nasjonalbudsjettet 2015 er utslippene oppjustert med 22 000 tonn i 2020. Oppjusteringen henger sammen med revideringen av historiske tall, samt at utslippene fra petroleumssektoren har vist seg å bli høyere enn tidligere lagt til
grunn. Forpliktelsen under Gøteborgprotokollen
innebærer at utslippene i 2020 må ligge under
138 000 tonn. Anslåtte utslipp ligger dermed over
forpliktelsen i 2020, men videre nedgang bringer
utslippene under forpliktelsen før 2030.
Utslippene av svoveldioksid (SO2) har avtatt
med nesten 70 pst. siden 1990. Siden 2007 har
utslippene ligget lavere enn kravet i første Gøteborgperiode på maksimalt 22 000 tonn. I 2015 var
utslippene 16 400 tonn. I fremskrivingene anslås
en videre forsiktig nedgang i SO2-utslippene.
Utslippene er godt under Gøteborgforpliktelsen
for 2020 på 21 700 tonn.
Utslippsregnskapet for ammoniakk (NH3) har
tidligere indikert at Norge overholdt forpliktelsen
i første Gøteborgperiode på 23 000 tonn. I 2013 ble
utslippstallene tilbake til 1990 oppjustert med 10–
20 pst. som følge av ny beregningsmetode for
utslipp fra husdyrgjødsel. I 2015 var utslippene
26 700 tonn. Utslippene anslås å ligge stabilt på
rundt 26 000 tonn fram mot 2030, mens Gøteborg-
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forpliktelsen for 2020, som tar utgangspunkt i
utslippet i 2005, er 26 400 tonn. Norge ligger dermed an til å nå forpliktelsen for 2020. Det er stor
usikkerhet hvordan bortfallet av eksportsubsidiene til ost vil påvirke utslippene fremover.
Ved revisjonen av Gøteborgprotokollen i 2012
påtok Norge seg å redusere utslippene av små,
helseskadelige partikler (PM2,5) med 30 pst. i
2020 sammenliknet med nivået i 2005. Med
dagens utslippsregnskap tilsvarer dette et årlig
utslippstak på om lag 27 000 tonn fra 2020. Det er
ikke utarbeidet fremskrivinger for disse utslippene som ledd i de makroøkonomiske beregningene. De vil bli oppdatert til Norges årlige rapportering under Gøteborgprotokollen. I 2015
utgjorde utslippene av PM2,5 28 100 tonn.

4.5

Naturmangfold

Tap av naturmangfold er en stor global miljøutfordring. Naturen er grunnlag for produksjon av
mange varer og tjenester, og velfungerende økosystemer er viktige for velferd og livskvalitet.
Naturen renser vann og luft, produserer oksygen,
sikrer pollinering av planter og lagrer karbon. Velfungerende økosystemer beskytter mot erosjon
og ras, og er viktig for overvannshåndtering og
flomdemping. De kan også bidra til karbonlagring
i myr og skog og til å redusere negative effekter
av klimaendringer. De fleste medisiner er utviklet
av planter. Når arter og økosystemer svekkes
eller forsvinner, mister vi fremtidige muligheter. Å
bevare velfungerende, naturlige økosystemer er
derfor viktig.
Tross enkelte lyspunkter i noen land og områder har jordens naturmangfold blitt redusert gjennom lang tid. Globalt har man aldri før i menneskets historie endret og påvirket naturen så
mye som de siste tiårene,8 og verden kan ikke
fortsette som i dag dersom økosystemene skal
være i stand til å dekke menneskenes fremtidige
behov9.
Tap av naturmangfold er en global utfordring,
men skiller seg fra global oppvarming ved at skadene avhenger av hvor naturinngrep og andre
påvirkninger skjer. FNs konvensjon om biologisk
mangfold er den sentrale globale avtalen for vern
og bærekraftig bruk av det biologiske mangfoldet.
Målene som i 2010 ble vedtatt under konvensjonen, Aichimålene, skal landene følge opp gjennom
8
9

Millenium ecosystem assessment, UNEP 2005.
Biomangfoldkonvensjonens perioderapport Global Biodiversity Outlook 4 (2014).
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nasjonale handlingsplaner. I Norges handlingsplan er de viktigste målene at økosystemene skal
ha god tilstand, at ingen arter og naturtyper skal
utryddes og at et representativt utvalg av norsk
natur skal bevares for kommende generasjoner,
se Meld. St. 14 (2015–2016) Natur for livet –
norsk handlingsplan for naturmangfold. Stortinget sluttet seg til og forsterket tiltakene foreslått i
meldingen.
En midtveisvurdering av fremdriften i arbeidet
for å nå Aichimålene viser til fremgang for
enkelte, herunder for det globale målet om områdevern. Mange av de andre målene vil imidlertid
kreve innsats dersom man skal klare å nå dem
innen 2020. Blant disse kan nevnes mål om utfasing av skadelige subsidier, tap av arter og habitater, ivaretakelse og restaurering av økosystemer
samt bærekraftig forvaltning av fiskebestander. At
naturmangfoldet er under press, bekreftes også
av en analyse av den globale rødlista utarbeidet av
Verdens naturvernorganisasjon (IUCN 2016).
Presset på naturmiljøet kommer særlig fra
bruk av biologiske ressurser (blant annet ved
avskoging i tropiske områder), mer intensivt jordog skogbruk, spredning av fremmede arter, bygging av veier, anlegg og hus, og forurensing, se
figur 4.9. Viktige underliggende drivkrefter er global befolkningsvekst og økende forbruk per innbygger kombinert med mangelfull regulering av
utnyttelsen av mange naturressurser. Uten nye tiltak ventes utviklingen i retning av økt press på
naturmiljøet å fortsette.

Globalt er artsmangfoldet størst i verdens skoger, særlig i de tropiske regnskogene. Selv om det
fortsatt er betydelig avskoging i mange områder,
har samlet avskoging i verden avtatt de siste
årene. En stabilisering av verdens skogdekke vil
imidlertid ikke nødvendigvis stanse tapet av
naturmangfold. Det skyldes at en økende andel av
verdens skoger antas å bli gjenstand for kommersiell hogst, og stadig mer vil bestå av plantasjer
som har betydelig mindre biologisk mangfold enn
primær skog.
Arter, naturtyper, og økosystemer vil påvirkes
ved at arter kan måtte flytte til nye habiater for å
tilpasse seg endringene. Samtidig vil andre arter
kunne bli truet av at nye arter kommer inn i deres
habitat. Forstyrrelser og inngrep bidrar til oppstykking av naturområder som vanskeliggjør
arters overlevelsesmuligheter. Økt CO2-innhold i
atmosfæren kan også føre til surere hav, som igjen
kan svekke levemulighetene for noen arter.
Også miljøtilstanden i verdens kyst- og havområder forverres, til tross for bedring blant marine
ressurser i tempererte strøk. Skadene på miljøet
er størst i kystnære og grunne farvann nær tett
befolkede områder. Det er i disse områdene og på
kontinentalsoklene at en finner de mest produktive økosystemene, de viktigste høstbare bestandene og de viktigste petroleumsressursene til
havs. OECD anslår at mer enn 30 pst. av verdens
fiskebestander er overutnyttet eller utarmet, om
lag 50 pst. er fullt utnyttet og mindre enn 20 pst.
har potensial for økt utnyttelse. Over tid har redu-

Viktigste trusler for truede arter. Andel av truede arter som påvirkes
Bruk av biologiske ressuser
Landbruk og oppdrett
Fremmede arter
Nye bygninger og anlegg
Endringer i naturlige systemer
Forurensning
Klimaendringer og ekstremvær
Energiproduksjon og gruvedrift
Menneskelig påvirkning
Transport og service

I

Geologiske hendelser
Andre trusler

0

Figur 4.9 Trusler for truede arter
Kilde: UNEP.
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sert naturmangfold ført til lavere årlig tjenestestrøm fra økosystemer.
For å redusere tapet av naturmangfold og
arter er det avgjørende å sikre bærekraftig utnyttelse av naturressursene, redusere og helst stanse
utslipp av giftige stoffer, minske presset på viktige
leveområder for artene og begrense menneskeskapte klimaendringer. Dette vil ikke være mulig
uten at de fleste land innfører langt strengere
regulering av miljøskadelig aktivitet enn i dag.
OECD har anslått at den globale utbredelsen
av arter ville avta med om lag 10 pst. fram mot
2050 forutsatt en videreføring av dagens politikk.10 Organisasjonen anbefalte økt bruk av økonomiske virkemidler i politikken for å redusere
tapet av naturmangfold.
Tilstanden i norske økosystemer er samlet sett
relativt god, men også i Norge er det utfordringer
knyttet til tap av naturmangfold. Vi kjenner til
44 000 arter innenfor norske områder. I Norsk
rødliste for arter 2015 er tilstanden for omtrent
halvparten av disse vurdert. Av de vurderte
artene er 79 pst. ansett som livskraftige, 6 pst.
som nær truet og 11 pst. som truede. For de
øvrige artene er mangel på data og kunnskap en
grunn til at de ikke er vurdert. Førti naturtyper
regnes i dag som truet i Norge. Den viktigste
årsaken til at norsk naturtyper er truet, er
menneskeskapte arealendringer.
I Norge forvaltes nå de økonomisk viktigste
fiskeartene på en bærekraftig måte. Nordøstarktisk torsk har de siste årene nådd den høyeste
bestanden siden målingene startet etter andre
verdenskrig. Også vårgytende sild anslås å ha
nådd full reproduksjonskapasitet og høstes bærekraftig. For andre bestander er imidlertid utviklingen mindre gunstig. Nordsjøtorsk har redusert
reproduksjonsevne, og uttaket er sannsynligvis
ikke bærekraftig.

4.6

Forurensinger

4.6.1 Luftforurensinger
Luftforurensninger medfører risiko for skader på
menneskers helse og på økosystemer. På verdensbasis er lokal luftforurensning i byer og tettsteder
et alvorlig miljøproblem, se boks 4.5. Luftforurensning skiller seg fra for eksempel klimautfordringen ved at byer og områder først og fremst
rammes av egne utslipp og i mindre grad av
utslipp utenfra. Derfor er lokale og nasjonale tiltak
avgjørende for å bedre lokal luftkvalitet. Tiltak for
10

Environmental Outlook to 2050, OECD 2012.
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å redusere lokal luftforurensning vil også kunne
redusere utslipp av klimagasser.
Den lokale luftkvaliteten i Norge har blitt forbedret de siste tiårene. Utslipp av svevestøv
(PM10) er redusert med om lag 30 pst. siden 1990,
og Norge er ifølge OECD det industrilandet der
utendørs luftforurensning bidrar til færrest dødsfall sett i forhold til befolkningens størrelse. Det
er imidlertid fortsatt utfordringer knyttet til overholdelse av grenseverdier og nasjonale mål for
luftkvalitet i norske byer. Høsten 2015 ble Norge
dømt i EFTA-domstolen for brudd på luftkvalitetsdirektivet for overskridelser av grenseverdiene
for NO2, PM10 og SO2, og for brudd på plikten til å
utarbeide tiltaksutredninger i aktuelle kommuner/soner.
Eksponering for lokal luftforurensning utløser
og forverrer sykdommer, først og fremst i luftveiene og hjerte- og karsystemet. Helserisikoen
avhenger av konsentrasjon av forurensende stoffer og hvor lenge man blir utsatt for forurensningen. Barn og eldre er særlig utsatt.
Tidligere var det nasjonale målet for luftkvalitet knyttet til høye forurensningsnivåer over kortere perioder. De mest alvorlige helseeffektene
oppstår imidlertid ved langtidseksponering. Målet
ble derfor fra 1. januar 2017 endret slik at det nå er
knyttet til årsmiddelkonsentrasjoner, og ikke
times- og døgnmiddelkonsentrasjoner. Grenseverdiene for partikler (svevestøv) ble innskjerpet fra
1. januar 2016.
Siden år 2000 har vært en nedgang i konsentrasjonen av partikler i norske byer. For PM10-partikler skyldes dette en reduksjon i antall kjøretøyer med piggdekk, bedre renhold, støvdempende tiltak på veiene og redusert fart. For de
minste partiklene (PM2.5) har utslippene per kjøretøy gått ned, og det har vært en jevn utskifting
av gamle vedovner med mer rentbrennende
ovner. I Oslo kommer om lag 30 pst. av forurensende partikler i luften fra vedfyring.
For NO2 er bildet mer blandet. Siden 2000 har
det vært små endringer i NO2-konsentrasjonen i
Oslo og Bergen. I andre større norske byer, blant
annet Trondheim, har det vært en nedgang.
Utviklingen fremover er usikker og vil blant annet
avhenge av bruken av dieselbiler i storbyene, og
om bilene også vil tilfredsstille utslippskravene i
EURO-standardene under faktisk kjøring.
I perioder av året er konsentrasjonen av svevestøv og nitrogendioksid (NO2) i norske byer fortsatt høyere enn nasjonale mål og grenseverdier
fastsatt av EUs luftkvalitetsdirektiv. Veitrafikk,
veislitasje og forbrenningsprosesser i kjøretøysmotorer, er hovedkilden til overskridelsene av
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Boks 4.5 Luftforurensning – en stor utfordring i verdens byer
luftforurensning tilsvarte om lag 5 pst. av verLuftforurensing – velferdstap.
dens BNP i 2015, se figur 4.10. For OECD-området anslås kostnadene til om lag 4 pst. av BNP1.
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Kilde: OECD.
plagethet ved konsentrasjon av partikler som normalt forekommer i norske byer. Her indikeres at
Luftforurensing fører til tap av leveår og reduen stor del av befolkningen rammes.2
sert helsetilstand. Verdens Helseorganisasjon

.

(WHO) har anslått at det på verdensbasis var 3,7
mill. mennesker som døde som følge av utendørs luftforurensninger i 2012. OECD anslår at
verdens samlede kostnader knyttet til utendørs

grenseverdiene for lokal luftkvalitet i norske
byområder. På kort sikt kan det derfor være nødvendig å iverksette tiltak, og flere byer vurderer
det. På lengre sikt vil renere kjøretøy og økt satsing på kollektivtrafikk, sykkel og gange bidra til å
redusere luftforurensningen lokalt.
Sur nedbør som følge av utslipp av nitrogenoksider (NOX), ammoniakk (NH3) og svoveldioksid
(SO2), er fortsatt et alvorlig miljøproblem i Norge,
selv om arealet med overskridelser av tålegrenser
for forsuring av ferskvann har avtatt betydelig

1
2

The Economic Consequences of Outdoor Pollution,
OECD 2016.
Rapport 2013:9 Nasjonalt folkehelseinstitutt. Luftkvalitetskriterier – Virkninger av luftforurensning på helse.

siden 1980. Tiltak som er gjennomført under
Gøteborgprotokollen og tidligere internasjonale
avtaler, har medført vesentlige utslippsreduksjoner i Europa, og følgelig også vesentlige reduksjoner i forurensningsbelastningen i Norge. Flyktige
organiske forbindelser (NMVOC), som også
reguleres under Gøteborgprotokollen, kan inneholde kreftfremkallende stoffer. Disse forbindelsene bidrar, sammen med NOX, også til at det dannes bakkenært ozon, som kan føre til skader på
helse, vegetasjon og materialer. Bortsett fra
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ammoniakk, har norske utslipp av de nevnte gassene avtatt det siste tiåret. De er nå under eller
nær de nivåer Norge har forpliktet seg til ikke å
overskride i 2020.

4.6.2

Helse- og miljøfarlige kjemikalier og
avfall
Mange kjemiske stoffer virker negativt inn på miljøet og på menneskers helse. De mest skadelige
karakteriseres som miljøgifter. I Norge er utslippene av de fleste slike gifter betydelig redusert
siden 1995, blant annet som følge av strenge
utslippskrav, regulering av industri og produkter,
krav til avfallsbehandling og oppryddingstiltak i
gamle forurensninger. Det gjenstår imidlertid fortsatt utfordringer, og i 2015 ble det utarbeidet en
handlingsplan for å stanse utslipp av miljøgifter.
Utslipp av miljøgifter og andre helse- og miljøfarlige kjemikalier spres blant annet som langtransporterte forurensing via luft, vann, næringskjeder
og i produkter som handles mellom land. Polare
områder kan være særlig sårbare for utslipp og
spredning av slike kjemikalier. Det er derfor spesielt viktig med europeiske og globale reguleringer
for å stanse bruk og utslipp i hele regioner eller
over hele verden, også når det gjelder håndtering
og gjenbruk av avfall. Internasjonale avtaler sikrer
også like rammevilkår for næringslivet på tvers av
landegrenser. I tillegg til bruk av nasjonale virkemidler er norsk kjemikaliepolitikk derfor særlig
rettet inn mot de globale konvensjonene om kjemikalier og avfall, og mot det felles europeiske kjemikalieregelverket, særlig REACH.
Den viktigste årsaken til at det er krevende å
stanse utslipp av miljøgifter er mangelfull kunnskap, blant annet om identifisering, påvisning og
dokumentasjon av stoffers skadelige egenskaper.
Det er blant annet behov for bedre innsikt i hvordan ulike miljøgifter virker sammen, og utvikling
av kunnskap om miljøgifter er en nødvendig del av
norsk miljøpolitikk.
Økt forbruk gir mer avfall, og avfallsmengden
fra husholdningene har økt kraftig. Farlig avfall er
den avfallstypen som er den viktigste potensielle
kilden til utslipp og spredning av helse- og miljøfarlige kjemikalier. Stadig bedre håndtering av
avfallet gjør at utslippene både av miljøgifter og
klimagasser fra avfallsbehandling har gått ned. I
dag samles 97 pst. av det farlige avfallet i Norge
inn og tas forsvarlig hånd om.

4.6.3

2016–2017

Marin forsøpling og mikroplast

Marin forsøpling, spesielt plast og mikroplast i
havet, er et raskt voksende problem som gradvis
har fått verdenssamfunnets oppmerksomhet. Den
globale tilførselen av plast til havet ble i 2010
anslått til mellom 4,8 og 12,7 mill. tonn. De mest
synlige sporene er plast i strandkanten. Det meste
av plasten er imidlertid usynlig, fordi den havner
på havbunnen eller flyter nede i vannmassene, og
fordi mye av den er små partikler. Den største
bekymringen gjelder de minste plastpartiklene
(mikro- og nanoplast) som tas opp av marine organismer, og konsekvensene dette har for økosystemer og sjømat.
Plast er nyttig i bruk blant annet fordi den er
så holdbar. Av samme grunn er plast et alvorlig og
langvarig miljøproblem når den havner på avveie.
Det tar for eksempel 450 år før en plastflaske er
brutt ned i sjøen, i en prosess der plasten gradvis
brytes ned til mikroplast. Marin forsøpling og
mikroplast har negativ påvirkning på marine økosystemer og naturmangfold. Fiskerier, turistindustri, båttrafikk og annen bruk av hav og kyst
blir også rammet.
I en FN-rapport fra 2014 ble plastsøppel i havet
anslått til å gjøre skader for mer enn 13 mrd. USD
i året. Under FNs bærekraftsmål 14 om hav har
FN sluttet seg til at man innen 2025 skal forhindre
og i betydelig grad redusere marin forsøpling.
Plastavfall spres med havstrømmene, og det
meste av søplet som havner langs Norskekysten
kommer fra andre land. Norge arbeider internasjonal for å redusere forsøplingen av havområdene. Vi styrker også nasjonale tiltak for opprydding.

4.7

Miljøutfordringer, økonomisk
vekst og grønn konkurransekraft

Mangelfull regulering av økonomisk virksomhet
fører til at produksjon og forbruk gir for stor slitasje på naturen. Det gir skadevirkninger som rammer alle, men som bedrifter og husholdninger
hver for seg ikke tar tilstrekkelig hensyn til i sine
beslutninger. Klimautfordringen er et eksempel
på at sterkere virkemidler må tas i bruk i alle land
for å begrense skade på naturgrunnlaget, herunder i form av prising av utslipp av klimagasser.
Dersom verden skal nå Parisavtalens mål om etter
hvert å stabilisere beholdningen av klimagasser i
atmosfæren, må elektrisitets- og varmeforsyning
gradvis legges om til nullutslippsløsninger. Videre
må transportmidler og anleggsmaskiner bli til-
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nærmet fossilfrie, industriens prosessutslipp bringes ned mot null, jordbrukets utslipp reduseres
og opptak og lagring av klimagasser i skog og landarealer økes, slik at det blir balanse mellom gjenværende menneskeskapte utslipp og opptak av klimagasser. Også andre former for overbelastning
av miljøet, økosystemer og kretsløp må reduseres, slik at vi opprettholder det nødvendige naturgrunnlaget for fremtidig verdiskaping. En omstilling av verdensøkonomien i retning av et slikt
grønt skifte vil endre produksjons- og forbruksmønstre. Omfanget av endringer vil blant annet
avhenge av hvor krevende det blir å få til en overgang til lav- og nullutslippsløsninger.
OECD11 har sett på kostnadene ved en slik
omstilling ved å sammenlikne konsekvensene for
verdens bruttonasjonalprodukt av ikke å gjøre
noe for å møte klimaproblemet, med konsekvensene ved best mulig tilpasning. I det første tilfellet,
kan kostnadene ved oppvarming ifølge OECD nå
2 pst. av globalt BNP i 2050 for deretter å femdobles fram mot slutten av århundret. Med optimal
tilpasning og optimal begrensning av utslipp
anslår OECD at kostnadene ved oppvarming kan
begrenses til ¾ pst. av BNP i 2050, mot at verdenssamfunnet påtar seg reduksjonskostnader
(«rense»-kostnader) og tilpasningskostander på til
sammen rundt 1 pst av BNP. Slik optimal tilpasning gir hovedvekt på å redusere utslipp og innebærer at de samlede kostnadene bare dobles frem
mot neste århundreskifte. Forskjellen mellom å
gjøre noe og ikke å gjøre noe kan dermed øke
betydelig i annen halvdel av dette hundreåret.
Også IEAs anslag for hvor høy prisen på
utslipp av klimagasser må være i en togradersbane, gir grunnlag for å sette tall på den
årlige rensekostnaden forbundet med et globalt
grønt skifte. Disse beregningene går bare fram til
2040, men peker i retning av rensekostnader som
øker til rundt 2–3 pst. av verdens BNP på dette
tidspunktet. Dette tallet tar imidlertid ikke med
fordelen ved å unngå global temperaturstigning
utover to grader.
Beregninger av denne typen utelater mange
detaljer og kan underkommunisere omfanget og
mangfoldet av nødvendige omstillinger. De fanger
heller ikke opp at oppvarmingen kan føre til ikkereverserbare og potensielt svært alvorlige hendelser i jordens klimasystem. For gjennomføringen
av tiltak er det også en utfordring at kostnadene
ved utslippsreduksjoner kommer tidlig, mens
gevinstene kommer senere. Kostnader og gevin-

ster er også ulikt fordelt på land og regioner.
Anslagene peker likevel i retning av at totalkostnadene ved en overgang til et lavutslippssamfunn
bør være håndterbare i et tidsperspektiv på et
halvt til trekvart århundre, under forutsetning av
at ressursene brukes slik at man får mest mulig
klimaeffekt igjen for innsatsen. Et liknende budskap kan leses ut av The New Climate Economy
Report.12 Avvik fra en slik kostnadseffektiv politikk vil øke de samlede kostnadene. Et eksempel
kan være bruk av virkemidler som innskrenker
handlingsmulighetene unødig eller som fører til at
dyre tiltak gjennomføres før, eller til fortrengsel
for, billige. Et annet viktig forhold er at de anslåtte
kostnadene ved å redusere utslipp avhenger av
teknologiutviklingen, som er usikker. At både
kostnadene ved utslippsreduksjonen og skadevirkningene av global oppvarming også varierer
mellom land kan ha betydning for de enkelte
lands vilje til å påta seg forpliktelser uten støtte
utenfra.
En verden som går i retning av lavere utslipp,
vil måtte utvikle og ta i bruk ny teknologi og nye
energikilder og vil i noen grad etterspørre andre
varer og tjenester enn i dag. Utviklingen av ny teknologi vil både påvirke hvordan varer og tjenester
produseres og sammensetningen av etterspørselen. Dette gjelder både for teknologi som har
direkte betydning for vår evne til å takle klima- og
miljøutfordringene, og for utviklingen og bruk av
informasjonsteknologi, materialteknologi, bioteknologi mv. Med omfattende spesialisering og
lange verdikjeder er det ikke et én til én forhold
mellom hvordan sluttproduktene ser ut og hva
som produseres i det enkelte land. Både sammensetningen av etterspørselen og forskjeller i kostnader mellom land vil være med å bestemme hva
Norge vil selge til og kjøpe fra utlandet i fremtiden. I konkurransen om markeder og knappe ressurser vil noen bedrifter kunne utnytte lønnsomme innovasjoner til å ekspandere, mens andre
kan bli nødt til å trappe ned. Endringene vil kreve
omstillinger, men også gi nye muligheter.
Rask reduksjon i globale utslipp vil kreve
utbygging av fornybar energi, som vind og sol.
Etter hvert må bruken av olje til transportformål
bringes ned, men tempoet vil blant annet avhenge
av hvor raskt kostnadene ved å bruke utslippsfri
energi reduseres. Over tid vil stigende utvinningskostnader og økt konkurranse fra utslippsfri
energi trolig også gi press på lønnsomheten ved
12

11

The Economic Consequences of Climate Change. OECD
2015.
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Better Growth, Better Climate: The New Climate Economy
Report. The Global Commission on the Economy and Climate, 2014.
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utvinningen av fossile energibærere. Slike
utviklingstrekk kan øke omstillingene knyttet til
norsk petroleumsvirksomhet gjennom en periode
der uttømming av ressursene uansett tilsier gradvis nedgang i produksjonen. Også i de fleste
scenarier som er forenlige med togradersmålet,
vil det imidlertid i en periode fremover måtte
investeres betydelig i verdens petroleumsutvinning for å møte etterspørselen etter olje og gass.
Noen konsekvenser for petroleumsvirksomheten
av en mer ambisiøs klimapolitikk globalt er omtalt
i kapittel 5.
Både klimaendringer og tiltak for å motvirke
slike endringer påvirker risikoen ved økonomisk
virksomhet. Mer ekstremvær kan gi utfordringer
for forsikringsvirksomhet. Omstillinger bort fra
fossile energibærere kan gi fall i verdien av reserver og realkapital som også kan skape forstyrrelser for banker og andre finansinstitusjoner. Vurderinger av formuesverdier kan blant annet endres
som svar på ny informasjon om foretak, teknologier eller politikk. Store endringer på kort tid kan
representere en fare for global finansiell stabilitet.
I lys av dette har blant annet den britiske sentralbanksjefen pekt på at utvikling av bedre informasjon om hvordan foretak er eksponert for klimarisiko, og hvordan de håndterer slik risiko, kan lette
et grønt skifte. På oppdrag fra G20-landene ser en
arbeidsgruppe under Financial Stability Board
(FSB) på hvordan selskaper bedre kan rapportere
om den finansielle risikoen ved klimaendringer.
En endelig rapport ventes inneværende år.
Både oljevirksomheten, finansinstitusjoner og
resten av norsk næringsliv er del av den internasjonale markedsøkonomien. For å overleve må
næringslivet kunne dekke lønn, kapitalkostnader
og andre kostnader, inklusive klima- og miljøkostnader, gitt de prisene de oppnår for sine varer og
tjenester. Grønn konkurransekraft kan forstås
som næringslivets evne til å konkurrere globalt i
en tid hvor sterkere virkemidler tas i bruk i klimaog miljøpolitikken. For de enkelte bedriftene
handler dette om lønnsomhet. Uten grunnleggende konkurranseevne i bunn blir det heller
ingen grønn konkurransekraft.
Priser og andre rammebetingelser endrer seg
over tid. Den enkelte bedrifts lønnsomhet avhenger dermed av evnen til å skape og tilpasse seg
nye produkter, råvarer, markeder, arbeidsmåter
og organisasjonsformer. Slike omstillinger er et
viktig trekk ved konkurransen i markedsøkonomier og bidrar til at ressurser over tid settes inn
der de kaster mest av seg. Vår levestandard
avhenger av at vi også greier å holde produktivitetsveksten oppe gjennom omstillinger, slik at
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nødvendig lønnsomhet i næringslivet kan oppnås
med et stigende realinntektsnivå for lønnstakerne.
Mens bedrifters konkurransekraft kan måles
ved lønnsomheten, er det ikke noen tilsvarende
bunnlinje for land. Det er landenes bedrifter, ikke
landene selv, som konkurrerer i nasjonale og
internasjonale markeder. For Norge og andre land
er det å delta i det internasjonale varebyttet en vei
til høyere levestandard. Eksport gir mulighet til å
importere flere eller bedre varer og tjenester enn
det vi kan skaffe oss ved å bruke tilsvarende ressurser til hjemmeproduksjon. Et lands konkurransekraft blir dermed gjerne definert som evnen til
effektiv bruk av ressurser, gitt rimelig balanse i
utenriksøkonomien over tid og akseptabel inntektsfordeling. Grønn konkurransekraft innebærer at landet i tillegg når sine miljø- og klimapolitiske mål.
Over tid er utviklingen i effektivitet avgjørende
for avlønning og inntektsnivå. Effektiv bruk av
ressurser betyr både at de brukes fullt ut, og at
avlønningen av dem blir høyest mulig. For naturog miljøressurser betyr det at utnyttelsen må skje
innen de rammene naturgrunnlaget setter. En pris
på utslipp og annen miljøskadelig virksomhet gir
bedrifter og husholdninger insentiver til dette,
samtidig som det blir mer lønnsomt å utvikle og ta
i bruk ny og mer miljøvennlig teknologi. For at
slik teknologi skal utvikles i riktig omfang, kan det
også kreves særskilt støtte, slik blant annet Grønn
skattekommisjon har pekt på. God makroøkonomisk styring og stabile rammevilkår for næringsliv og enkeltpersoner gir også insentiver til innovasjon, teknologiutvikling og kompetansebygging. Et enkelt skattesystem med brede grunnlag
og tilsvarende lave satser gjør det mer lønnsomt å
arbeide og investere i ny teknologi og arbeidsplasser.
Erfaring tilsier at høy produktivitetsvekst og
full sysselsetting også understøttes av konkurransebaserte markeder og åpenhet mot andre økonomier. Internasjonal handel med varer og tjenester
gir grunnlag for teknologioverføring og for at land
kan utnytte sine relative fortrinn. Handel er dermed en viktig drivkraft for vekst i inntekter og
levestandard, men gir også opphav til omstillinger.
Universelt utformede velferdsordninger kan lette
slike omstillinger fordi de både bidrar til omfordeling og til å spre risiko. Samtidig må utdanningssystemet gi arbeidsstyrken den nødvendige kompetanse. Politikk for høy produktivitet og omstilling er nærmere drøftet i kapittel 6, mens forhold
som fremmer god utnyttelse av vår arbeidskraft
diskuteres i kapittel 8.
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Grønn konkurransekraft krever lønnsomme
investeringer i grønne løsninger, dvs. løsninger
som også har livets rett ved en strengere klimaog miljøpolitikk. Samtidig trenger vi nyskapende
løsninger og økt aktivitet i virksomheter og sektorer med lav eller ingen klimaeffekt, bl.a. fordi vi
står overfor en stor omstilling som krever mange
nye arbeidsplasser. Grønn konkurransekraft krever også smarte løsninger, fordi kunnskapsbaserte arbeidsplasser er nødvendig for å bære vårt
velferdsnivå.

4.8

Regjeringens strategi

Regjeringen har et langsiktig mål om at Norge
skal bli et lavutslippssamfunn med effektiv ressursbruk og et konkurransedyktig næringsliv.
Som ledd i Paris-avtalen har Norge meldt inn at vi
vil påta oss en betinget forpliktelse om å redusere
utslippene av klimagasser med minst 40 pst. i 2030
sammenliknet med nivået i 1990. Det er i tråd med
anslagene fra FNs klimapanel for hva som kreves
for å nå et togradersmål. Klima- og miljøpolitikken
skal bidra at Norge når disse og andre miljømål.
For å skape minst mulig konflikt mellom klima- og
miljømålene og andre samfunnsmål, kreves det
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god koordinering i bruken av virkemidler. Det
innebærer:
– Et lavutslippssamfunn, ikke et lavinntektssamfunn. Virkemidlene bør innrettes slik at miljømålene oppnås med størst mulig sikkerhet og
til lavest mulige kostnader for samfunnet. Vi
må utnytte mulighetene som ligger i det
grønne skiftet. Regjeringen vil legge fram en
overordnet strategi for grønn konkurransekraft.
– Forurenser skal betale. Virkemidler bør velges
ut fra kriteriet om at den som forurenser eller
skader miljøet skal betale for skaden som forvoldes.
– Effektive virkemidler. Miljøavgifter, omsettelige
kvoter, direkte reguleringer, avtaler, informasjon og subsidier må kombineres mest mulig
effektivt.
– Støtte til teknologiutvikling. Å utvikle og ta i
bruk miljøteknologi og klima- og miljøvennlige
energiteknologier er viktig for å møte klima- og
miljøutfordringene, og kan også gi norsk
næringsliv nye markedsmuligheter.
– Globale effekter avgjørende. Virkemidlene i
klimapolitikken må bidra til at globale utslipp
går ned.
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5 Petroleumsvirksomheten og norsk økonomi
5.1

Innledning

Det norske oljeeventyret startet for alvor med funnet av Ekofisk-feltet lille julaften 1969. Ekofisk
skulle vise seg å være et av de største oljefeltene
som noen gang er funnet til havs. Siden har
eksporten av norsk olje og gass bidratt til en inntektsutvikling få land har opplevd. Petroleumsvirksomheten gir høyere avkastning enn
annen virksomhet fordi den er basert på en ikkefornybar ressurs. Det siste tiåret er den ekstra
avkastningen på kapital i sektoren, grunnrenten,
anslått til nesten 15 pst. av landets disponible
innekt. I gjennomsnitt svarer det til nesten 70 000
kroner per innbygger per år.
Norge har forvaltet inntektene fra olje- og
gassressursene godt. I mange land har høye inntekter fra naturressurser ofte ikke ført til varig økt
velstand. Norge har kanalisert store deler av inntektene fra petroleumsvirksomheten inn til fellesskapet. Det har gitt oss muligheter til å investere i
blant annet kunnskap og infrastruktur, offentlige
velferdsordninger er bygd ut og inntektsveksten i
husholdningene har vært høy. Samtidig er store
deler av inntektene spart. Ved å veksle inn store,
men midlertidige inntekter fra petroleumsutvinningen i en permanent fondsavkastning, skilles
bruken av oljepenger fra opptjeningen. Slik kommer oljeformuen også fremtidige generasjoner til
gode, samtidig som det gir en handlefrihet i
finanspolitikken i nedgangstider som få andre
land har. Gode institusjoner og høy grad av tillit
mellom ulike grupper i samfunnet bærer mye av
æren for den vellykkede håndteringen av oljeinntektene.
Fram til midten av 2020-tallet er det ventet at
produksjonen på norsk sokkel skal holde seg
nokså stabil, før den gradvis går ned. Det innebærer at petroleumsvirksomheten vil være en viktig næring i Norge også fremover. Nær halvparten
av de kjente forekomstene av olje og gass på
norsk sokkel ligger fortsatt under havbunnen, og
det er gjort store nye funn i løpet av de siste
årene.
Likevel står vi overfor utfordringer. Over tid
har flere næringer på fastlandet vridd sin produk-

sjon mot petroleumsvirksomhet. Høy etterspørsel
fra petroleumsnæringen har bidratt til å trekke
opp lønnsomhet og lønninger ellers i økonomien
og dermed gjort norske varer dyrere sammenliknet med utenlandske varer. En viss nedbygging av
andre eksportnæringer har vært riktig ettersom
inntektene fra eksport av olje og gass innebærer
mindre behov for annen eksport. Samtidig gjør
det oss mer sårbare for utviklingen i en enkelt
næring. Denne sårbarheten ble tydelig da oljeprisen falt kraftig sommeren 2014. På halvannet år
ble prisen mer enn halvert. Fallet i prisene på olje
og gass gjør oss til et mindre rikt land. Norges
samlede eksportinntekter falt med nesten 14 pst.,
eller 170 mrd. kroner fra 2014 til 2016, og statens
inntekter fra petroleumssektoren ble mer enn
halvert. I samme periode falt petroleumsinvesteringene med i overkant av 55 mrd. kroner og
bidro til å trekke den samlede etterspørselen fra
sokkelen ned.
Selv om petroleumsnæringen vil være viktig i
flere tiår fremover, vil ikke sektoren på samme
måte som før bidra til vekst i andre deler av norsk
økonomi. Fremover ventes etterspørselen fra
petroleumssektoren å stige litt og ligge nokså stabilt gjennom 2020-tallet, før den gradvis synker.
Omtrent samtidig stopper veksten i realavkastningen av fondet, og dermed i finansieringsbidraget
til offentlige budsjetter, etter en kraftig økning de
siste årene. Økt offentlig etterspørsel kan derfor
ikke varig kompensere for reduserte impulser fra
petroleumsvirksomheten.
En av hovedutfordringene fremover vil derfor
være å omstille oss til en ny situasjon der vi likner
mer på vestlige økonomier uten olje- og gassressurser. Veksten må komme i næringer uten
grunnrente. Det betyr både at skatteinntektene vil
være lavere og at bedriftene ikke kan forvente like
høy avkastning på kapitalen som i petroleumsvirksomheten.
Aktiviteten på norsk sokkel vil også bli påvirket av den globale klimapolitikken. Oppfyllelse av
Paris-avtalen trekker i retning av lavere etterspørsel etter fossil energi og dermed lavere verdi av
oljen og gassen på norsk sokkel. Økt konkurranse
fra fornybare energikilder vil også påvirke energi-

5519

2016–2017

markedet fremover. Samtidig er utvinning av
petroleum på norsk sokkel allerede underlagt kvoteplikt og en høyere CO2-avgift enn i mange andre
land. Det kan støtte opp under teknologiutvikling
knyttet til lavutslippsløsninger, herunder karbonfangst og -lagring, og kan gi norsk petroleumssektor et fortrinn om prisene på utslipp stiger. Gass
blir en stadig viktigere del av Norges petroleumsproduksjon og har mindre utslipp per energienhet
ved bruk enn både olje og kull.
Dette kapitlet omhandler petroleumsvirksomhetens betydning for norsk økonomi og hvilke
utfordringer sektorens særtrekk innebærer for
den økonomiske politikken.

5.2
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Petroleumsvirksomhetens
betydning for norsk økonomi

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

en ikke-fornybar ressurs. I perioden 1970 til 2016
har bruttoproduktet per sysselsatt i gjennomsnitt
vært rundt 14 ganger høyere i petroleumsnæringen enn i fastlandsbaserte næringer, se figur 5.2A.
Mens utenriks sjøfart var Norges største
eksportnæring i 1971, har petroleumsnæringen i
løpet av de siste 45 årene tatt over denne rollen. I
2012 kom mer enn halvparten av Norges
eksportinntekter fra eksport av råolje og naturgass. Sammen med leverandørindustrien, som
etter hvert har fått en betydelig omsetning i utlandet, var andelen enda større. Andelen oljerelaterte
eksportinntekter har siden falt som følge av det
kraftige oljeprisfallet, men i 2016 kom fortsatt om
lag 35 pst. av Norges samlede eksportinntekter
fra råolje og naturgass, se figur 5.2B. Økt eksportvolum har bidratt til å dempe fallet i eksportverdien som følge av det kraftige fallet i oljeprisen.
Utvinning av råolje og naturgass er også viktig for
statens inntekter. I 2012 kom mer enn 30 pst. av
statens inntekter fra petroleumsvirksomheten,
men andelen var mer enn halvert i 2016.
Høy og stadig stigende oljepris bidro i en tiårsperiode etter årtusenskiftet til at prisene på
norsk eksport steg klart mer enn prisene på norsk
import. Norge opplevde i denne perioden de største bytteforholdsgevinstene siden perioden før og
under første verdenskrig, se figur 5.2C. Den gangen var det særlig skipsfarten som opplevde kraftige prisøkninger. Oljeprisfallet siden 2014 har
bidratt til at bytteforholdet er kommet markert
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Petroleumsvirksomhetens betydning for norsk økonomi
A. Bruttoprodukt per sysselsatt. Gjennomsnitt
1970-2016. Løpende priser. Mill. kroner

B. Petroleumsvirksomhetens andel av ulike
makroøkonomiske størrelser. Prosent.
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Figur 5.2 Petroleumsvirksomhetens betydning for norsk økonomi
1

Forholdet mellom eksportpriser og importpriser.
Tallene fra 1997 til 2015 er fra Conference Board. Nivået i 2016 er framskrevet ved å benytte Nasjonalregnskapet for Norge og
arbeidskraftkostnadsindekser fra Eurostat for handelspartnerne.
Kilder: Statistisk sentralbyrå, Norges Bank, Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene og Finansdepartementet.
2

2016–2017

5521

ned. Det betyr at vi kan kjøpe mindre import for
varene og tjenestene vi eksporterer.
Selv om kun rundt 1 pst. av total sysselsetting
arbeider i petroleumsnæringen, er petroleumsrelatert sysselsetting langt høyere.1 En rapport fra
Statistisk sentralbyrå2 (SSB) anslår at om lag 9
pst. av samlet sysselsetting, eller i overkant av
230 000 personer, kunne knyttes til petroleumsnæringen i 2013. Som følge av lavere etterspørsel
fra petroleumsnæringen og fallet i oljeprisen gikk
denne andelen ned til 7,5 pst. i 2015. Oppdaterte
beregninger fra SSB3 viser at andelen falt videre
til 6,7 pst. av samlet sysselsetting i 2016. International Research Institute of Stavanger (IRIS) viser
at omfanget varierer betydelig mellom fylkene.
Mens om lag 40 pst. av sysselsatte i Rogaland i
2014 var tilknyttet petroleumsvirksomheten,
enten direkte eller indirekte, var den tilsvarende
andelen for Oppland 1 pst., se figur 5.3.4
Selv om sysselsettingen i norsk økonomi er
ventet å stige fremover, er petroleumsrelatert sysselsetting ventet å avta. Figur 5.2D viser beregnet
utvikling i petroleumsrelatert sysselsetting.5
Under forutsetning om at petroleumsproduksjonog investeringer utvikler seg som lagt til grunn i
denne meldingen, kan petroleumsrelatert sysselsetting anslagsvis kunne bli nesten halvert i perioden fram mot 2040.
En konkurransedyktig norsk leverandørindustri har vokst fram. I 1975 ble bare 10 pst. av etterspørselen etter varer og tjenester fra petroleumsnæringen dekket av norske leveranser. Etter
hvert som den norske leverandørindustrien
utviklet mer kompetanse og kapasitet, økte norske bedrifter sin andel av leveransene til norsk
petroleumsvirksomhet. I 2013 ble mer enn 60 pst.
1

2

3
4
5
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Hvilke sektorer som inkluderes i gruppen petroleumsrelatert virksomhet varierer mellom ulike publikasjoner og
institusjoner. Statistisk sentralbyrå (SSB) og International
Research Institute of Stavanger (IRIS) definerer petroleumsrelatert virksomhet på hver sin måte.
Hungnes, H., D. Kolsrud, J. Nitter-Hauge, J. B. Prestmo, B.
Strøm: Ringvirkninger av petroleumsnæringen i norsk økonomi. SSB-rapport nr. 2016/17.
Økonomiske analyser 1/2017, Statistisk sentralbyrå.
IRIS (2015) Industribyggerne 2015, Rapport 2015/031.
Utgangspunktet for fremskrivingene er nivået på petroleumsrelatert sysselsetting, slik SSB beregnet dette i Rapport nr. 2016/17 og som SSB januar 2017 oppdaterte med
sysselsettingstall for 2016. Fremskrivingene er basert på
kryssløpstabeller fra nasjonalregnskapet slik disse er
beskrevet i den makroøkonomiske modellen MODAG, en
metodikk som tilsvarer det SSB har benyttet for å beregne
petroleumsrelatert sysselsetting frem til 2016. I fremskrivingene er det lagt til grunn at produktivitetsutviklingen i
petroleumsrettede næringer utvikler seg på linje med produktivitetsutviklingen i økonomien for øvrig.

Andelen sysselsatte i petroleumsrelatert
virksomhet

Høyt

••

Lavt

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

av etterspørselen etter varer og tjenester fra petroleumsnæringen dekket av norske leveranser, se
Hungnes m. fl. (2016). Norske oljeserviceselskaper6 leverer i økende grad også til petroleumsvirksomhet i utlandet. Mens internasjonal omsetning
utgjorde om lag 20 pst. av samlet omsetning i oljeserviceselskapene i 1996, var denne andelen økt
til 40 pst. i 2015.7 Samlede eksportinntekter for
oljeserviceselskapene i 2015 var om lag 190 mrd.
kroner. I tillegg har andre næringer nytt godt av
6

7

Et oljeserviceselskap defineres som et selskap som leverer
olje- og gassrelaterte produkter eller tjenester til oppstrøms olje- og gassindustri. Selskapet kan enten levere
direkte til olje- og gasselskapene eller til andre oljeserviceselskap. Andre leverandører som ikke leverer olje- og gassrelaterte produkter og tjenester, inngår ikke blant oljeserviceselskapene. Det gjelder blant annet leverandører av
hotell, kontortjenester, reiser (offshore helikoptertransport er inkludert), teletjenester, eiendom, arrangementer
veitransport, drivstoff, strøm og andre råvarer.
https://www.regjeringen.no/contentassets/
f250e428ad8d46ba90b31352fa7bfebf/20161024-rystadenergy_internasjonal-omsetning-fra-norskeoljeserviceselskaper_offentlig-rapport-2016.pdf
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Boks 5.1 Teknologioverføring fra
petroleumsindustrien til annen industri
Teknologi fra oljebransjen er tatt i bruk i
annen virksomhet som for eksempel innen
helse og medisin, transport, miljø og fornybar
energi. Et eksempel er prosjektet Norwegian
pumps and pipes1, som er et samarbeid mellom flere aktører med Stavanger Sykehus i
spissen, der kunnskap og teknologi fra oljesektoren anvendes for ulike formål i helsesektoren. Et annet eksempel er Imatis1 som i dag
utnytter kompetansen og teknologien de har
opparbeidet seg gjennom leveranser til olje og
gassvirksomheten til å levere tjenester til helsesektoren.
Også innenfor oppdrettsnæringen er det
flere eksempler på overføring av teknologi fra
oljerelaterte og maritime industribedrifter. Ett
eksempel, omtalt i Dagens Næringsliv 14.
februar 2017, er VARD-gruppen som sikret
seg en kontrakt på 1 mrd. kroner for ombygging av et krill-fartøy som skal benyttes til
fiske i Antarktis. Et annet eksempel er Kleven
Myklebust Verft, som har fått kontrakt om
bygging av et fartøy for slakting og transport
fra oppdrettsanlegg til prosesseringsanlegg.2
1
2

https://www.dagensmedisin.no/artikler/2016/11/10/
hva-kan-helse-lare-av-olje--og-gass/.
http://www.kleven.no/nyhende/kleven-skal-byggeslakte.

teknologien som er blitt utviklet i petroleumssektoren, se boks 5.1.
De fleste næringene i Norge påvirkes av etterspørselen fra petroleumssektoren. Noen foretak
leverer varer og tjenester direkte til næringen,
mens andre leverer produktinnsats til leverandører. I industrien er det særlig verfts- og verkstedsnæringen som leverer en stor andel av sin produksjon til petroleumssektoren. Det er forholdsvis
små leveranser fra de øvrige industrinæringene.
Også mange tjenesteytende næringer har over tid
økt sine leveranser til petroleumssektoren. Det
gjelder blant annet bedrifter som driver med
utleie av personell til bygging og vedlikehold av
plattformer, samferdsel, samt forskning og utvikling.
Tjenestenæringenes leveranser til petroleumsnæringen er større enn de samlede leveransene
fra industrinæringene, se figur 5.2E. Industrien
står riktignok for en større del av de direkte leve-
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ransene, men henter mer av sin produktinnsats
fra andre næringer. Bjørnland og Thorsrud (2016)
finner at endringer i oljeprisen forklarer en stor
del av variasjonen i produksjon, sysselsetting og
investeringer ikke bare i petroleumssektoren,
men også i andre næringer som bygg og anlegg
og flere tjenesteytende næringer.
Mens petroleumsvirksomheten gjennomgående har bidratt til å forsterke konjunktursvingningene i norsk fastlandsøkonomi, bidro den
sterkt til at norsk økonomi klarte seg nokså godt
under det internasjonale tilbakeslaget i kjølvannet
av finanskrisen i 2008. Mens andre industriland
slet med sviktende etterspørsel og lave priser på
sine eksportprodukter, tok oljeprisen seg forholdsvis raskt opp igjen etter det kraftige fallet
gjennom andre halvdel av 2008. Etter å ha gått
ned fra 2009–2010, økte investeringene på norsk
sokkel med over 50 pst. i perioden fra 2010 til
2013. Det nøt oljeserviceselskaper og deler av
industrien og tjenestesektoren godt av. Lavere
etterspørsel fra norsk sokkel har siden slutten av
2013 trukket veksten i fastlandsøkonomien markert ned. Både kostnadseffektivisering og oljeprisfallet har bidratt til det. Særlig bedrifter og
regioner med store leveranser til petroleumsvirksomheten har merket nedgangen. Arbeidsledigheten har steget betydelig på Sør- og Vestlandet.
Betydningen av et oljeprisfall for norsk økonomi vil avhenge av om oljeprisfallet er etterspørsels- eller tilbudssidedrevet. Hvis lavere økonomisk vekst internasjonalt fører til lavere oljepris,
vil norsk økonomi møte lavere etterspørsel fra
våre handelspartnere, samtidig som etterspørselen fra petroleumsvirksomheten faller. Hvis derimot prisnedgangen skyldes forhold på tilbudssiden, reduseres kostnadene i land som ikke selv
produserer olje. Dermed løftes den internasjonale
etterspørselen etter andre norske eksportprodukter. Bergholt og Larsen (2016) finner at utslagene
i aktiviteten i fastlandsøkonomien er 12–15 ganger sterkere når endringer i oljeprisen skyldes forhold på etterspørselssiden enn når de skyldes forhold på tilbudssiden. At nedgangen i norsk økonomi etter oljeprisfallet i 2014 ikke er blitt kraftigere, må ses i sammenheng med at forhold på tilbudssiden har bidratt betydelig til oljeprisfallet.
Også rammeverket for den økonomiske poltikken
har bidratt til at nedgangen i norsk økonomi ikke
er blitt kraftigere, se avsnitt 5.3 for en nærmere
beskrivelse.
Fallet i oljeprisen siden sommeren 2014 har
gått sammen med en svakere krone som sammen
med lavere lønnsvekst har bidratt til at kostnadsnivået i Norge de siste årene er kommet ned. Det
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har styrket konkurranseevnen til norsk næringsliv og gjort det enklere for norske bedrifter, både
tradisjonelle industribedrifter og leverandørindustrien, å vri seg mot etterspørsel fra utlandet. Innen
reiseliv har antall hotellovernattinger økt markert
og eksportører av norsk sjømat har opplevd sterk
vekst i sine inntekter.
Kostnadsnivået i Norge er fortsatt høyt. I 2016
var timelønnskostnadene i industrien i Norge 32
pst. høyere enn hos gjennomsnittet av våre handelspartnere i EU, se figur 5.2F. Norsk næringsliv
kan bære dette kostnadsnivået fordi det er produktivt og får godt betalt for produktene som
eksporteres. Norske leverandørbedrifter som stadig vinner kontrakter i konkurransen med utenlandske aktører er gode eksempler på det, se boks

Boks 5.2 Norske leverandørbedrifter er
tildelt store kontrakter på norsk sokkel
Norske leverandørbedrifter har vunnet en stor
andel av utbyggingsprosjektene på norsk sokkel de siste par årene. Det må blant annet ses i
sammenheng med at den kostnadsmessige
konkurranseevnen til norske leverandørbedrifter har bedret seg.
I første del av Johan Sverdrup-utbyggingen, som har et investeringsanslag på 100
mrd. kroner, har så langt over 70 pst. av kontraktene tilfalt norsk leverandørindustri, ifølge
Statoil. Blant annet skal Aker Solutions klargjøre Mongstad-anlegget for å ta imot olje fra
feltet, og Kværner bidrar i byggingen av plattformdekk og plattformunderstell. Større grad
av automatisering og bedre produksjonsanlegg er blant forbedringene som har gjort det
mer lønnsomt for Kværner å utføre arbeidet i
Norge.1
Av andre prosjekter på norsk sokkel de
senere årene har Aibel blitt tildelt kontrakten
for bygging av gassmodulen på Heidrun i forbindelse med Dvalin-utbyggingen2 i Norskehavet, og Aker Solutions skal levere produksjonssystemet som skal stå på havbunnen.
Operatøren på feltet, DEA Norge, forventer at
om lag 70 pst. av investeringene vil gå til selskaper i Norge.
1
2
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http://offshore.no/sak/271193_kvaerner-flytter-hjemstor-sverdrup-jobb.
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/norskeleverandorer-vinner-betydelige-dvalin-kontrakter/
id2513557/

5.2. De har bygget opp en kompetanse som er
sterkt etterspurt internasjonalt. Dersom vi taper
forspranget i produktivitet eller eksportprisene
skulle falle mer, kan kostnadsnivået bli tungt å
bære.
Beregninger fra Statistisk sentralbyrå3 viser at
det i perioden 2013–2016 var en reduksjon på
drøyt 45 000 arbeidsplasser knyttet til petroleumsvirksomheten. Til tross for bortfallet økte den
samlede sysselsettingen. Noe av den økte sysselsettingen kom i offentlig sektor, men flertallet av
de nye jobbene kom i privat sektor som ikke er
knyttet til petroleumssektoren. Det illustrerer en
betydelig omstillingsevne i norsk næringsliv.
I årene som kommer vil norsk økonomi i enda
større grad enn før trenge flere ben å stå på. Selv
om petroleumsnæringen vil være viktig for norsk
økonomi i tiår fremover, vil etterspørselen fra
næringen ikke lenger bidra til å trekke opp aktiviteten i fastlandsøkonomien, se figur 5.4. Vår fremste utfordring vil være å legge til rette for vekst og
sysselsetting i konkurranseutsatt sektor. Selv om
Statens pensjonsfond utland gir en varig valutainntekt så lenge vi ikke bruker mer enn realavkastningen av fondet, er det først og fremst eksporten
som må finansiere varer og tjenester vi importerer. Da må vi ha lønnsomme næringer som bidrar
til sysselsetting og balanse i utenriksøkonomien.
Skal vi lykkes med omstillingene og få til langsiktig vekst, må vi prioritere tiltak som kan øke
vekstevnen i økonomien og styrke det private
næringslivet. Det har denne regjeringen gjort ved
å satse på investeringer i samferdsel, innovasjon,

Etterspørsel fra petroleumssektoren
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Figur 5.4 Etterspørsel fra petroleumssektoren.
Prosent av BNP Fastlands-Norge
Kilder: Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet.
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forskning og utdanning og ved å iverksette en
rekke store reformer for økt produktivitet og
effektivitet i privat og offentlig sektor, herunder
skattereformen. Hovedelementene i skattereformen er lavere selskapsskattesats og brede lettelser i personbeskatningen. Det vil fremme økonomisk vekst, lette omstilling og legge til rette for
nye arbeidsplasser. Vi må ha vekst i fastlandsøkonomien for å trygge arbeidsplassene og finansiere
velferdsordningene i årene som kommer. Beregninger viser at verdien av vår felles arbeidsinnsats
er av klart større betydning for fremtidig velferd
enn petroleumsressursene, se avsnitt 5.4.

5.2.1 Utviklingen i prisene på olje og gass
Befolkningsvekst og økt levestandard over store
deler av verden trekker i retning av økt etterspørsel etter energi til transport, oppvarming og andre
formål de kommende tiårene. Samtidig må utslippene av klimagasser bringes ned. Omfattende tiltak for å redusere utslipp av klimagasser vil
dempe økningen i energiforbruket. Hvor mye
avhenger av hvordan dette skjer og hvilke teknologiske løsninger som vinner fram. Økt satsing på
energieffektive løsninger og elektrifisering av
transport, vil medføre at man for samme energimengde kan produsere og transportere mer. I tillegg vil en større andel av etterspørselen etter
energi kunne dekkes av fornybar energi. Det vil
innebære store endringer i det globale energisystemet, se kapittel 4.
Fossile energikilder (olje, kull og gass) dekker
i dag om lag 80 pst. av verdens energiforbruk. Innrettingen av den internasjonale klimapolitikken vil
legge viktige rammer for utviklingen i energimarkedene fremover. Det internasjonale energibyrået
(IEA)8 anslår i sitt hovedscenario9 at olje i 2040
fortsatt vil være den største energikilden globalt,
og at gass vil erstatte kull som den nest største
energikilden. Gassetterspørselen vokser raskere
enn oljeetterspørselen i perioden. Det gjelder
også i det scenariet IEA ser for seg som forenlig
med togradersmålet, men med lavere nivå for olje
og gass. Samtidig vil andelen energi fra fossile kilder gå mer ned i dette scenariet.
Det er stor usikkerhet knyttet til hvor fort fornybare energikilder vil utvikle seg og hvor mye av
energietterspørselen de vil dekke fremover. Forbruket av olje og gass er mindre følsomt for inn8
9

IEA World Energy Outlook 2016.
Hovedscenarioet til IEA kalles «New Policy Scenario», der
alle dagens løfter om utslippsreduksjoner og energieffektivisering holdes.
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rettingen av verdens klimapolitikk enn kull. Til
tross for rask teknologiutvikling er det foreløpig
vanskelig og kostbart å erstatte olje i transportsektoren og innenfor petrokjemi. Forbruk av gass
fører med seg bare om lag halvparten så store
utslipp per energienhet som kull. Av ikke-fossile
energikilder er bioenergi den klart største kilden,
etterfulgt av vannkraft og kjernekraft. Vind- og
solkraft dekker i dag drøyt 1 pst. av verdens energiforbruk og i underkant av 4 pst. av verdens elektrisitetsproduksjon.
Forbedret teknologi og fallende kostnader ved
produksjon har de siste årene bidratt til å styrke
fornybare energikilders konkurranseevne sammenliknet med blant annet olje og gass. Fremover
forventes kostnadene å avta videre. Samtidig vil
økt bruk av fornybar energi kreve investeringer i
blant annet infrastruktur og teknologiske
endringer på ulike bruksområder. Det tar tid å
endre energisystemene, samtidig som endringene
kan gå raskt hvis lønnsomhet tilsier det. Det er
stor usikkerhet knyttet til hvor raskt produksjonen av fornybar energi vil øke og hvor mye av
energietterspørselen den vil kunne dekke fremover. Mens Bloomberg New Energy Finance
anslår at nesten 70 pst. av samlede globale energiinvesteringer vil gå til fornybar energi fram mot
2040, er IEAs anslag på 20 pst. Innenfor kraftproduksjon står fornybar allerede for en stor andel av
investeringene. IEA anslår i sitt hovedscenario at
fornybar vil stå for nesten 60 pst. av ny kraftkapasitet fram til 2040.

5.2.1.1 Oljemarkedet
Oljemarkedet er syklisk, se figur 5.5A. Endringer i
oljeprisen er drevet av variasjon både i forbruk og
produksjon. For eksempel bidro økt forbruk av
olje i Kina og andre fremvoksende økonomier til å
trekke oljeprisen kraftig opp på 2000-tallet, se
figur 5.5B. Aastveit, Bjørnland og Thorsrud
(2015) finner at endringer i etterspørsel har stått
for mellom 50–60 pst. av svingningene i realoljeprisen de siste to tiårene.
Sommeren 2014 falt oljeprisen kraftig. På
rundt halvannet år gikk prisen fra 110 dollar per
fat til i underkant av 30 dollar per fat. Prisfallet må
blant annet ses i sammenheng med ny utvinningsteknologi som gjorde at USA fikk tilgang på en ny
oljeressurs, skiferolje, og økte sin produksjon av
olje fra 5,6 mill. fat per dag i 2011 til rundt 9,3 mill.
fat per dag i 2015. Den raske oppgangen i produksjonen ga en stor tilførsel av olje i markedet. Nedgangen i oljeprisen må også ses i sammenheng
med at OPEC (Organisasjonen av oljeeksporte-
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Olje- og gassmarkedene
B. Endring i forbruk av olje siden 2000.
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rende land), som står for en stor andel av verdens
oljeproduksjon, høsten 2014 valgte å forsvare sine
markedsandeler fremfor å regulere produksjon.
Prisfallet bidro til sterk vekst i etterspørselen etter
olje. Siden har prisen steget igjen, til om lag 55
dollar per fat vinteren 2017.
Produksjonen av olje avhenger blant annet av
tilgangen på petroleumsressurser, utviklingen i
teknologi, produksjonskostnader, oljepris og politiske forhold. USA, Saudi-Arabia og Russland er
de tre landene som i dag produserer mest olje i
verden, se figur 5.5C. IEA anslår at den største
andelen av de gjenværende potensielt utvinnbare
ressursene befinner seg i OPEC, og at kartellets
andel av samlet produksjon vil øke fra 42 pst. i
2015 til 50 pst. i 2040. En slik økning i produksjonen vil kreve store investeringer i disse områdene.
Siden en betydelig andel av verdens oljereserver befinner seg i OPEC, vil kartellets produksjonsstrategi være viktig for utviklingen i oljemarkedet fremover. Samtidig ventes det at store deler
av etterspørselen etter olje fremover må dekkes
av land som i dag har klart høyere kostnader ved
utvinning enn OPEC. For å prøve å bringe oljemarkedet i balanse igjen, annonserte OPEC i
november 2016 at de ville redusere sin produksjon i første halvår av 2017. Enkelte andre land,
blant annet Russland, har også gått med på å redusere sin produksjon. Utviklingen i oljemarkedet
fremover vil avhenge av om avtalen om produksjonskutt overholdes, om den videreføres utover
første halvår 2017 og hvordan skiferproduksjonen
i USA responderer på dette.
Kostnader ved utvinning av olje varierer over
tid og mellom ulike prosjekter. De påvirkes både
av forhold av mer statisk art, som geologi og kompleksitet, og forhold som varierer mer over tid,
som priser på innsatsfaktorer. Teknologiske
endringer kan effektivisere produksjonen og
trekke ned kostnadene. Høy aktivitet i petroleumssektoren bidro til at kostnadene på innsatsfaktorer økte kraftig fra midten av 2000-tallet. Oppgangen i oljeprisen ga lønnsomhet også til mer
komplekse og kostbare felt.
De siste par årene har produksjonskostnadene
falt. Både kutt i investerings- og driftsbudsjetter,
effektiviseringstiltak og teknologisk utvikling har
bidratt til lavere kostnader, og lønnsomhetsprisene (break-even prisene) har falt betydelig. Et
eksempel er Johan Castberg-feltet i Barentshavet,
der lønnsomhetsprisene har falt betydelig både
som følge av lavere kostnader og som følge av nytt
konseptvalg. Oljeprisfallet har forsterket innsatsen for å redusere kostnader. Etter hvert som mer
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krevende ressurser blir utvunnet, effektiviseringsgevinster blir mindre og fallet i investeringene
stopper opp, kan kostnadene øke igjen.
Produksjonen fra dagens oljefelt vil naturlig
falle over tid. Ifølge IEA vil produksjonen i 2040
komme ned i om lag 1/3 av dagens nivå, eller litt
over 30 mill. fat per dag, dersom det ikke investeres i nye felt. For at produksjonen ikke skal gå
vesentlig ned fremover, må det investeres i ny produksjonskapasitet både i eksisterende felt og på
nye områder.
De store kuttene i investeringer globalt de
siste par årene kan føre til ny ubalanse i oljemarkedet. Samlet sett har de globale petroleumsinvesteringene falt med 30 pst. i 2015 og ytterligere 10
pst. i 2016. Siden det vanligvis tar flere år fra et
prosjekt blir besluttet utbygd til det begynner å
produsere olje, vil fallet i investeringene de siste
årene føre til lavere produksjon først lengre fram i
tid. IEA varsler at fortsatt lave investeringsnivåer i
2017 kan føre til et betydelig gap mellom anslått
forbruk og produksjon av olje på 2020-tallet. Det
vil kunne gi høyere priser og større svingninger i
oljeprisen fremover, men usikkerheten er stor.
Olje vil forbli en viktig energikilde globalt.
Etterspørselsveksten fremover er ventet å komme
fra land utenfor OECD. USA er i dag verdens største forbruker av olje med en andel på 20 pst. IEA
anslår at Kina vil gå forbi USA som verdens største forbruker av olje rundt 2035, med rundt 15 pst.
av samlet oljeforbruk. India er ventet å stå for den
største veksten i oljeforbruket, se figur 5.5E.
Forbruket av olje avhenger blant annet av den
økonomiske utviklingen, prisen på olje i forhold til
andre energikilder og teknologiutvikling i de ulike
anvendelsesområdene. Høyere pris på olje sammenliknet med andre energikilder vil kunne vri
energietterspørselen mot andre energikilder. Historisk har det vært en nær sammenheng mellom
veksten i energiforbruket og den økonomiske
veksten. IEA anslår i sitt hovedalternativ at verdens oljeforbruk vil stige med om lag 12 pst. fram
mot 2040. Veksten er noe lavere enn for de foregående 25 årene. Det skyldes blant annet at bruken
av olje vil bli mer energieffektiv som følge av
bedre teknologi og anvendelse, samtidig som
sammensetningen i globalt BNP vris fra energiintensiv industri til annen industri og tjenesteyting.
Produksjonen blir også mer energieffektiv. Transportsektoren er den sektoren som bruker klart
mest olje. Bruken av olje til godstransport og
petrokjemi anses som vanskelig å erstatte og ventes derfor å øke mest. Innenfor persontransport
ventes oljeforbruket derimot å flate mer ut, til
tross for forutsetning om en dobling i antall biler.
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IEA anslår at olje fortsatt vil utgjøre den største
andelen av samlet globalt energiforbruk i 2040,
men at andelen vil falle fra dagens 31 pst. til 27 pst.

5.2.1.2 Gassmarkedene
Naturgass er blitt stadig viktigere for den globale
energiforsyningen. Forbruket er størst i kraftsektoren, men det brukes også mye gass i industri og
til oppvarming. Historisk har det i første rekke
vært USA og Europa som har stått for gassforbruket, men forbruket har de siste årene økt mest i
landene utenfor OECD og siden 2008 har disse
stått for over halvparten av gassforbruket. Også
gassproduksjonen har økt mest i landene utenfor
OECD. I 2016 var USA verdens største produsent
av naturgass, mens Russland var verdens største
gasseksportør.
Mens olje selges i et globalt marked, omsettes
naturgass gjennomgående i regionale markeder.
Det har sammenheng med at gass i hovedsak
transporteres i rør fra produsent til kjøper. Prisen
på gass avhenger av tilbuds- og etterspørselsforhold i de regionale markedene. De siste 10 årene
har prisen stort sett vært høyest i Asia, dernest i
Europa og lavest i Nord-Amerika. Den senere tid
har europeiske og asiatiske gasspriser nærmet
seg hverandre og forskjellen til amerikanske priser er blitt mindre.
En del gass gjøres om til flytende form,
LNG10, som i likhet med olje fraktes i skip til kjøper. Denne gassen vil normalt sendes til de markedene der den oppnår høyest pris. De siste årene
har andelen gass som gjøres om til LNG økt. Økt
handel med LNG kan bidra til å redusere prisforskjellene mellom de regionale gassmarkedene,
slik at gassmarkedet etter hvert blir mer globalt.
Nedkjøling, transport og mottak av LNG gir likevel et betydelig kostnadspåslag.
Historisk har gass blitt solgt gjennom langsiktige kontrakter der prisen i stor grad har vært
knyttet opp mot prisen på olje og andre energibærere. En stadig større andel av gassen omsettes nå
i spotmarkedet11, og kontrakter knyttes i større
grad opp mot dette markedet. Fremover vil trolig
oljeprisen få mindre betydning for gassprisene i
Europa enn tidligere.
Produksjon av ukonvensjonell gass12, herunder skifergass, har økt markert siden midten av
10
11
12

Liquefied Natural Gas.
Et spotmarked er et finansmarked hvor finansielle instrumenter eller råvarer omsettes for umiddelbar levering.
Ukonvensjonell gass er gassreserver som ikke kan utvinnes og produseres ved hjelp av tradisjonelle metoder.
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2000-tallet og bidratt til store endringer i de internasjonale gassmarkedene. Ny teknologi har
bidratt til å redusere kostnadene ved utvinning
markert og gjort det mulig for USA å øke sin produksjon av skifergass fra en andel på 1 pst. av verdens gassproduksjon i 2005, til en andel på 11 pst.
i 2014. Forekomstene i USA er betydelige og vil
gjøre USA selvforsynt med gass i lang tid fremover. Opphevelsen av eksportforbudet i USA kan
påvirke det europeiske gassmarkedet. IEA13
anslår at ukonvensjonell gass vil stå for om lag 60
pst. av økningen i total gassproduksjon i perioden
fram til 2040. Også i Europa er det forekomster av
ukonvensjonell gass, men det har hittil vært lite
produksjon. Det må blant annet ses i sammenheng med høyere befolkningstetthet enn i for
eksempel USA og at utvinning av ukonvensjonelle
gassressurser har møtt motstand både i befolkningen og blant politikere.
Norge er en av verdens største produsenter av
naturgass. Om lag 95 pst. av norsk gassproduksjon går i rørledning til andre land i Europa,
hvorav 45 pst. eksporteres til Storbritannia og
resten til kontinental-Europa. Den resterende
gassproduksjonen eksporteres hovedsakelig fra
Snøhvit-feltet som LNG.
Det har historisk vært store variasjoner i gassprisen i Europa. Spotprisen på gass i Europa falt
gjennom 2015 og fram mot 4. kvartal 2016. Fallet i
gassprisen har sammenheng med et høyt tilbud
av gass og svak etterspørsel som følge av milde
vintre. Lavere oljepriser påvirker også det europeiske gassmarkedet, blant annet fordi prisen på
noe av gassen som selges i Europa er knyttet opp
mot prisen på olje. De siste ti årene har gjennomsnittlig pris på norsk gasseksport vært 2,12 kroner per Sm3 målt i faste 2017-priser, se figur 5.5F.
Gjennomsnittsprisen i 2016 var 1,42 kroner per
Sm3 (faste 2017-priser). Dette er det laveste siden
2004.
Naturgass har miljømessige fortrinn sammenliknet med både olje og kull. IEA anslår i sitt
hovedscenario at andelen gass i energimiksen vil
øke litt fram mot 2040. Gass er med det den
eneste fossile energikilden med økende andel.
Samtidig vil konkurransen fra fornybare energikilder øke i årene som kommer, blant annet som
et resultat av EUs energi- og klimapolitikk. EU har
som mål at 27 pst. av energiforbruket i unionen i
2030 skal komme fra fornybare energikilder. Til
sammenlikning var fornybarandelen i EU på 16
pst. i 2014. Også EUs mål om energieffektivise13

IEA World Energy Outlook 2016.
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ring vil isolert sett påvirke etterspørselen etter
gass.
Det knytter seg stor usikkerhet til utviklingen
i prisen på gass i Europa på lang sikt. Et forhold
som kan føre til lavere priser, er økt eksport av
gass fra USA. Også flere andre land, som Russland, Iran og Aserbajdsjan har trolig kapasitet til å
øke sin eksport til Europa på sikt. På den annen
side øker importbehovet for naturgass i Europa
som følge av fallende egenproduksjon. Det kan
bidra til å trekke opp etterspørselen og prisen på
norsk gasseksport.

5.2.2 Konsekvenser av et globalt klimamål
I et verbalforslag til budsjettet for 2017 ba Stortinget regjeringen om i Perspektivmeldingen å
drøfte hvilke konsekvenser et nytt globalt klimamål om å begrense den globale oppvarmingen til
maksimalt 1,5 °C kan ha på innretningen av norsk
petroleumspolitikk.
Parisavtalens mål er å holde økningen i den
globale gjennomsnittstemperaturen godt under to
grader sammenliknet med førindustrielt nivå, og
tilstrebe å begrense temperaturøkningen til 1,5
grader. I basisscenarioene til FNs Klimapanel
anslås karbonbudsjettet for å nå togradersmålet å
bli brukt opp i løpet av et par tiår. FNs klimapanel
har til nå ikke gjort grundige analyser av konsekvensene av å begrense global oppvarming til 1,5
grader. Som oppfølging av Parisavtalen arbeider
FNs klimapanel med en spesialrapport om virkninger og utslippsbaner knyttet til 1,5 graders global oppvarming. Rapporten skal ferdigstilles i
siste halvdel av 2018. En global klimapolitikk med
sikte på å begrense den globale oppvarmingen til
maksimalt 1,5 grader vil kreve vesentlig raskere
og større utslippsreduksjoner enn det et togradersmål gjør.
En global klimapolitikk i tråd med togradersmålet, og i enda større grad en politikk i tråd med
et 1,5-gradersmål, kan innebære at en betydelig
andel av verdens fossile ressurser ikke blir utvunnet, men dette er blant annet avhengig av teknologiutvikling og om ressursene anvendes til energiformål eller som råstoff. En slik politikk må
omfatte en høyere pris på utslipp. Dette vil gjøre
det ekstra kostbart å bruke kull, som er den fossile energiform med de høyeste CO2-utslippene –
samtidig som globale reserver av kull er større
enn reservene av olje og gass tilsammen. Verdien
av olje og gass kan også bli lavere. Utviklingen i
olje- og gassprisene har stor betydning for lønnsomheten ved petroleumsvirksomhet.
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noen tentative og svært usikre beregninger for
effekten av 1,5-gradersmål på det globale energisystemet. Det anslås at forbruket av olje og gass
i 2040 vil kunne ligge hhv. 56 og 35 pst. lavere enn
nivået i 2014, og at forbruket av kull vil være nær
null. I sitt scenario som er forenlig med togradersmålet, legger IEA til grunn at global oljeetterspørsel vil bli redusert med 22 pst. fra 2014 til 2040,
samtidig som gassetterspørselen vil øke med 14
pst. Til sammenligning anslår IEA i sitt
hovedscenario (ny virkemiddelbruk) at både oljeog gassetterspørselen vil være høyere i 2040 enn i
2014 (hhv. 12 pst. og 49 pst.).
I de aller fleste togradersscenarier og halvannengradsscenarier forutsettes det at CO2 aktivt
fjernes fra atmosfæren igjen for å kunne nå
målene. Om en ikke lykkes med en tilstrekkelig
rask omstilling mot 2030, øker behovet for å ta i
bruk karbonnegative løsninger som for eksempel
påskoging og bioenergi med fangst og lagring av
CO2. FNs klimapanel peker på at potensialet for
karbonnegative løsninger ikke er avklart. Det er
også betydelig risiko knyttet til slike løsninger,
blant annet som følge av store arealbehov og tap
av biologisk mangfold. I hvilken grad karbonnegative teknologier kan tas i bruk i stor skala, vil ha
stor betydning for oppfyllelse av Parisavtalens
langsiktige mål.
Ifølge tall fra IEA vil oljeproduksjonen fra
dagens produserende oljefelt falle med 70 pst.
fram mot 2040. IEAs scenarier illustrerer at det i
kommende tiår må investeres betydelig i nye felt
for å dekke etterspørselen, også med en global
klimapolitikk som er forenlig med togradersmålet. Men risikoen for lave olje- og gasspriser øker
jo større de globale utslippsreduksjonene blir.
Norsk petroleumspolitikk
Hovedmålet for petroleumspolitikken er å legge
til rette for samfunnsøkonomisk lønnsom produksjon av Norges olje- og gassressurser i et langsiktig perspektiv. Som tidligere nevnt skal en stor
andel av verdiskapingen tilfalle den norske stat,
slik at den kan komme fellesskapet til gode. Forvaltningen skal skje innenfor forsvarlige rammer
for helse, miljø og sikkerhet, samt hensynet til det
ytre miljø.
Norsk petroleumspolitikk er basert på at selskapene har best forutsetninger for å vurdere
lønnsomhet i leting og utbygging av nye felt. Politikken er innrettet for å gi godt samsvar mellom
samfunnsøkonomiske og bedriftsøkonomiske
lønnsomhetsvurderinger. Det betyr at selskape-
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nes tilpasning også skal gi den beste løsningen for
samfunnet. Markedsaktørenes forventninger om
fremtidige klimavirkemidler vil reflekteres i markedsprisene på olje og gass. Selskapene vil ta hensyn til markedsprisene i sine lete- og investeringsbeslutninger.
En dreiing mot en strammere global klimapolitikk enn det aktørene i dag legger til grunn, kan
som nevnt over isolert sett bidra til lavere petroleumspriser for produsenter og redusere verdiene
av verdens petroleumsreserver. Reduserte oljeog gasspriser vil særlig kunne ramme selskaper
og stater med høye produksjonskostnader som
sitter på store ressurser som enda ikke er utvunnet. Utslippsfrie alternativer ventes å bli mer konkurransedyktige over tid. Også en rekke andre
forhold, blant annet energipolitikk, befolkningsvekst, velstandsutvikling, teknologiutvikling og
energietterspørsel påvirker prisen på olje og gass.
Avvik fra forventet utvikling i disse faktorene kan
endre prisutviklingen. Samtidig er det lønnsomhet og marginer for det konkrete prosjektet som
avgjør hvorvidt ressurser utvikles. Kostnadsbasen
er like viktig som prisutviklingen. Norsk petroleumssektor har historisk vist evne til å være konkurransedyktig for et stort spenn av oljepriser.
Norge har fortsatt store gjenværende reserver
av olje og gass. Naturgassens andel av norsk produksjon har økt fra 35 pst. i 2006 til om lag 50 pst. i
dag. Gassen eksporteres i all hovedsak til Europa.
Forbrenning av gass har lavere klimagassutslipp
enn forbrenning av kull og kan dermed bidra til
reduksjon av europeiske utslipp av klimagasser.
Norge er nær forbrukermarkedet og er en stor og
sikker forsyningskilde for Europa. Samtidig kan
fleksibel gasskraft være et godt alternativ for å
sikre stabil elektrisitetsforsyning i et elektrisitetsmarked med økende andel variable fornybare
energikilder, som vind og sol.
En stor andel av norsk gass går til å dekke
etterspørsel i husholdningssektoren i EU-landene.
EUs mål om energieffektivisering vil kunne redusere enhetsutslippene fra gassbruk og bidra til
lavere – men samtidig langsiktig – gassetterspørsel fra denne sektoren. Gjennomføringen av et 1,5gradersmål vil likevel kreve en raskere overgang
til et utslippsfritt kraft- og energisystem. Dersom
gassetterspørselen i EU synker, kan likevel
importbehovet opprettholdes eller økes fordi EUs
egen produksjon av gass er ventet å synke.
Klimavirkemidler for petroleumsutvinning
Utvinning på norsk sokkel har i lang tid hatt
strenge klimavirkemidler og utslippene fra utvin-
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ning er regulert av EUs kvotetak. Petroleumsvirksomheten har vært underlagt CO2-avgift siden
1991 og petroleumsvirksomheten ble en del av
EUs kvotemarked i 2008. Når petroleumsvirksomheten er inkludert i et kvotesystem med gitt
utslippstak, vil andre virkemidler som reduserer
norske utslipp over tid motsvares av økte utslipp i
andre sektorer/land. Tilleggsvirkemidler for å
redusere utslipp på norsk sokkel vil dermed ikke
redusere globale klimagassutslipp.
Utvinningsaktivitet på norsk sokkel står overfor en samlet utslippspris på om lag 500 kroner
per tonn CO2. Det er høyere enn prisen for andre
næringer i Norge. Fakling er kun tillatt av sikkerhetshensyn. Kraftforsyning fra land vurderes for
alle nye feltutbygginger og flere norske olje- og
gassfelt har kraftforsyning fra landnettet. De gjennomsnittlige utslippene ved utvinning på norsk
sokkel er lave i et internasjonalt perspektiv.14
Samlet er norsk virkemiddelbruk anslått til å ha
redusert de årlige utslippene av klimagasser på
sokkelen med 5 mill. tonn CO 2-ekvivalenter.15
Det norske klimarammeverket, med kvotesystem og CO2-avgift, er både fleksibelt og robust
overfor ulike klimamål. Norsk næringsliv, herunder petroleumsvirksomheten, tilpasser seg
avgifter og kvotetak på en effektiv måte. I beslutninger vil petroleumselskapene ta hensyn til forventninger om fremtidig klimaregulering og virkningen på olje- og gasspriser. Akkurat som i andre
næringer må selskapene ta tilbørlig hensyn til
usikkerhet om framtidige rammevilkår.
Den norske petroleumspolitikken har bred
politisk støtte i Stortinget. Det legges vekt på at
rammebetingelsene skal være stabile og forutsigbare. Dette er viktig for å sikre stabile og langsiktige investeringer. Norsk sokkel har vist seg å
være konkurransedyktig både på kostnader og
leteresultat. Petroleumsinvesteringene er komplekse og innebærer betydelig risiko knyttet til
olje- og gasspriser, kostnader, politiske endringer,
valutakurssvingninger mv. Både selskaper og staten er eksponert for denne risikoen. Selskapene
vil i sine lønnsomhetsvurderinger vurdere fremtidige olje- og gasspriser, forventede klimavirkemidler og øvrige fremtidsutsikter. Den norske
petroleumspolitikken er utformet for å være
robust for endringer i energimarkedene.

14
15

OGP (2014). Environment Performance Indicators.
http://www.iogp.org/Reports/Type/2013e/id/776
Se klima- og miljødepartementets rapport til FN 2014.
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5.2.3

Petroleumsvirksomheten fremover
A. Årlig petroleumsproduksjon på norsk sokkel.
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B. Etterspørsel1 fra petroleumssektoren.
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C. 10 største funn på norsk sokkel i
perioden 2007-2016. Mill. Sm3 o.e.
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Figur 5.6 Petroleumsvirksomheten fremover
1

Etterspørsel er her definert som summen av investeringer
og produktinnsats.
Kilder: Oljedirektoratet, Olje- og energidepartementet, Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet.

2016–2017

Petroleumsvirksomheten fremover

Norge er en viktig leverandør av olje og gass til
det globale markedet. Nesten all olje og gass som
produseres på norsk sokkel eksporteres. I 2015
var Norge verdens åttende største råoljeeksportør
og verdens tredje største gasseksportør, ifølge
Oljedirektoratet. Næringen er basert på utvinning
av en knapp naturressurs der en sterk vekst i
investeringer og produksjonsnivå vil følges av
utflating og deretter gradvis reduksjon.
Produksjonen av olje har steget hvert år siden
2013, men er nesten halvert sammenliknet med
toppnivået i år 2000. I samme periode har produksjonen av gass steget, og nådde et foreløpig
rekordnivå i 2015. Det har bidratt til at produksjonen av gass har vært større enn produksjonen av
olje siden 2010, se figur 5.6A. Samlet ser det ut til
at norsk petroleumsproduksjon passerte en topp i
2004. Petroleumsproduksjonen ventes å ligge
nokså stabilt fram til midten av 2020-tallet, før den
gradvis går ned. Petroleumsnæringen vil dermed
fortsatt være viktig i Norge i lang tid fremover.
Prognosene er usikre, og usikkerheten øker med
prognosehorisonten.
Etterspørselen fra petroleumsnæringen har de
siste tre årene falt fra et rekordhøyt nivå. Fremover ventes denne etterspørselen å stige litt og
ligge nokså stabilt gjennom 2020-tallet, før den
gradvis synker, se figur 5.6B. Anslagene forutsetter betydelige investeringer i ny olje- og gasskapasitet, både ved investeringer i eksisterende felt og
i ny feltutbygging og at det gjøres nye funn som
kan utvinnes. Kostnader til nedstenging og fjerning vil også bidra til å dempe nedgangen i investeringene på sokkelen fremover. Formålet med
letevirksomheten på norsk sokkel er å legge til
rette for utbygging og produksjon av samfunnsøkonomisk lønnsomme petroleumsressurser. I
løpet av de siste ti årene er det gjort store nye
funn, herunder Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen
og Johan Castberg-feltet i Barentshavet, se figur
5.6C.

5.3

Økonomisk politikk i en
petroleumsøkonomi

Norge har lykkes med å kombinere store inntekter fra petroleumsvirksomhet med høy økonomisk vekst og høy sysselsetting. Det er ingen selvfølge. Mange land har erfart at forbigående høye
inntekter fra ikke-fornybare naturressurser kan gi
en forholdsvis kortvarig glede, etterfulgt av krevende tilpasninger etter hvert som utvinningen av
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ressursene går ned og inntektene faller. Det omtales gjerne som hollandsk syke, se boks 5.3.
Det er flere grunner til at utvinning av
naturressurser kan hemme den økonomiske veksten. Som følge av knapphet på økonomisk utvinnbare naturressurser kan ressursbaserte næringer
oppnå høyere lønnsomhet enn andre næringer.
Tilgang på naturressurser kan gi høy avkastning
på arbeid og kapital, men kan også gjøre det mer
lønnsomt å forsøke å karre til seg deler av den
ekstra avkastningen enn å drive produktiv virksomhet.
Gode institusjoner er viktig for at utvinning av
naturressurser skal bidra til høyere inntekt og velferd over tid og har mye av æren for den gode
utviklingen i Norge. Korrupsjon og feilallokering
av ressurser kan ellers føre til at kun noen få får
glede av inntektene, og at økonomiens produksjonskapasitet svekkes. I Norge er det også høy
grad av tillit mellom ulike grupper i samfunnet, se
omtale i kapittel 6. Høy tillit letter transaksjoner
og bidrar til at flere søker til produktiv virksomhet
fremfor å forsøke å karre til seg deler av den
ekstra avkastningen.
Petroleumsressursene tilhører Norge, og det
har over tid vært bred enighet om at en stor andel
av meravkastningen skal tilfalle fellesskapet. Inntektene til staten fra petroleumsnæringen kommer i form av skatte- og avgiftsinntekter fra næringen, inntekter fra direkte eierandeler i felt på
norsk sokkel (SDØE16) og utbytte fra Statoil. I tillegg til ordinær bedriftsbeskatning står petrole-

umsselskapene overfor en særskatt. Det gir en
samlet marginalskatt på 78 pst. SDØE virker som
en kontantstrømskatt på det enkelte felt, og er et
virkemiddel for å sikre staten ekstra inntekter fra
tillatelser med høyt ressurspotensial og høy verdi.
Petroleumsskattesystemet og SDØE sørger
for at staten får en stor andel av inntektene på kontinentalsokkelen uten å hindre at samfunnsøkonomisk lønnsomme investeringer blir gjennomført.
Hovedtrekkene i petroleumsskattesystemet har
ligget fast i lang tid og gitt stabile og forutsigbare
rammevilkår for næringen. Petroleumsskattereglene tar utgangspunkt i selskapenes netto
overskudd, slik at skatten endres automatisk ved
endret lønnsomhet. Som figur 5.7 viser, får staten
store inntekter i perioder med høye priser og
store overskudd, men tar samtidig en stor del av
risikoen og inntektstapet i perioder med lavere
priser.
Statens del av petroleumsformuen, definert
som nåverdien av statens netto kontantstrøm fra
petroleumsvirksomheten, anslås i denne meldingen til rundt 4000 mrd. 2017-kroner. Et slikt nivå
gir grunnlag for en statlig permanentinntekt på
rundt 160 mrd. kroner per år. Det kommer i tillegg til avkastningen av kapitalen som allerede er
opptjent i Statens pensjonsfond utland. Det er lagt
16

Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE) er en
portefølje bestående av statens andeler av produksjonsrettigheter på norsk kontinentalsokkel. Gjennom SDØE dekker staten sin andel av kostnadene og mottar den samme
andelen av inntektene i en utvinningstillatelse.

Oljepris og inntekter i petroleumssektoren
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Figur 5.7 Samlede netto inntekter til staten fra petroleumssektoren og oljeprisutvikling. 2017-priser
Kilder: Macrobond og Finansdepartementet.
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Boks 5.3 Hollandsk syke
feller kan en nedskalering av konkurranseutsatt
Store forekomster av naturressurser er ingen
sektor også ha negative konsekvenser for inngaranti for høy økonomisk vekst og høy sysseltekter og velferd på lang sikt. Samtidig kan det
setting. Tvert imot kan land med store
være positive læringseffekter mellom utvineksportinntekter fra ressursbaserte næringer
ningssektoren og andre deler av økonomien.
være fristet til å redusere sine tradisjonelle
Norsk petroleumsvirksomhet er teknologisk
eksportnæringer og bygge opp en stor offentlig
avansert, og bedrifter i fastlandsøkonomien har
sektor eller andre skjermede næringer. Ved tilstore leveranser til sektoren. Bjørnland og
bakeslag i den ressursbaserte eksportinntekten
Thorsrud (2014) finner at petroleumsnæringen
kan landet da oppleve store og varige underhar bidratt til økt produktivitet og produksjon i
skudd og må iverksette en krevende omstilling
fastlandsøkonomien.
for å gjenvinne balansen både i utenriksøkonoHelt siden funnet av olje på norsk sokkel har
mien og i statsfinansene. En slik utvikling blir
norske myndigheter lagt vekt på å utvikle et
ofte omtalt som hollandsk syke, på bakgrunn av
rammeverk for håndteringen av petroleumsinnde problemene Nederland opplevde på 1970-taltektene med sikte på at nedbyggingen av annen
let etter at inntekter fra gassutvinning siden
konkurranseutsatt sektor ikke skulle gå for
1960-tallet ble brukt til å finansiere en økende
langt og at inntekter også skulle komme fremtioffentlig sektor. Både veksten i offentlig sektor
dige generasjoner til gode, se St.meld. nr. 25
og oppbyggingen av den ressursbaserte nærin(1973–74) Petroleumsvirksomhetens plass i det
gen innebar flytting av arbeidskraft og andre
norske samfunn. Det ble i meldingen foreslått å
innsatsfaktorer fra konkurranseutsatte nærinsikte mot et moderat utvinningstempo, samtidig
ger. Nedbyggingen av disse næringene gikk for
som man pekte på behovet for å omplassere
langt, og Nederland måtte gjennom en lang og
deler av petroleumsformuen til finansformue i
vanskelig omstilling.
utlandet: «Men en betydelig del av de offentlige
Det kan være krevende å omstille seg til lavere
inntektene fra petroleumsvirksomheten må invesinntekter fra eksport av naturressurser. Å bygge
teres utenfor landet. Det er viktig at dette gjøres på
opp igjen annen eksportrettet industri tar tid og vil
en slik måte at de kan være til nytte når selve
normalt kreve at den kostnadsmessige konkurpetroleumsvirksomheten en gang er slutt, og bidra
ranseevne bedres. Dersom offentlige velferdsordtil å redusere de problemer som avvikling av
ninger er basert på midlertidige inntekter, kan
petroleumsvirksomheten kan medføre.»
disse måtte nedskaleres når inntektene faller.
I mange land har eksportrettet virksomhet
vært en viktig driver for produktivitet. I slike til-

til grunn en realrente på 3 pst. i beregningen av
den totale formuen i petroleumsvirksomheten.
Formuesanslaget er basert på forutsetningene om
produksjon, priser og kostander som er lagt til
grunn i denne meldingen. Beregningene er også
betinget av at de anslåtte ressurser i Oljedirektoratets ressursregnskap fullt ut utvinnes. Dersom
deler av ressursene ikke blir utvunnet, vil statens
netto kontantstrøm reduseres.
Inntekter fra eksporten av olje og gass har
redusert behovet for andre eksportinntekter til
finansiering av import og tjenester som ikke så lett
kan kjøpes fra utlandet. En viss nedbygging av
andre eksportnæringer og flytting av ressurser til
petroleumsrelaterte og skjermede næringer har
bidratt til at vi har kunnet kjøpe både flere importere produkter og lokalt produserte tjenester. Oms-

tillingen av ressurser bort fra konkurranseutsatt
næringsliv har skjedd gjennom høyere lønnsvekst
og svekket konkurranseevne. Selv om omstillingen
har bidratt til at ressurser er blitt brukt der de kaster mest av seg, har den samtidig gjort oss sårbare
for utviklingen i en enkelt næring.
Bare siden årtusenskiftet har verdiskapingen i
petroleumsnæringen variert mellom 14 og 26 pst.
av BNP. I tillegg påvirker endringer i petroleumssektorens etterspørsel etter varer og tjenester
konjunkturutviklingen i fastlandsøkonomien.
Disse forholdene stiller krav til rammeverket for
den økonomiske politikken.
Ved hjelp av Statens pensjonsfond utland og
handlingsregelen for finanspolitikken, er store
deler av inntektene spart. Lov om Statens pensjonsfond fastlegger at statens nettoinntekter fra
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Boks 5.3 forts.
I den første fasen, da det ble klart at landet sto
foran store oljeinntekter, valgte myndighetene
likevel et mer kortsiktig opplegg, og fremtidige
oljeinntekter ble forskuttert i statsbudsjettet.
Den økonomiske politikken viste seg ikke bærekraftig og måtte strammes kraftig til mot slutten
av 1970-tallet.
Utover på 1980-tallet økte oljeinntektene. I
stedet for å bruke dem før de kom, ble de nå tatt
løpende inn i statsbudsjettet. Det viste seg også
som en sårbar strategi da oljeprisen falt kraftig
vinteren 1985–86, igjen måtte den økonomiske
politikken legges kraftig om med store kostnader.
Analysene i St.meld. nr. 25 ble videreutviklet
av Tempoutvalget, som ble satt ned under Hermod Skånlands ledelse i 1982. Utvalget foreslo
at nivået på petroleumsutvinningen burde fastlegges med sikte på å gi et stabilt størrelsesforhold mellom statens løpende inntekter fra petroleumsvirksomheten og etterspørselen fra fastlandsøkonomien. På den måten kunne en forhindre at nedbyggingen av konkurranseutsatt sektor gikk for langt. Utvalget støttet at det ville
være fornuftig å opprette et fond som frikoplet
den løpende bruken av oljeinntekter fra opptjeningen, slik at statsbudsjettets utgiftsside ble
skjermet fra svingninger i petroleumspriser.
Utvalget trodde likevel ikke at det ville være
mulig å bygge opp et så stort fond at det også
kunne bli til nytte etter oljealderen.
Tempoutvalgets synspunkter ble lagt fram
for Stortinget i 1985, og regjeringen Willoch
varslet at den ville arbeide med en fondsordning
som kunne underbygge langsiktige hensyn ved
bruken av oljeinntektene og samtidig tjene som
buffer mot uforutsette svingninger i disse inn-

petroleumsvirksomheten i sin helhet overføres til
Statens pensjonsfond utland (SPU). Handlingsregelen innebærer at bruken av fondsmidler over
statsbudsjettet over tid skal følge forventet realavkastning av fondet. Regelen har bidratt til at bruken av inntektene har økt gradvis over tid, noe
som har lagt til rette for en fortsatt balansert økonomisk utvikling. Ved at fondet investeres i utlandet, skjermes fastlandsøkonomien og kronekursen for store og varierende valutainntekter. Gunstige statsfinanser har gitt oss en økonomisk
handlefrihet i nedgangsperioder og i perioder

tektene, se blant annet St.meld. nr. 83 (1984–
85). Statens petroleumsfond (forløperen til Statens pensjonsfond utland) ble opprettet i 1990.
Fondets inntekter skulle være statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten og
avkastningen av den kapitalen som var investert
i fondet. Fondsmidlene skulle plasseres i utlandet. Lavkonjunktur i norsk økonomi og lave
petroleumsinntekter gjorde likevel at det drøyde
til mai 1996 før det ble overført penger til fondet.
Overføringen var på knappe 2 mrd. kroner.
Ved utgangen av 2000 var fondskapitalen
kommet opp i nesten 390 mrd. kroner, eller vel
26 pst. av BNP. Samtidig var det utsikter til betydelig vekst i fondskapitalen fremover. Dette økte
behovet for klare retningslinjer for bruken av
petroleumsinntekter, både for å ivareta løpende
stabiliseringshensyn og for å legge til rette for at
petroleumsformuen også skulle komme fremtidige generasjoner til gode. Slike retningslinjer
kom med handlingsregelen for finanspolitikken
i 2001. Ifølge regelen skulle bruken av oljeinntekter over statsbudsjettet over tid tilsvare den
forventede realavkastningen av de oppsparte
midlene i utlandet. Det ga en ny strategi for å
unngå hollandsk syke. Etter først å ha brukt
oljeinntektene før de kom, til så å ha brukt oljeinntekter løpende, innebar handlingsregelen at
oljeinntektene skulle brukes etter at de var kommet og på en måte som var langsiktig opprettholdbar. Det ga et mer robust rammeverk for å
håndtere svingninger i statens oljeinntekter.
Oljeprisfallet i 2014 viste likevel at norsk økonomi ikke er skjermet fra fall i oljeinntektene.
Handlingsregelen er nærmere omtalt i kapittel
11.

med oljeprisfall som få andre land har. Offentlige
finanser er nærmere omtalt i kapittel 11.
Svingninger i etterspørselen fra petroleumssektoren påvirker den økonomiske utviklingen i
Norge. Rammeverket for den økonomiske politikken bidrar til å jevne ut svingningene i økonomien. Gjennom at bruken av olje- og fondsinntekter styres etter det strukturelle, oljekorrigerte
budsjettunderskuddet, lar vi de såkalte automatiske stabilisatorene i budsjettet virke. Det innebærer at man i en nedgangskonjunktur lar utgiftene til arbeidsledighetstrygd øke og skatteinn-
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tektene falle uten å motvirke effektene på offentlige budsjetter, og omvendt i en oppgangskonjunktur. I tillegg åpner handlingsregelen opp for
en aktiv finanspolitikk, dvs. aktive vedtak om å
bruke mer penger i dårlige tider, mot å holde
igjen i gode tider.
Det kraftige fallet i oljeprisen sommeren 2014
reduserte statens inntekter fra petroleumsvirksomheten med om lag 60 pst. fra 2014 til 2016. Det
er i slike utfordrende tider at styrken i vårt
finanspolitiske rammeverk fullt ut kommer til
syne. Mens de aller fleste andre oljeeksporterende land har måttet stramme inn i offentlige
budsjetter etter fallet i oljeprisen, har vi kunnet
bruke finanspolitikken aktivt for å støtte opp
under aktivitet og sysselsetting. Statsbudsjettene
under denne regjeringen har bidratt vesentlig til å
dempe tilbakeslaget i norsk økonomi, med målrettede tiltak mot områder og næringer som er særlig hardt rammet.
I dag har vi et rammeverk for finans- og pengepolitikken som gjør oss langt bedre rustet til å
møte svingninger i oljeprisen enn tidligere. Cappelen-utvalget (NOU 2016: 15) illustrerte dette
ved å sammenlikne tilbakeslaget i norsk økonomi
etter oljeprisfallet på midten av 1980-tallet med tilbakeslagene på begynnelsen av 2000-tallet og
etter oljeprisfallet i 2014. Tilbakeslaget i norsk
økonomi i perioden 1987–1993 står fortsatt igjen
som det dypeste og lengste tilbakeslaget i norsk
etterkrigshistorie. Aktivitetsnivået falt kraftig, og
det tok fem år før det var oppe på nivået fra før krisen. Sysselsettingen falt sammenhengende over
de fem årene tilbakeslaget varte, og ledigheten
ble tredoblet. Til å begynne med ble renten den
gang holdt høy for å stabilisere kronens verdi,
finanspolitikken ble strammet inn som følge av fallende skatteinntekter og lønnsveksten var høy.
Den økonomiske poltikken bidro dermed til å forsterke nedturen, før den ble lagt om i en mer
ekspansiv retning og bidro til å trekke opp aktivitet og sysselsetting. Sammenliknet med dette, ser
tilbakeslaget etter oljeprisfallet i 2014 ut til å bli
beskjedent.
I tillegg er koordineringen i inntektsoppgjørene blitt styrket ut fra en felles oppfatning om
utfordringene for norsk økonomi. Den norske
lønnsforhandlingsmodellen bygger på at lønnsveksten må tilpasses en lønnsutvikling konkurranseutsatt sektor kan tåle. Dette ivaretas ved at avtaleområder med stort innslag av konkurranseutsatte virksomheter slutter avtaler først, ofte omtalt
som frontfaget, og at disse virker som en norm for
andre avtaleområder. Ved at frontfaget inneholder
virksomheter som påvirkes av oljeprisen og etter-
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spørselen fra petroleumsnæringen, vil lønnsveksten typisk variere noe med oljeprisen.

5.4

Sårbarheten for et varig fall
i inntektene fra olje og gass

Norsk økonomi og våre fremtidige inntekter er sårbare for et varig fall i prisene på olje og gass. Håndteringen av dette er en viktig del av den økonomiske politikken, se avsnitt 5.3. Av særlig betydning er oljefondskonstruksjonen og handlingsregelen for bruk av olje- og fondsinntekter. Ved at bruken av disse inntektene frikobles fra opptjeningen,
og bruken er tilpasset slik at den er opprettholdbar
over tid, påvirkes de offentlige velferdsordningene
i mindre grad av et varig fall i olje- og gassinntektene.
Et produktivt og omstillingsdyktig næringsliv
gir dessuten norsk økonomi flere ben å stå på når
aktiviteten i petroleumsvirksomheten faller. Strukturpolitikken i bred forstand bidrar til å fremme
denne omstillingsevnen. En rekke politikkområder påvirker rammevilkårene for næringsvirksomhet i Norge, se kapittel 6.
En fleksibel og kompetent arbeidsstyrke er
avgjørende for vår fremtidige velstand. Det gjelder
uansett nivå på olje- og gassinntektene. Humankapitalen utgjør over seks ganger mer av den norske nasjonalformuen enn olje- og gassreservene,
både de som ligger igjen på kontinentalsokkelen
og de som er tatt opp og plassert i Statens pensjonsfond utland (SPU). Hva som skal til for å få
høy yrkesaktivitet og en kompetent arbeidsstyrke,
drøftes i kapittel 8.
Også lønnsdannelsen må støtte opp under de
nødvendige tilpasningene i norsk økonomi når
olje- og gassinntektene faller. Det var en hovedproblemstilling for det såkalte Holden III-utvalget,
som la fram sin innstilling i desember 2013, et
halvt år før oljeprisen begynte å falle. Strategien
utvalget tegnet opp for å møte en slik utfordring,
var først og fremst en ekspansiv pengepolitikk og
tilpasninger i lønnsdannelsen for å få kostnadsnivået ned. Denne tilpasningen er blitt understøttet av målrettede tiltak i finanspolitikken for å øke
vekstevnen i økonomien og dempe virkningene av
tilbakeslaget i de områdene som er blitt hardest
rammet.
Utviklingen etter oljeprisfallet fra sommeren
2014 har vist at den økonomiske politikken samlet
sett har virket. Veksten i norsk økonomi er på vei
opp igjen, og i de fleste av landets fylker er
arbeidsledigheten nå på vei ned igjen.
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En problemstilling som har vært fremme i den
offentlige debatten, er om sårbarheten for et varig
oljeprisfall også kan reduseres ved å selge SPUs
aksjer i olje- og gasselskaper, se fondsmeldingene
for 2008 og 2013. Problemstillingen er også tatt
opp av ekspertgruppen ledet av Martin Skancke17, som i 2014 vurderte etiske sider ved pensjonsfondets investeringer i kull- og petroleumsselskaper, samt av Mork-utvalget18, som vurderte
aksjeandelen i fondet. Verken ekspertgruppen
eller Mork-utvalget trakk noen klare konklusjoner.
Et salg av SPUs aksjer i olje- og gasselskaper
reiser både etiske og finansielle spørsmål.
Ekspertgruppen som vurderte SPUs investeringer i kullselskaper hadde et etisk utgangspunkt,
og ved Stortingets behandling våren 2015 gikk en
enstemmig finanskomité inn for at fondet ikke
skal investeres i bestemte typer kullselskaper på
etisk grunnlag. Stortinget sluttet samtidig opp om
et atfersbasert klimakriterium, som gir grunnlag
for utelukkelse eller observasjon av selskaper på
bakgrunn av handlinger eller unnlatelser som på
et aggregert selskapsnivå i uakseptabel grad fører
til utslipp av klimagasser. Både klimakriteriet og
et produktbasert kullkriterium trådte i kraft tidlig
i 2016, se nærmere omtale i fondsmeldingen for
2016. Spørsmålet er om SPU i tillegg til dette, helt
eller delvis, bør redusere sine investeringer i oljeog gasselskaper av finansielle grunner.
Denne problemstillingen kan vurderes med
utgangspunkt i nasjonalformuen, som anslår kildene til nasjonens inntekter nå og i fremtiden.
Norges formue består av humankapital, realkapital, finanskapital i form av netto fordringer på
utlandet, i all hovedsak SPU, og fremtidig grunnrente fra olje og gass i bakken. Nåverdien av fremtidig arbeidsinnsats, humankapitalen, er den aller
viktigste delen av formuen. Arbeidsinnsatsen
anslås å utgjøre om lag 75 pst. Finanskapitalen
utgjør om lag 9 pst. og verdien av olje og gass i
bakken knapt 3 pst., se figur 5.819.
I en artikkel skrevet i forbindelse med Perspektivmeldingen 2017 vurderer førsteamanuensis Trond Døskeland ulike finansielle strategier
for å sikre seg mot varig lav oljepris.20 For human17

18
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Se rapport til Finansdepartementet 3. desember 2014 om
Statens pensjonsfond utlands investeringer i kull- og petroleumsselskaper.
NOU 2016: 20 Aksjeandelen i Statens pensjonsfond utland.
Se Finansdepartementets nettsider for dokumentasjon av
beregningene og et sett med følsomhetsanalyser.
Trond Døskeland: «Bør vi bruke finansielle strategier for å
sikre oss mot en varig lav oljepris?». Arbeidsnotat fra
Finansdepartementet 2017/5.

Norges nasjonalformue

Nåverdi av fremtidig
arbeidsinnsats
75,0 %

Realkapital
8,6 %
Finanskapital

13,7 %

Fremtidig grunnrente i
petroleumsvirksomheten
2,6 %

Figur 5.8 Netto nasjonalformue 2016. Prosent
Kilde: Finansdepartementet.

kapitalen, som utgjør den største delen av nasjonalformuen, ser han ingen finansielle strategier
som kan motvirke et eventuelt fall i verdien av vår
humankapital som følge av nedgang i olje- og
gassinntektene. Det pekes på at norske myndigheter allerede legger stor vekt på å øke humankapitalen og på omstilling i næringslivet. Vurderingen er videre at verdien av de gjenværende
petroleumsressursene i noen grad kan skjermes
mot store og varige prisfall ved hjelp av finansielle
instrumenter, slik som opsjoner eller fremtidskontrakter. Døskeland anbefaler likevel ikke en slik
type forsikring, blant annet fordi kostnadene antas
å ville bli uforholdsmessig høye. For finanskapitalen i nasjonalformuen, SPU, pekes det på mulige
motsykliske investeringsstrategier, som salg av
olje- eller energiselskaper eller å vri sammensetningen av investeringene mot selskaper hvor
avkastningen i liten grad samvarierer med avkastningen på olje- og gassaksjer. Det kan være konsumaksjer eller selskaper innen alternative energiformer. Samtidig pekes det på at selv om slike
vridninger kan ha en intuitiv appell, vil de være
krevende i praksis.21
Olje- og gassektorens andel av SPUs referanseindeks for aksjer var ved utgangen av 2016 om
lag 7 pst., som tilsvarer om lag 0,4 pst. av nasjonalformuen.22 Disse aksjene har liten betydning for
usikkerheten i nasjonalformuen ved et varig fall i
inntektene fra olje og gass.
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På kort sikt er det en sterkere samvariasjon
mellom oljepris og verdien av olje- og gassaksjer
enn mellom oljepris og verdien av andre aksjer.
Innenfor en slik tidshorisont vil imidlertid fondskonstruksjonen bidra til å skjerme statsbudsjettet
fra virkningen av et oljeprisfall. Med en lang tidshorisont og relativt små uttak, målt som andel av
kapitalen, er det lite sannsynlig at vi må realisere
store tap når oljeprisen eller andre priser faller.
Dette skiller SPU fra andre investorer. Reduksjon
av svingninger i fondsverdien på kort sikt er dermed ikke et hensyn som bør tillegges vekt ved
vurdering av sammensetningen av aksjeinvesteringene i SPU.
På lang sikt er det vanskelig å finne en klar
empirisk sammenheng mellom oljeprisen og verdien av olje- og gassaksjer. En forklaring på dette
kan være at børsnoterte olje- og gasselskaper i
liten grad selv eier petroleumsforekomster, men
tilbyr tjenester til leting, utvinning og produksjon
av slike forekomster. En rimelig antakelse er at de
tilbys betingelser fra ressurseier som over tid gir
en lønnsomhet, dvs. avkastning på egenkapitalen,
på linje med andre selskaper. I tillegg er disse selskapene integrerte og har mye annen virksomhet,
herunder raffinering, distribusjon, teknologi, salg
og fornybar energi.
I fondsmeldingen for 2016 omtales klimarisiko, i form av klimaendringer, klimapolitikk og
virkningen av disse på teknologisk utvikling, som
kan ha betydning for avkastningen på lang sikt.
Som langsiktig investor er SPU særlig utsatt for
den systemiske delen av denne risikoen, ved at
økonomisk vekst og samlet inntjening i selskapene påvirkes. I forvaltningen av fondet er det derfor lagt vekt på kunnskap og bevissthet om slik
risiko. Videre legges det i meldingen til grunn at
en i forvaltningen ikke har systematisk bedre
informasjon om klimarisiko enn andre investorer,
og at prisene på verdipapirer må antas å gjenspeile markedets samlede vurderinger av blant
annet sannsynligheten for ulike scenarioer om
fremtidige klimaendringer.
21

22

Det er i prinsippet flere måter å tilpasse strategien til SPU
på for å redusere risikoen i nasjonalformuen. I praksis vil
imidlertid slike tilpasninger i strategien være svært krevende å gjennomføre. Det skyldes blant annet at historiske
mønstre for samvariasjon er usikre og varierer over tid, noe
også Mork-utvalget peker på i sin rapport. Finansdepartementet kjenner ikke til andre, sammenliknbare fond som
gjør denne typen tilpasninger i sin investeringsstrategi. For
omtale av den finansteoretiske bakgrunnen og mulige tilpasninger, se kap. 7 i meldingen om forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2016.
Sektoren utgjorde på samme tidspunkt 6,4 pst. av den faktiske aksjebeholdningen.
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På bakgrunn av de ovennevnte forholdene er
det ikke klart grunnlag for å si at salg av olje- og
gassaksjer i SPU vil bidra til å redusere sårbarheten i nasjonalformuen ved et varig fall i prisene på
olje og gass.23
Slike tilpasninger kan også ha kostnader.
Investeringene i SPU har en lang tidshorisont og
er basert på bred risikospredning på tvers av land,
sektorer og selskaper. Det er avgjørende for å
kunne bære langsiktig risiko fordi det bidrar til å
beskytte oss mot tap som følge av konsentrerte
posisjoner i land eller industrier med lav langsiktig avkastning. Å selge store deler av energisektoren vil svekke risikospredningen i SPU. Over tid
har vi sett store endringer i næringssammensetning og produksjonsteknologi. Det kan ikke utelukkes at dagens petroleumsprodusenter også vil
være fremtidens viktigste produsenter av fornybar energi.
Norges nasjonalformue kan være sårbar for et
varig fall i prisene på olje og gass, og ovenfor drøftes ulike virkemidler kan redusere sårbarheten.
Salg av SPUs aksjer i olje- og gasselskaper vurderes i denne sammenheng som et uegnet og lite
treffsikkert virkemiddel. Hovedansvaret i en strategi for å gjøre norsk økonomi robust overfor et
varig fall i prisene på olje og gass, ligger på den
generelle økonomiske politikken. Bruken av oljeog gassinntektene må frikobles fra opptjeningen,
og samtidig slik at bruken er opprettholdbar over
tid. Et produktivt og omstillingsdyktig næringsliv
er også avgjørende. Det samme er en fleksibel og
kompetent arbeidsstyrke, samt en lønnsdannelse
som støtter opp under de nødvendige tilpasningene i norsk økonomi når olje- og gassinntektene
faller. Målrettede tiltak i finanspolitikken for å øke
vekstevnen i økonomien og dempe virkningene av
tilbakeslaget i de områdene som blir hardest rammet av lavere olje- og gasspriser, vil også være til
hjelp.
Et hovedmål for denne regjeringen har nettopp vært å gjøre norsk økonomi mindre oljeavhengig og mer omstillingsdyktig. Derfor er det i
budsjettene prioritert satsing på infrastruktur,
kunnskap og vekstfremmende skattelettelser, slik
en samlet finanskomité sluttet opp om da handlingsregelen ble innført i 2001. Også reformer og
tiltak som kan bedre økonomien og arbeidsmarkedets virkemåte er blitt prioritert. Målet er en
23

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

5.5

Regjeringens strategi

Petroleumsnæringen vil være en stor og viktig
næring i flere tiår fremover, men vil ikke være den
samme vekstmotoren for norsk økonomi som i
årene vi har lagt bak oss. For å opprettholde god
vekst i levestandarden trenger norsk økonomi i
enda større grad enn før flere ben å stå på. Regjeringen vektlegger følgende elementer for å opprettholde veksten i verdiskapingen når etterspørselen fra petroleumsvirksomheten avtar:
– Tilrettelegge for samfunnsøkonomisk lønnsom
aktivitet på norsk sokkel. En viktig forutsetning
for lønnsom aktivitet er stabile og forutsigbare
rammevilkår og tilgang til nytt, attraktivt areal.
Samtidig skal hensynet til miljø og marine økosystemer ivaretas. Petroleumsskattesystemet
sikrer fellesskapet en stor del av inntektene fra
petroleum. Med en nøytral grunnrenteskatt vil
investeringer som er lønnsomme for samfunnet også være lønnsomme for selskapene. Sta-

–

–

115

tens direkte økonomiske engasjement (SDØE)
videreføres som et viktig instrument for å bidra
til ekstra inntekter i tillatelser med høyt inntektspotensial.
Overføring av kompetanse. Kompetansen som
norsk olje- og gassnæring har utviklet gjennom
50 års virksomhet må overføres til andre
næringer. Den enkelte arbeidstaker må justere
sin kompetanse, og bedriftene må bruke erfaring og teknologi på nye områder.
Styrket konkurransekraft for norsk næringsliv.
Norsk økonomi må omstilles til en ny situasjon
der vi likner mer på vestlige økonomier uten
olje- og gassressurser. Veksten må komme i
næringer der vi ikke kan forvente like høy
avkastning som i oljevirksomheten. Det krever
et tilpasningsdyktig og nyskapende norsk privat næringsliv med et kostnadsnivå tilpasset
situasjonen i andre land. Skattereformen, som
blant annet innebærer en reduksjon i selskapsskatten fra 27 pst. til 23 pst., reduserer kapitalkostnadene for norsk næringsliv og gjør det
dermed mer lønnsomt å investere i ny næringsvirksomhet.
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utbygging av velferdsordningene. Hvis dagens ordninger bygges videre ut, vil det være behov for innstramminger på andre områder allerede i den nærmeste 10–15-årsperioden.
Fra 2030 anslås et inndekningsbehov på i gjennomsnitt 1,7 pst. av verdiskapingen i fastlandsøkonomien per tiår. Da er det lagt til grunn en svært begrenset utbygging av dagens velferdsordninger. For å
oppnå balanserte budsjetter må derfor utgiftene reduseres eller inntektene økes sammenliknet med dette.
Med dagens nivå på BNP for Fastlands-Norge svarer
inndekningsbehovet til nær 5 mrd. kroner per år.
Velferdsstaten er bygd kraftig ut de siste tiårene.
Offentlig sysselsetting har økt betydelig, også regnet
per innbygger. Denne utviklingen gjenspeiler økt
omfang og bedre kvalitet på offentlige velferdsordninger. Videre utbygging av det offentlige velferdstilbudet vil forsterke presset på offentlige finanser i
årene fremover.
Hvilke velferdsordninger vi har råd til når disse
utfordringene slår inn, vil avhenge av den samlede
velstandsutviklingen i Norge. Teknologiske muligheter vil bety mye for hvor lett eller vanskelig situasjonen blir. Politiske prioriteringer vil påvirke veksten i økonomien og avgjøre på hvilken måte offentlige finanser balanseres. Det er valg som vil måtte tas
underveis.
I meldingen skisseres hvordan vi kan finne gode
løsninger for statsfinansene og velferdsordningene.
Gode løsninger vil kreve innsats på flere områder. Økt yrkesdeltakelse – både ved at flere står lenger i jobb og ved at flere deltar – bør være en sentral
del av løsningen. Det styrker offentlige finanser og
gir den enkelte mulighet til å øke sin inntekt og velstand, men er neppe tilstrekkelig. Bedre løsninger i
offentlig sektor må også til. Det krever god organisering, effektiv tjenesteproduksjon og tydelige prioriteringer. Hvis vi ikke kommer i mål på disse områdene,
eller dersom det er ønsker om ytterligere utbygging
av tjenestetilbudet, kan økt privat medfinansiering
eller økte skatter også bli nødvendig.
Dette er illustrert i figur 1.10 i meldingen som beskriver mulige forløp for velferdsstaten i tiårene
fremover. De nærmeste årene krever en videreføring
av dagens tjenestetilbud ingen særskilte tiltak (den
mørkeblå søylen). En styrking av tjenestetilbudet på
noen områder, vil derimot kreve mer effektiv ressursbruk på andre områder i offentlig sektor eller en
vellykket politikk for økt arbeidsinnsats (den lyseblå
søylen).
I perioden fra 2030 til 2060 øker utfordringene. I
figuren er det lagt til grunn at en vellykket politikk
for økt arbeidsinnsats bidrar til at sysselsettingen tar
seg opp til nivåene fra tidligere høykonjunkturer, til
tross for at demografien i denne perioden trekker i
motsatt retning. Samtidig antas det at vi evner å om-
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prioritere og realisere innsparinger innenfor offentlig
tjenesteproduksjon og overføringer. Det vil kunne
mer enn dekke inn kostnadene ved en videreføring av
dagens standard på tjenestetilbudet.
For å kunne møte en styrking av tilbudet, er det
likevel nødvendig med ytterligere tiltak. Det vil i første rekke være å lykkes enda bedre enn lagt til grunn
i figuren med å øke arbeidstilbudet og samtidig effektivisere den offentlige ressursbruken. Dersom det
ikke lykkes, kan det være nødvendig med økt privat
ansvar, enten med økte brukerbetalinger eller ved at
deler av tjenesteproduksjonen overlates til det private markedet. Alternativt må skattene økes.
Jo bedre vi lykkes i å øke arbeidsinnsatsen, desto
større rom vil det være for å styrke det offentlige tjenestetilbudet – eller å unngå innstramminger. Jo mer
vi lykkes i å effektivisere ressursbruken og målrette
innsatsen, desto større rom vil det være for styrket offentlig innsats innenfor prioriterte områder. Skal vi
trygge det norske velferdssamfunnet i nye tiår, må vi
åpne for nye og bedre løsninger. Med solide statsfinanser, et produktivt næringsliv og en høyt utdannet
arbeidsstyrke har Norge gode forutsetninger for å
møte disse utfordringene.
Utfordringene knyttet til fremtidens velferdssamfunn er omtalt nærmere i meldingens kapittel 11.
1.2 Komiteens merknader
Komiteen, medlemmene fra Arbeid e r p a r t i e t , L i s b e t h B e r g - H a n s e n , To r e
Hagebakken, Irene Johansen, Marianne
M a r t h i n s e n , To r s t e i n T v e d t S o l b e r g o g
Tr u l s Wi c k h o l m , f r a H ø y r e , S o l v e i g
Sundbø Abrahamsen, Svein Flåtten,
Sigurd Hille, Heidi Nordby Lunde og
Siri A. Meling, fra Fremskrittspartiet,
Hans Andreas Limi, Roy Steffensen og
Kenneth Svendsen, fra Kristelig Folkeparti, lederen Hans Olav Syversen, fra
Senterpartiet,
Trygve
Slagsvold
Ve d u m , f r a Ve n s t r e , Te r j e B r e i v i k , o g
f r a S o s i a l i s t i s k Ve n s t r e p a r t i , S n o r r e
S e r i g s t a d Va l e n , viser til meldingen og vil understreke behovet for en høyest mulig sysselsetting i
årene fremover. Våre velferdsordninger er avhengige
av balanse mellom hvor mange som bidrar og hvor
mange som mottar, og det blir en utfordring om for
mange står utenfor arbeidslivet. Samtidig gir en sikker jobb den enkelte en stabil inntekt og muligheter
til å realisere eget liv. K o m i t e e n viser til at økt
kompetanse i befolkningen er nødvendig for at flere
kan delta og delta lenger i arbeidslivet. Det er derfor
viktig å fortsette å styrke vårt skole- og utdanningssystem, ikke minst samspillet mellom utdanning og
arbeid, god fagutdanning og vektlegging av å bekjempe frafall i skolen.
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K o m i t e e n viser til at skatte- og trygdesystemer i tillegg må gjøre det lønnsomt å være i arbeid, og at verdier må skapes før de kan deles. Gamle
arbeidsplasser vil forsvinne, nye vil komme til. Denne omstillingen krever nye arbeidsplasser i privat
sektor, ikke bevaring av gamle strukturer. Fremtidens
arbeidsliv vil i enda større grad enn nå være smart,
grønt og nyskapende og skal gi vekstkraft og gode
vilkår i alle deler av landet. Fellesskapets ressurser
må utnyttes maksimalt. Økt produktivitet, bedre og
mer bruk av moderne teknologi vil gi oss mer igjen
for innsatsen både i private og i offentlige virksomheter. Økt digitalisering av økonomien vil bidra til
økt vekst og sysselsetting, lette tilgangen til større
markeder og redusere betydningen av vår geografiske plassering og vårt lille hjemmemarked. I tillegg
vil nye teknologiske løsninger være helt nødvendig
for klimautfordringen og for bruk innen velferdsteknologien som kan møte den demografiske utviklingen i befolkningen.
K o m i t e e n viser til at oljeaktiviteten kan bety
mindre i vårt land på lengre sikt og at fortsatt velstandsvekst krever en økonomisk politikk som skaper innovasjon og videreutvikling i kombinasjon
med nødvendige reformer av offentlig virksomhet.
K o m i t e e n s f l e r t a l l , alle unntatt medlemmet
fra Sosialistisk Venstreparti, viser til at velferdsutviklingen er godt fordelt i Norge, og understreker at
det er et sentralt mål at velstandsutviklingen når frem
til alle og at vårt lands små forskjeller mellom folk
bibeholdes. De aller fleste har tatt del i de siste tiårenes velstandsvekst i vårt land; det øker tilliten mellom innbyggerne og til de offentlige myndigheter.
Det skaper trygghet for den enkelte og bidrar til et
samfunn med sosial og politisk stabilitet.
Komiteens medlemmer fra Arbeiderp a r t i e t viser til at Perspektivmeldingen 2017 ble
presentert av Erna Solberg og Siv Jensen 31. mars.
Under Stortingets behandling av meldingen har
d i s s e m e d l e m m e r vurdert at det er behov for et
mer omfattende tilsvar enn det som er vanlig ved behandling av en stortingsmelding. Dette skyldes ikke
stor uenighet om problembeskrivelsen som trekkes
opp i meldingen. Tilsvaret bygger derfor videre på
analysen som er lagt til grunn fra Finansdepartementet.
Perspektivmeldingen har en særlig viktig rolle i
norsk politikk. Det er her vi har mulighet til i større
bredde å vurdere bærekraften i offentlige finanser,
strukturelle forhold som har positiv eller negativ innvirkning på norsk økonomi, og sikre størst mulig
konsistens mellom politikken som føres i dag, og det
handlingsrom og samfunn vi ønsker å oppnå i morgen. På dette området feiler Høyre- og Fremskritts-
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parti-regjeringen fundamentalt. Dels fordi det ikke er
en logisk sammenheng mellom de framtidsutsiktene
som tegnes opp i Perspektivmeldingen og den politikken som har vært ført av Høyre og Fremskrittspartiet de fire årene de har hatt regjeringsmakt, og dels
fordi de mangler politiske svar og løsninger på de utfordringene de trekker opp.
Mangelfull sammenheng mellom
virkelighetsbeskrivelse og politikk
Høyre- og Fremskrittsparti-regjeringen har på en
rekke områder ført en politikk som ikke ruster oss for
fremtiden – tvert om.
«Det er ikke lenger utsikter til store, nye olje- og
fondsinntekter som kan fases inn i økonomien», står
det i Perspektivmeldingen. I et tilhørende arbeidsnotat sies det enda tydeligere:
[[Sitat]]

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

[[Sitat]]

[[Sitat]]

«I tiårene fremover vil andelen eldre i befolkningen øke kraftig. Det vil isolert sett trekke opp utgifter
til helse- og omsorgstjenester og pensjoner og gi
lavere sysselsetting og dermed svekke skattegrunnlagene. Veksten i pensjonsutgifter har allerede skutt
fart, mens veksten i utgiftene til pleie- og omsorgstjenester først ventes å tilta etter 2030, når andelen av
befolkningen over 80 år tar seg markert opp.»
Kontrasten er sterk til den politikken som har
vært ført de siste årene. På bare fire budsjetter har
Høyre- og Fremskrittsparti-regjeringen økt oljepengebruken med 83 mrd. 2017-kroner. Det er mer enn
på de 12 foregående budsjetter, inkludert finanskrisebudsjettet i 2009. Det strukturelle budsjettunderskuddet som andel av BNP for Fastlands-Norge har
ikke på noe tidspunkt vært høyere i Finansdepartementets tabeller, som strekker seg tilbake til 1980. På
svar på budsjettspørsmål 25 fra Arbeiderpartiet til
statsbudsjettet 2017 framgår det at den samlede oljepengebruken ville vært om lag 122 mrd. kroner lavere dersom en la til grunn gjennomsnittlig innfasingstempo fra regjeringen Stoltenberg II. Den historisk høye oljepengebruken har svekket fremtidig
handlingsrom i den økonomiske politikken kraftig.
I Perspektivmeldingen står det at regjeringens
strategi for mindre forskjeller blant annet består i å
legge til rette for

[[Sitat]]

[[Sitat]]

«En velfungerende lønnsdannelse. (…) Det er
viktig å legge til rette for både fleksibilitet og omstillingsevne for arbeidslivet, høy yrkesdeltakelse og en
jevn fordeling.»
[[Sitat]]
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Likevel har Høyre- og Fremskrittspartiet i regjering redusert insentivene for fagorganisering, som
uomtvistelig er et nødvendig grunnlag for lønnsdannelsen i Norge. Lavere organisasjonsgrad øker risikoen for mer desentraliserte oppgjør, som blant annet
vil gjøre det langt vanskeligere å tilpasse lønnsutviklingen situasjonen i norsk økonomi.
Et viktig bidrag til et samfunn med små forskjeller er ifølge Perspektivmeldingen et skattesystem
som «fordeler finansieringsbyrden rettferdig». Arbeiderpartiet og Høyre/Fremskrittspartiet har sannsynligvis ulik vurdering av hva som er rettferdig,
men det er ingen tvil om at skatteendringene gjennomført av Høyre/Fremskrittspartiet har gitt skjevere
fordeling, der de med mest har fått de store skattekuttene.
I nasjonalbudsjettet 2017 anslår regjeringen
handlingsrommet, altså underliggende skattevekst og
innfasing av oljepenger fratrukket økte utgifter til
folketrygd og demografikostnader i kommuner og
helseforetak, til 6,5 mrd. kroner per år de neste årene.
Ifølge Perspektivmeldingen er dette et optimistisk
anslag. Høyre går til valg på å bruke halvparten av
anslått handlingsrom på skattekutt. Legger en til partiets samferdsels- og forsvarsløfter, summerer løftene seg til nesten 10 mrd. kroner mer enn anslått handlingsrom, og det før en regner på kostnadene for øvrige løfter på utgiftssiden. Fremskrittspartiet på sin
side går til valg på skattekutt som tilsvarer dobbelt så
mye som anslått handlingsrom for neste periode. Felles for partiene er at skattekuttene skal fordeles enda
skjevere enn i inneværende periode.
I tillegg til en ukontrollert oljepengebruk over
fire budsjetter skyver regjeringen Solberg regningen
foran seg på flere områder. Beredskapssenteret til
2,5–3,5 mrd. kroner, politihelikoptre, nye IKT-systemer i politiet, rehabilitering av Nationaltheatret til en
prislapp mellom 1,3 og 4,7 mrd. kroner er bare noen
eksempler på store investeringer som regjeringen har
skjøvet på, hvor regningen må tas av fremtidige regjeringer.
Mangler politiske svar
«Hvis mange blir stående utenfor arbeidslivet på
grunn av manglende eller feil kompetanse, vil byrden
bli større,» står det i Perspektivmeldingen. Og ja,
mange står utenfor arbeidslivet, og de har blitt stadig
flere under denne regjeringen. Andelen som ikke er i
arbeid, var i 2016 den høyeste på over 20 år. Andelen
unge som ikke er i arbeid var også den høyeste på
over 20 år. Under Høyre- og Fremskrittsparti-regjeringen har det blitt skapt færre jobber totalt, enn det
ble skapt årlig under Stoltenberg II-regjeringen. Og i
2016 gikk sysselsettingen i privat sektor ned, for første gang siden finanskrisen. Førstekvartalstallene for
2017 viser fortsatt nedgang.
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Regjeringens «strategi» for å møte denne utfordringen gjengis her i sin helhet, fra kapittel 8.5:
[[Sitat]]

«Økt deltakelse i arbeidslivet. Når levealderen
øker, må flere stå lenger i arbeidslivet. Færre i
arbeidsdyktig alder må stå utenfor arbeidsmarkedet.»
Gjennom fire budsjetter har regjeringen brukt
milliarder på skattekutt til de med mest i et håp om at
disse midlene vil investeres i arbeidsplasser og dermed bidra til økt sysselsetting. «Vår hovedjobb er å
skaffe arbeid til gutta på gølvet,» fortalte Siv Jensen
til VG i februar 2014. VGs journalist fulgte opp med
spørsmålet: «Og å senke skattene?» «Ja, gode skatteletter kommer og vil bidra,» svarte Solberg.
Skattekuttene har imidlertid ikke hatt den effekten Solberg og Jensen ønsket. Store skattekutt er likevel fortsatt politikk disse partiene går til valg på denne høsten.
I nevnte VG-sak proklamerte Erna Solberg og
Siv Jensen at de skulle tette gapet mellom utviklingen i norske lønninger og produktivitet:

[[Sitat]]

[[Sitat]]

«Beistet har fått et navn og spyttes foraktfullt ut i
blåblå miljøer: - Vi kaller det «Det rødgrønne gapet»,
sier Solberg. (…) Stoltenberg var altfor opptatt av
oljepengebruken og mistet fokus på de store utfordringene. (…) Det finnes smartere måter å styre på
enn det de rødgrønne fikk til. Vi kommer ikke til å
greie å tette gapet på ett år, men på sikt skal vi klare
det.»
Siden den gang har vi hatt den svakeste reallønnsutviklingen siden før 70-tallet, så langt tilbake
som Teknisk Beregningsutvalgs oversikt strekker
seg. Dette er en konsekvens av ansvarlige parter i arbeidslivet som har hensyntatt situasjonen i norsk
økonomi. Produktivitetsveksten har imidlertid ikke
tatt seg opp i denne stortingsperioden, og er nå om
lag null. Anslagene for årlig produktivitetsvekst er
kraftig nedjustert sammenlignet med Perspektivmeldingen 2013. Anslaget er redusert også i forhold til
framskrivingene i nasjonalbudsjettet 2015.
Kombinasjonen av svekket sysselsettingsutvikling og redusert produktivitetsvekst er svært uheldig
for norsk økonomi og offentlige finanser.
D i s s e m e d l e m m e r ønsker med dette tilsvaret til Perspektivmeldingen å løfte debatten om de
store veivalgene for norsk økonomi for tiår fremover.
Samtidig ønsker d i s s e m e d l e m m e r å synliggjøre før stortingsvalget 11. september 2017 at det er betydelige forskjeller partiene imellom i hvordan disse
vil møte fremtiden.

[[Sitat]]

Komiteens medlemmer fra Kristelig
F o l k e p a r t i o g S e n t e r p a r t i e t viser til at Perspektivmeldingens spørsmål om hvordan vi kan opprettholde verdiskapingen som grunnlaget for velfer-
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den, nå som oljeinntektene avtar og aldringen av befolkningen tiltar, er helt avgjørende for vårt samfunn.
Norges historiske fortrinn
D i s s e m e d l e m m e r viser til at vi finner mye
av svaret på utfordringene ved å se på vår egen historie. Både petroleumsformuen og den nordiske modellen har vært sentrale for norsk verdiskaping og
velferd. Samtidig var Norge et relativt rikt land både
før oljen og før etableringen av den nordiske modellen. 1800-tallets Norge var riktignok fattig sammenliknet med Norge i dag, men ikke sammenliknet med
datidens Europa.
D i s s e m e d l e m m e r viser til at lønningene i
Norge på 1800-tallet var forholdsvis gode, og svensker kom hit for å arbeide. Nordmenn var blant dem
som kunne forvente å leve lenge, og barnedødeligheten var lav. Det var stort sett nok mat, og boligstandarden var god. Rundt 1870 hadde Norge verdens
tredje største skipsfartsflåte, vi var en av verdens
største eksportører av fisk og Europas største eksportør av tømmer.
D i s s e m e d l e m m e r viser til at våre store naturressurser er en del av forklaringen på vår velstand,
men mange land opplever at slike ressurser heller er
en forbannelse enn en velsignelse.
D i s s e m e d l e m m e r understreker at for ethvert land er arbeidskraften, kvinner og menn, den
viktigste ressursen for verdiskaping. Folks arbeidsinnsats står for 75 pst. av nasjonalformuen, mens oljeformuen står for 2,6 pst. Det er her Norge har hatt
et historisk fortrinn, i vår gode utnyttelse av folks arbeidskraft.
D i s s e m e d l e m m e r viser til at våre institusjoner og det verdigrunnlag som institusjonene springer
ut fra, har vært avgjørende i å legge til rette for en god
utnyttelse av arbeidskraften. For Europa og Norge
har det greske demokratiet, romersk lov, jødisk rettferdighetsetikk og det kristne idealet om universell
kjærlighet og likhet vært avgjørende. Disse verdiene
frigjorde landenes viktigste ressurs, nemlig arbeidskraften, kvinner og menn.
D i s s e m e d l e m m e r viser til at The Economist 2. februar 2013 hadde en lengre artikkel om de
nordiske landene. Her forklarer de Nordens velstand
ikke bare med naturressurser eller institusjoner, men
også med vår historie og vår kristne kulturarv. For
økonomisk og sosial utvikling har aldri bare handlet
om geografi, kapital eller institusjoner. Folks arbeidsinnsats, kompetanse og hvilke verdier de deler,
er også sentralt.
D i s s e m e d l e m m e r viser til at Norges første
kristne lover for 1 000 år siden var preget av frihet,
likhet og solidaritet: Alle nyfødte fikk rett til å leve,
flerkoneri opphørte og slaver fikk sin frihet. Kirken
etablerte de første sykehusene på 1200-tallet, med
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helsetilbud og sosialomsorg for syke og fattige. Kirken brakte skriftspråket og boken til landet.
D i s s e m e d l e m m e r viser til at da reformasjonen kom til Norge på 1500-tallet, kom konfirmasjonsundervisningen, forløperen til folkeskolen. Brede lag av folket – både gutter og jenter – fikk lese- og
skriveferdigheter, selve fundamentet for økonomisk
og sosial utvikling.
D i s s e m e d l e m m e r viser til at The Economist også understreker reformasjonens vekt på det
personlige ansvaret for å lese Bibelen og ta stilling til
evangeliet. Dette medvirket til å grunnfeste tanken
om individets frihet og ansvar i samfunnet, som er av
stor betydning for demokrati og rettsstat.
D i s s e m e d l e m m e r viser til at knapt noen enkeltperson gjorde mer for å befeste de protestantiske
verdiene i folket enn Hans Nielsen Hauge. Hans forkynnelse og næringsvirksomhet skapte en folkebevegelse av arbeid, kunnskap og nyskaping, som har satt
varige spor i hele landet.
D i s s e m e d l e m m e r viser til at Harvard-historiker David Landes og Princeton-statsviter Francis
Fukuyama har sagt at Skandinavia var «klart for utvikling» da den industrielle revolusjonen kom, mye
takket være vår kristne kulturarv. Dette grunnlaget
har den nordiske modellen etter hvert bygd videre på.
D i s s e m e d l e m m e r viser til at vår nordiske
modell hviler på et grunnlag som kirken og personer
som Hauge bidro til å bygge, gjennom institusjoner
som sykehus og skoler og verdier som solidaritet og
likhet, arbeid, kunnskap og nyskaping. Disse verdiene bygde Norge, og de gir svar på fremtidens utfordringer.
Utfordringer fremover
ALDRING AV BEFOLKNINGEN
D i s s e m e d l e m m e r viser til at norsk økonomi har hatt en sterk utvikling siden starten på 1990tallet. Det skyldes ikke bare høye oljepriser og et
godt bytteforhold med utlandet, men også en gunstig
demografi. Både andelen eldre og unge har avtatt,
mens andelen av befolkningen i yrkesaktiv alder har
økt. Men siden andelen unge har avtatt, kunne det
ikke vare.
D i s s e m e d l e m m e r viser til at de siste 300
årene har den nye generasjonen i Europa vært større
enn den forrige. Etter andre verdenskrig var det baby
boom. Det skaper vekst, fordi mennesker i økonomisk forstand er både produsenter og forbrukere. Nå
bremser veksten opp: De store kullene etter krigen
blir pensjonister, og det fødes færre barn.
Norge er intet unntak. Riktignok er fødselstallene
høyere enn EU-snittet på 1,6 barn pr. kvinne. Men
tallene her hjemme har gått raskt ned de siste årene,
fra 1,98 barn pr. kvinne i 2009 til 1,71 i 2016. Det er
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laveste fruktbarhet på 30 år og et godt stykke under
det som må til for å opprettholde befolkningen.
D i s s e m e d l e m m e r viser til at dette har store
økonomiske konsekvenser. Selv om barn gir offentlige utgifter i form av barnehage, familiepolitikk og
skole, koster det enda mer for samfunnet å ha en høy
andel eldre i befolkningen, som skal ha pensjoner,
helsetjenester og eldreomsorg.
Færre unge reduserer arbeidsstyrken og forbruket. Økt levealder øker behovet for sparing og reduserer forbruket ytterligere, for å finansiere lengre
pensjonstilværelser. Og med mindre forbruk svekkes
bedriftenes investeringslyst, som har vært på et lavmål de siste årene.
D i s s e m e d l e m m e r viser til at en rapport fra
økonomer ved Den amerikanske sentralbanken i fjor
viser at endret demografi kan forklare en nedgang på
1,25 prosentpoeng i den naturlige vekstraten i USA
siden 1980, hvorav 0,5 prosentpoeng skyldes reduserte fødselstall. Og USAs demografi er gunstigere
enn Europas.
D i s s e m e d l e m m e r viser til at de rike landene kan ha havnet i en såkalt sekulær stagnasjon, sekulær i betydningen strukturell og varig. Det handler
om at underliggende endringer i økonomien, som
svakere vekst i arbeidsstyrken, gjør at vi får en permanent svekkelse av etterspørselen i økonomien,
som ikke engang renter nær null kan avhjelpe.
ØKENDE ULIKHETER
D i s s e m e d l e m m e r viser til at en annen stor
utfordring er voksende ulikheter i rike land, også i
Norge. Forskjellene mellom fattige og rike land har
riktignok blitt mindre siden 1980-tallet. Fattige land
har blitt rikere, mye takket være friere verdenshandel. Dessuten har Kina, India og tidligere kommunistiske land blitt markedsøkonomier integrert i den globale økonomien.
Hundrevis av millioner arbeidere i fattige land
har blitt løftet ut av fattigdom. Tidlig på 1950-tallet
var gjennomsnittlig levealder i utviklingslandene 42
år; i dag er den 68. Det er verd å feire.
D i s s e m e d l e m m e r viser samtidig til at den
samme globaliseringen har også skapt større forskjeller internt i de rike landene. Rike lands arbeidere
opplever at konkurransen om jobbene blir hardere og
at lønningene stagnerer. Hvis gevinsten ved handel
ikke blir fordelt, blir arbeiderne tapere og eierne vinnere.
D i s s e m e d l e m m e r viser til at ny teknologi
også skaper ulikheter. IKT, Internett og robotteknologi gjør at de som behersker teknologien, eller har jobber som er komplementære med ny teknologi, blir
mer produktive og får økte lønninger, mens resten
lett faller utenfor.
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D i s s e m e d l e m m e r viser til at lønningene i
rike land i snitt falt fra 66 pst. av nasjonalinntekten på
1990-tallet til 62 pst. på 2000-tallet, ifølge OECD.
Eierne tar mer av kaken.
D i s s e m e d l e m m e r understreker at venstresiden med andre ord har undervurdert globaliseringens
gevinster for fattige land, mens høyresiden har undervurdert ulempene når gevinstene ikke fordeles.
D i s s e m e d l e m m e r viser til at Norge på mange måter er annerledeslandet, mye takket være vår
næringsstruktur og vår nordiske modell. Men også
her i landet har ulikhetene vokst de siste årene.
D i s s e m e d l e m m e r viser til at IMF for noen
år siden så på utviklingen i rike og fattige land de siste 25 årene. Konklusjonen var at mindre ulikhet gir
raskere og mer varig vekst, og at offentlige fordelingstiltak kan ha en positiv virkning på økonomisk
vekst. Årsaken er trolig at arbeidskraften er et lands
viktigste økonomiske ressurs. Menneskelige ressurser blir ikke fullt ut realisert i forskjellssamfunn der
deler av befolkningen har mangelfull tilgang til skole
og helsetjenester. Dessuten kan forskjellssamfunn gi
politisk ustabilitet, et dårlig investeringsklima og økt
gjeldsoppbygging.
KLIMA- OG MILJØUTFORDRINGER
D i s s e m e d l e m m e r viser til at den tredje store utfordringen verden står overfor er global oppvarming og miljøødeleggelser. Det er stor enighet blant
verdens klimaforskere om at konsentrasjonen av
drivhusgasser i atmosfæren er økende og at denne
økningen er menneskeskapt, særlig på grunn av avskoging og forbrenning av fossile brennstoff som
kull, olje og gass.
D i s s e m e d l e m m e r viser til at det også er utbredt enighet om at temperaturen stiger og at klimaendringene kan innebære endringer i nedbørsmønstre, økte havnivåer og mer ekstremvær. Dette kan
svekke verdens matproduksjon og det biologiske
mangfoldet. Vår måte å leve på kan bli fundamentalt
forandret.
D i s s e m e d l e m m e r viser til at utviklingslandene vil trolig bli hardest rammet. Fremgangen i
kampen mot fattigdom, sult og sykdom blant milliarder av mennesker i de fattige landene står på spill.
D i s s e m e d l e m m e r viser til at jordens biologiske mangfold er truet på mange hold, av byspredning og forurensning av jord, vann og luft. Ett eksempel er truede bier og humler, som er avgjørende
for matproduksjonen vår. Ett annet er krisen i havet,
der 9 av 10 fiskerier er overfisket eller på grensen til
overfisket og der fisken får i seg stadig mer plast,
med uante konsekvenser for oss mennesker. I 2050
kan vi oppleve at korallrevene er borte, og at det er
mer plast enn fisk i havet målt i vekt.
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Politiske løsninger for bærekraftig verdiskaping og
velferd
ARBEID
D i s s e m e d l e m m e r understreker at å få flest
mulig i arbeid er et grunnleggende mål, for den enkeltes livskvalitet og for norsk verdiskaping og velferd på sikt.
D i s s e m e d l e m m e r viser til at dagens og
fremtidens lavkonjunkturer må møtes med en selvstendig penge- og valutapolitikk, en aktiv motkonjunkturpolitikk og moderate lønnsoppgjør, for å
dempe ledighet og stimulere til sysselsetting, slik vi
har sett det nå de siste årene under svekkelsen av
norsk økonomi på grunn av fallende oljepriser.
D i s s e m e d l e m m e r viser til at det er svært
bekymringsfullt at den samlede sysselsettingen i
økonomien faller. D i s s e m e d l e m m e r viser til at
andelen sysselsatte i Norge i arbeidsfør alder, 15–74
år, har falt markert siden finanskrisen. I 2008 var 72
pst. av disse sysselsatt. I 2016 var 67,3 pst. sysselsatt
– og det var det laveste på 20 år. Bare i Spania og
Hellas har sysselsettingsraten falt mer enn i Norge, i
perioden.
D i s s e m e d l e m m e r viser til at tall fra Arbeids- og sosialdepartementet viser at om lag halvparten av nedgangen i sysselsettingen her i landet
skyldes at vi blir flere eldre og at vi har hatt en vekst
i innvandrerbefolkningen, som har lavere sysselsetting enn den øvrige befolkningen. Flere er også under
utdanning nå. Færre hjemmearbeidende og færre førtidspensjonister og uføre veier bare i liten grad opp i
positiv retning.
D i s s e m e d l e m m e r understreker at fallet i
sysselsettingen kan ikke fortsette. Tvert imot må sysselsettingen øke fremover om velferden skal være
bærekraftig. For å få til det må vi verne om og videreutvikle den nordiske modellen, investere i den enkelte arbeidstaker og satse på kunnskap og nyskaping.
D i s s e m e d l e m m e r viser til at den nordiske
velferdsmodellen ivaretar vårt historiske fortrinn i å
mobilisere vår viktigste ressurs, folks arbeids- og
kunnskapspotensial. Den sikrer gratis skole og utdanning av høy kvalitet for alle, i tillegg til gratis helsetjenester. Den gir både høy sysselsetting og relativt
høye fødselstall gjennom gode familieordninger som
barnehager og foreldrepermisjon.
Den nordiske modellen kombinerer ganske fleksible arbeidsmarkeder med et godt sikkerhetsnett og
en utstrakt bruk av arbeidsmarkedstiltak. Dette har
vist seg å være effektivt i å bevege arbeidstakere i
næringer med avtakende produktivitet til næringer
med høyere produktivitet.
D i s s e m e d l e m m e r viser til at arbeidsmarkedstiltak er viktige i nedgangstider og for utsatte
personer som kan trenge hjelp til å komme i arbeid.
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Et godt sikkerhetsnett kan bidra til at arbeidstakerne
tar sjansen på å bytte jobb og kan dermed styrke økonomiens omstillingsevne.
Dessuten har vi en sentralisert lønnsfastsettelse,
som skjer i forhandlinger mellom noen få store fagbevegelser og arbeidsgivere. Siden fagforeningene er
så store, vil de ha et incentiv til å ta høyde for lønnsøkningers effekt på arbeidsledigheten og dermed moderere sine krav. På denne måten kan lønnsveksten i
store trekk begrenses til hva eksportrettet industri
kan betale, og norsk næringslivs konkurranseevne
kan opprettholdes.
D i s s e m e d l e m m e r viser til at nettopp dette
skjedde da oljeprisen og oljeinvesteringene falt nylig. Da falt også den norske krona. Den bedringen i
konkurranseevnen som dette ga ble ikke spist opp av
lønnsoppgjørene, tvert imot har vi hatt moderate
oppgjør som har styrket norsk næringsliv i konkurransen med utlandet.
D i s s e m e d l e m m e r understreker samtidig at
den nordiske modellen kan og må bli enda bedre på
det den er god på i dag, for å møte fremtidens utfordringer.
D i s s e m e d l e m m e r vil verne om arbeidstakerrettigheter og styrke etterutdanning og arbeidsmarkedstiltak, slik at alle får muligheter i møte med
globalisering og ny teknologi. Norskopplæring og
lønnstilskudd må prioriteres for å få flere ikke-vestlige innvandrere i arbeid. Samtidig må vi stå lenger i
arbeid ettersom levealderen blir høyere. Mottakere
av dagpenger eller sosialstøtte bør delta i arbeid eller
aktiviteter, hvis de har mulighet til det.
KUNNSKAP
D i s s e m e d l e m m e r viser til at en annen kilde
til verdiskaping er at hver enkelt av oss skaper større
verdier enn før, ved å ta i bruk ny kunnskap og teknologi. Blant annet derfor er d i s s e m e d l e m m e r
opptatt av tidlig innsats i skolen og mindre detaljstyring av lærerne. Vi trenger å frigjøre mer tid til undervisning og flere lærerressurser når barna har størst
potensial for å lære tidlig i barneskolen. Vi må snu
dagens situasjon der altfor mange barn med læreproblemer får hjelp først mot slutten av barneskolen, eller på ungdomsskolen. Derfor trenger vi flere lærere
i 1–4. trinn.
D i s s e m e d l e m m e r vil bedre yrkesfagutdanningen og gjøre den mer praktisk og mindre teoretisk, slik at færre faller fra.
D i s s e m e d l e m m e r viser til at rutinepregede
arbeidsoppgaver vil forsvinne på grunn av ny teknologi. Det stiller strengere krav til høyere utdanning.
D i s s e m e d l e m m e r vil bedre samsvaret mellom
utdanningstilbudet og de kvalifikasjonene næringsliv
og arbeidsliv etterspør, blant annet ved å styrke realfagene.
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D i s s e m e d l e m m e r viser til at forskning er
avgjørende for økonomiens innovasjons- og verdiskapingsevne. For et lite land som Norge handler dette ikke minst om å være i stand til å lære og nyte godt
av kunnskap i den internasjonale kunnskapsfronten.
D i s s e m e d l e m m e r viser til at norsk
forskning har økt både i omfang og kvalitet de siste
tiårene, men at den burde holdt et enda høyere nivå
internasjonalt. Vi trenger mer vekt på vitenskapelig
kvalitet og færre øremerkinger, bedre koordinering
og styrking av Sentre for fremragende forskning. Det
må legges til rette for at universiteter og høyskoler
kan få en bedre ledelse og rekruttering.
NYSKAPING
D i s s e m e d l e m m e r viser til at Norge har hatt
svært sterke olje- og gassrelaterte næringer. Nå er vi
avhengige av å skape en sterkere entreprenørskapskultur, for å sikre etablering av nye bedrifter i fremtiden. I dag har vi en lav etableringsrate og en lav andel hurtigvoksende bedrifter, sammenliknet med
OECD og EU. Det må vi snu.
D i s s e m e d l e m m e r viser til at opplæring i
entreprenørskap bør integreres bedre i skole og studier. Universiteter og høyskoler bør gis sterkere incentiver til kommersialisering av forskningsresultater og samarbeid med næringslivet. Vi må satse videre på offentlige såkornfond for næringslivet, for å
bringe forskningsresultater ut i markedet.
D i s s e m e d l e m m e r viser til at Skattefunn har
særlig betydning for forskningen i mindre foretak.
Det er bra. D i s s e m e d l e m m e r vil styrke Skattefunn ved å øke beløpsgrensene. Samtidig må det offentlige tilbudet til de store FoU-bedriftene prioriteres høyere, fordi disse foretakene er så sentrale for
vår samlede innovasjon og forskning.
SKATT
D i s s e m e d l e m m e r viser til at Norge har behov for mer aktivt eierskap med kompetanse til å utvikle nye bedrifter. Selskapsskatten må reduseres i
tråd med skatteforliket. D i s s e m e d l e m m e r vil
også redusere formuesskatten på arbeidende kapital
ytterligere. Denne skatten rammer virksomhet som
går med underskudd, og den kan hemme kapitaltilgangen for mindre bedrifter i distriktene, som ikke
kan henvende seg til et internasjonalt kapitalmarked.
D i s s e m e d l e m m e r er opptatt av at skattesystemet ikke rammer norske bedrifter og arbeidsplasser på en utilbørlig måte. D i s s e m e d l e m m e r
ønsker å likebehandle norsk og utenlandsk varehandel ved å fjerne avgiftsfritaket for innførsel av varer
fra utlandet med verdi under 350 kroner. Dette vil
være særlig viktig i en tid da vi mer enn noen gang
trenger arbeidsplasser for unge uten høyere utdanning, slik norsk handelsnæring kan tilby.
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INFRASTRUKTUR
D i s s e m e d l e m m e r viser til at handlingsregelen for bruk av oljepenger understreker behovet for
investeringer ikke bare i kunnskap, men også i infrastruktur. God kommunikasjon bidrar til at mindre tid
går med til transport, som igjen legger til rette for økt
produktivitet.
D i s s e m e d l e m m e r mener at bærekraft og
samfunnsøkonomisk lønnsomhet må prege målene
som settes i Nasjonal transportplan. Det trengs sterkere incentiver til kostnadskontroll og bevissthet i
gjennomføringen av samferdselsprosjekter, ikke
minst i forprosjekteringsfasen. Dette kan skje ved å
koble prosjektplanleggingen bedre sammen med finansieringsansvar.
FAMILIE
D i s s e m e d l e m m e r understreker at familien
er samfunnets grunnenhet. Familien har verdi i seg
selv og er helt avgjørende for samfunnet på mange,
ulike måter. D i s s e m e d l e m m e r viser til at god
familiepolitikk også er god samfunnsøkonomi. Arbeidskraften er vår viktigste ressurs. Det finnes ingen
bedre måter å styrke fremtidens arbeidskraft på, enn
investeringer i barns utvikling, læring og trygghet,
gjennom satsing på familien, barnehagene, skolen og
en justissektor som ser utsatte barn.
D i s s e m e d l e m m e r viser til at vi også trenger
bærekraftige fødselstall for å opprettholde velferden.
Forskningen viser at det er en sammenheng mellom
de nordiske landenes omfattende familiepolitiske
ordninger og landenes relativt høye fødselstall. Det
er vanskelig å peke på hvilke enkeltelementer i familiepolitikken som er mest utslagsgivende for fødselstallene, forskerne tror det er summen av ordningene
som teller.
D i s s e m e d l e m m e r er opptatt av å styrke familiepolitikken. Et viktig mål må være at familiene
får så mange barn som de ønsker seg, først og fremst
av hensyn til familienes livskvalitet, men også av
hensyn til velferdens bærekraft. Vi må sikre fortsatt
brede, universelle familieordninger som gjør det attraktivt for familier flest å få barn, for å gi barn en
trygg og god oppvekst og sikre nok arbeidstakere for
hver pensjonist i fremtiden.
DET SIVILE SAMFUNN
D i s s e m e d l e m m e r viser til at lenge før velferdsstaten kom, etablerte kirken landets første sykehus og lese- og skriveopplæring for jenter og gutter.
Mange ideelle institusjoner lever videre i dag i regi
av organisasjoner som Frelsesarmeen, Blå Kors, Kirkens bymisjon eller Kirkens sosialtjeneste. De utgjør
et viktig supplement til statlige og kommersielle til-
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bud. Disse institusjonene leverer tjenester med høy
brukertilfredshet, kvalitet og resultater.
D i s s e m e d l e m m e r mener vi må stimulere til
mer frivillig organisasjonsliv – alt fra idrettslag og
speideren til kor og korps. Det er helt avgjørende å
skape fellesarenaer som gjør at vi kan møtes på tvers
av sosiale og etniske skillelinjer. På den måten kan vi
lære hverandre bedre å kjenne og få økt tillit til hverandre. En av nøklene til de nordiske landenes suksess
er nettopp at vi er samfunn preget av høy tillit. Det er
ikke noe vi kan ta for gitt, men hele tiden bør strebe
etter å understøtte, ikke minst gjennom et sterkt sivilt
samfunn.
D i s s e m e d l e m m e r mener at på sikt bør 25
pst. av velferdstilbudet komme fra ideell sektor, i tråd
med anbefalingen i NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. D i s s e m e d l e m m e r er opptatt av at de
ideelle velferdsinstitusjonene får løpende avtaler
med det offentlige, som sikrer stabilitet og forutsigbarhet for brukerne og institusjonene. D i s s e m e d l e m m e r vil fremheve skattefradraget for gaver til
frivillige organisasjoner som en ordning som er viktig for frivilligheten og understreke viktigheten av å
opprette flere frivilligsentraler og øke det statlige tilskuddet til sentralene.

nesket kun er verdt noe hvis det er dyktig, vakker,
ungt og sterkt. Hvis det er perfekt.
D i s s e m e d l e m m e r vil spørre om vi trenger
mer jag etter det perfekte. Hva er egentlig perfekt? Er
noen egentlig perfekte, om ikke alle mennesker?
Trenger vi ikke heller aksept for den vi er? At vi er
verd noe uansett hva vi presterer og hvordan vi ser
ut?
D i s s e m e d l e m m e r vil slå et slag for at fremtidens Norge skal være det uperfekte samfunn, der vi
kan være hele mennesker med våre feil og mangler.
Der alle mennesker har verdi uansett. Der vi sier ja til
livet, ja til alle menneskers ukrenkelige verdi uansett
egenskaper eller bakgrunn.
D i s s e m e d l e m m e r ønsker et samfunn der vi
mennesker er mer enn forbrukere og produsenter. Et
samfunn som har en markedsøkonomi, i stedet for å
ha blitt et markedssamfunn.
D i s s e m e d l e m m e r understreker at nestekjærlighet og menneskeverd er verdier å leve av og å
leve for. I fremtidens Norge skal vi som før leve av at
vi klarer å få med flest mulig i arbeid, at vi klarer å se
og bruke alles ressurser og talenter. I fremtidens Norge skal vi leve for at vi tar vare på klima og miljø og
våre medmennesker, uansett livsfase og egenskaper.

KLIMA OG MILJØ

Komiteens medlem fra Senterpartiet
ønsker et samfunn med tjenester nær folk og verdiskaping i hele landet. D e t t e m e d l e m påpeker at
regjeringen gjennom fire år har sentralisert arbeidsplasser, tjenestetilbud, økonomiske ressurser, makt
og innflytelse. Innen offentlig sektor har regjeringen
foreslått og til dels fått gjennomslag for sentraliserende reformer i kommunesektoren, sykehussektoren, brannvesenet, høyskole- og universitetssektoren,
politiet, Skatteetaten og fengselsvesenet. Regjeringen har gjort lov- og skattemessige endringer som
har åpnet opp for mer privatisering og stordrift.
D e t t e m e d l e m er bekymret for at denne utviklingen over tid vil skape store sosiale forskjeller.
Disse sosiale forskjellene vil kunne få et klart geografisk preg der ressurser flyttes til de store byområdene, mens distriktene blir tappet for arbeidsplasser,
velferdstjenester og innbyggere.
Det er bekymringsfullt at mange av de skattegrepene som er tatt de siste årene, har vært innrettet på
en måte som gir større forskjeller, men færre arbeidsplasser enn om pengene hadde vært prioritert annerledes.
D e t t e m e d l e m viser til at det etter hvert er
godt dokumenter at små forskjeller er korrelert med
blant annet høy levealder, høy tillit mellom mennesker, mindre kriminalitet, bedre skoleprestasjoner og
bedre helse. Det er mye som tyder på at samlet livskvalitet i et samfunn blir høyere når verdiene er likere fordelt – både sosialt og geografisk.

D i s s e m e d l e m m e r viser til at klimautfordringen er enorm og vil kreve mye av oss. Nye næringer må være kunnskapsintensive for å rettferdiggjøre vårt høye kostnadsnivå; de må også være
grønnere.
D i s s e m e d l e m m e r viser til at Norge har
gjort mye bra, ikke minst ved å gå foran når det gjelder CO2-avgifter. Det må koste å forurense og lønne
seg å velge grønne og fornybare løsninger. Vi trenger
et sterkere grønt skatteskifte, for å stimulere til et mer
klima- og miljøvennlig samfunn.
I kampen for et bedre miljø og for å bevare det
biologiske mangfoldet, trenger vi en bevisst by- og
infrastrukturpolitikk som legger til rette for fortetting
og høyere bebyggelse, særlig ved kollektivknutepunkt, for å minimere utslipp fra transport og nedbygging av natur. Vi trenger en fortsatt selvstendig
og bærekraftig fiskeri- og havmiljøpolitikk i Norge,
og et aktivt norsk engasjement for en bærekraftig politikk internasjonalt.
Ikke-materielle verdier
D i s s e m e d l e m m e r viser til at Perspektivmeldingen i stor grad handler om hva vi skal leve av.
Men vi må som samfunn også spørre oss hva vi skal
leve for, bortsett fra å ta vare på natur og miljø.
I Norge i 2050 kan vi oppleve at menneskelivets
verdi graderes etter nytte, utseende, alder, og at men-
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D e t t e m e d l e m viser til at typiske distriktsnæringer som landbruket, transportnæringen og fiskerinæringen i regjeringsperioden har fått målrettede
skatteskjerpelser, og mener det er oppsiktsvekkende
at regjeringen har foreslått en rekke skatteskjerpelser
for landbruket ettersom regjeringen selv i regjeringserklæringen skrev at den ville «bruke målrettede
skatteendringer for å styrke bondens økonomiske
stilling». I stedet har vi i løpet av perioden sett at verdien av jordbruksfradraget er blitt mindre, at regjeringen har foreslått å skattlegge salg av gårdsbruk
innen familien og at regjeringen har lagt fram forslag
om å skattlegge investeringer i distriktslandbruket
hardere. Nå sist skal svineproduksjonen og potetspritproduksjonen rammes hardt av innstramminger
gjennom jordbruksoppgjøret.
D e t t e m e d l e m mener at velferdsstaten ikke
skal være et gode forbeholdt dem som bor i byer, men
at også de som bor utenfor nasjonale og regionale bysentre har rett til god tilgang på helsetjenester, et tilstedeværende politi, gamlehjem, barnehager, høyskoler og offentlige kontorer i rimelig nærhet til sitt
bosted. I enkelte tilfeller, som i kommunereformen
og i politireformen, har regjeringen argumentert med
at tjenestene til innbyggerne vil bli bedre dersom de
flyttes lenger bort fra folk i distriktene og produseres
i større enheter. I andre tilfeller, som i den lenge varslede fengselsreformen, argumenterer regjeringen
ikke for at kvaliteten på tjenesten vil endre seg. Regjeringen nøyer seg her med å påpeke at «nye fengsler må være større, og flere av dagens enheter må erstattes med færre og større enheter». I begge tilfeller
vil likevel resultatet av regjeringens reformer være at
offentlige arbeidsplasser og det offentlige tjenestetilbudet i Norge flyttes fra distriktene inn til region- eller bysentre, og at små og geografisk spredte enheter
erstattes med store og sentraliserte enheter. D e t t e
m e d l e m frykter at dette skaper en samfunnsutvikling der det er vanskeligere å komme i kontakt med
offentlige institusjoner, der de mest ressurssvake vil
falle utenfor flere av velferdssystemene, og der Norge får en todelt velferdsstat som favoriserer dem som
bor sentralt. D e t t e m e d l e m mener det er avgjørende for å opprettholde skatteviljen og den store
støtten til velferdsstaten i hele Norge at alle får nyte
godt av velferdstjenestene uavhengig av bosted.
D e t t e m e d l e m deler oppfatningen om at verden er i endring, men mener at endring ikke er et mål,
men et middel. Norge er i dag et godt land for innbyggerne og har flere ganger blitt kåret til verdens
beste land å bo i. Gitt en slik status må det være noe
med Norge som er bra – noe det er verdt å ta vare på.
D e t t e m e d l e m mener det er viktig at grunnleggende kvaliteter ved Norge blir ivaretatt og foredlet. Perspektivmeldingen viser til viktige utviklingstrekk både nasjonalt og internasjonalt og peker
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på utfordringer og farer. Det er et viktig dokument,
som tydeliggjør sentrale veivalg for landet vårt. Det
er imidlertid viktig at man ikke blir blind av dette og
glemmer at vi kan styre den utviklingen som kommer. Det er og kan ikke være slik at det bare skal være
utviklingen – eller den forventede utviklingen – som
skal styre oss. Det er det som er politikk – å si noe om
hvilket Norge vi vil ha. D e t t e m e d l e m og Senterpartiet er tydelig på dette: Vi vil ha et Norge med små
forskjeller, høy tillit mellom folk, gode betingelser
for arbeidstakere og næringsdrivende, bedre samferdsel, sterk norsk matproduksjon, et sterkt forsvar
og gode tjenester nær folk i hele landet. Vi vil ha et
Norge i fremtiden som skal være gjenkjennbart og
som skal ha mange av de gode kvalitetene dagens
Norge har. Det er viktig at vi stiller oss slik at Norge
også i fremtiden er ett av verdens beste land å bo i.
K o m i t e e n s m e d l e m f r a Ve n s t r e er enig
i de hovedutfordringer og konklusjoner som trekkes
i Perspektivmeldingen. D e t t e m e d l e m mener
imidlertid at regjeringen tar for lett på en del problemstillinger og skisserer få, om ingen, reelle virkemidler for å løse disse. Dette dreier seg om klima- og
miljøutfordringene, og det dreier seg om den norske
velferdsstatens bærekraft i møte med en aldrende befolkning. I altfor stor grad overlates disse utfordringene til kommende generasjoner. Det er etter d e t t e
m e d l e m s syn en uforsvarlig og farlig politikk. Det
er heller ikke kostnadseffektivt. Jo mer vi gjør i dag
og de kommende årene, jo mindre smertefull blir den
omstillingen kommende generasjoner åpenbart må
gjennom. Det å tro at vi bare kan fortsette som før eller føre en politikk med «lavest mulig kostnader» nå,
er i beste fall naivt, i verste fall feigt og unnfallende.
D e t t e m e d l e m vil i så henseende peke på flere
velferdsordninger som kontantstøtte, AFP-ordningen
og til dels sykelønnsordningen som åpenbart, slik de
er utformet i dag, virker kontraproduktivt knyttet opp
mot de utfordringer som Perspektivmeldingen skisserer. D e t t e m e d l e m vil peke på kunnskap som
en helt sentral faktor for å løse mange av utfordringene vi står overfor i Perspektivmeldingens tidshorisont: Vi trenger kunnskap for å løse klimakrisen, helbrede sykdom, utvikle skolesystemet og skape innovasjon i offentlig og privat sektor. Kunnskap er
grunnlaget for demokrati, verdiskaping og velferd.
I tillegg er kunnskap verdifullt for den enkelte.
Like muligheter til utdanning er en av de viktigste
forutsetningene for personlig frihet. D e t t e m e d l e m mener derfor det er avgjørende at vi sikrer at
Norge skal ha et utdanningssystem i verdensklasse.
Et utdanningssystem som legger til rette for intensivt
internasjonalt samarbeid, og som er utformet for å
dekke kunnskapsbehovene i framtidas velferdssamfunn.
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D e t t e m e d l e m viser til mer utfyllende
merknader under de ulike kapitler i denne innstilling,
men vil spesielt peke på tre hovedhensyn for den politikken som må føres for å møte morgendagens utfordringer slik de beskrives i Perspektivmeldingen:
1. For det første må den være fremtidsrettet. Politikken vi fører i dag må ha som mål at også barna og
barnebarna våre får vokse opp med en skole som
sikrer utdanning, et helsevesen som holder dem
friske og velferdsordninger som tar dem imot når
de faller. Det betyr at vi er nødt til å legge om
norsk økonomi slik at den ikke er avhengig av
oljen.
2. For det andre må en bærekraftig økonomi være
grønn. En grønn økonomi vil ta vare på jorda vår
og være levedyktig også når oljen tar slutt. Det
betyr at vi er nødt til å skatte smartere for å stimulere til grønn næringsutvikling og grønn livsførsel.
3. For det tredje må velferdsstaten skattefinansieres
slik at vi ikke tømmer oljefondet. Hvis vi fortsetter dagens trend i pengebruken, vil statsbudsjettet
få store underskudd, og oljefondet vil være tomt
innen 2050. Det betyr at vi må følge og videreutvikle handlingsregelen for bruk av Statens pensjonsfond utland (oljefondet).
Komiteens medlem fra Sosialistisk
Ve n s t r e p a r t i viser til at de økonomiske forskjellene er mindre i Norge enn i mange andre land. Det
har likevel vært en trend gjennom flere tiår at forskjellene har økt. D e t t e m e d l e m viser til at regjeringens skattepolitikk har ført til at de med de største
formuene og inntektene har kommet klart best ut.
Dette bidrar til å øke de økonomiske forskjellene. I
land med små økonomiske forskjeller er tilliten mellom folk høyere enn i land med store forskjeller. Det
er avgjørende å bevare og styrke tilliten i det norske
samfunnet, for å være best mulig i stand til å møte
framtidens utfordringer. For å gjøre dette må det føres en politikk for reduserte forskjeller, i motsetning
til dagens politikk som legger til rette for større forskjeller. Dette innebærer blant annet at skattesystemet må bli mer omfordelende og at velferden
må styrkes framover.
D e t t e m e d l e m merker seg at flere politikere
på høyresiden hevder at vi ikke har råd til velferdsstaten i fremtiden, og at vi derfor må kutte i helt sentrale velferdsordninger. D e t t e m e d l e m mener
dette er en feilslått strategi, og vil minne om at store
deler av velferdsstaten er bygd opp i en tid hvor landet hadde dårligere råd enn i dag. Selv om vi vil få utfordringer når inntektene fra oljeindustrien reduseres, er den største formuen, og inntektskilden, i Norge vår egen arbeidskraft. D e t t e m e d l e m vil un-
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derstreke at de skattefinansierte velferdsordningene
består av tjenester og ytelser som er helt sentrale for
folks liv, og er goder de fleste ønsker å ha tilgang til.
Ved å organisere dette som offentlige tjenester sikrer
vi at alle, uansett inntekt og formue, får tilgang til
grunnleggende velferdsgoder. Hvis velferdstjenester
underfinansieres, vil flere ende opp med å kjøpe disse tjenestene privat. Dette kan på sikt undergrave
oppslutningen om velferdsstaten, noe alle vil tape på.
D e t t e m e d l e m peker på at skatteinntekter ikke
forsvinner, men kommer tilbake til alle innbyggerne
i Norge i form av velferdstjenester. Dette er ikke en
utgift, men en investering i både enkeltmennesket,
samfunn og næringsliv.

2. Norge i verden
2.1 Sammendrag
2.1.1

Innledning

Trolig har få land dratt større nytte av økonomisk
samkvem med omverdenen enn Norge. Gjennom
handel og investeringer har vi bedre kunnet utnytte
våre rike naturressurser. Dette har satt preg på utviklingen av norsk næringsliv. Som et lite land med naturlige begrensninger på hvor bredt basert vår økonomiske virksomhet kan være, har import, investeringer, kunnskap og konkurranse utenfra vært avgjørende for å bygge vår velferd.
Norge har satset på åpne, frie og velfungerende
markeder ute. Overføringen fra oljeformue i bakken
til finansiell formue i Statens pensjonsfond utland
har ført til at vi har store fordringer på utlandet. Våre
felles sparepenger er plassert over hele verden, slik at
vi fremover kan hente ut en andel av verdiskapingen
globalt.
Etter hvert som fondets størrelse har økt, har betydningen av avkastning på formuesplasseringene
ute blitt større, og avkastningen er nå viktigere enn
kontantstrømmen fra oljevirksomheten. Denne utviklingen vil fortsette. En stadig større del av inntektene til fondet vil komme fra avkastning på fondets
kapital. Det medfører at svingninger i internasjonale
finansmarkeder får stigende betydning for verdien av
vår finansielle formue, og forsterker Norges interesse
av solid verdiskaping og velfungerende markeder
ute.
En åpen handelspolitikk med forholdsvis få barrierer for import og utenlandske etableringer har tjent
Norge godt. Åpen handel bidrar til sterkere konkurranse, større markeder og bedre tilgang på kapital
som igjen kan gi økt spesialisering og utnyttelse av
stordriftsfordeler. Sektorer med høy produktivitet får
vokse, og mindre lønnsom aktivitet bygges ned. Husholdninger og bedrifter får tilgang til et større og rimeligere utvalg av varer og tjenester. Samtidig gjør
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til Europa. D e t t e m e d l e m peker på at en god innvandringspolitikk krever godt internasjonalt samarbeid. De europeiske landene må derfor gå sammen
om å sikre en rettferdig fordeling av flyktninger. Det
internasjonale storsamfunnet må også gå sammen
om å bidra til en verden hvor færre mennesker drives
på flukt. Norge må forsterke fredsarbeidet, det humanitære arbeidet, klimainnsatsen og bistanden. D e t t e
m e d l e m viser til at Norge må ta sin rettferdige del
av ansvaret for å ta imot mennesker på flukt fra krig
og forfølgelse. De som kommer til Norge, skal få
rask og rettferdig behandling av søknaden sin. De
som har krav på å bli, skal raskt få muligheter til å ta
del i det norske samfunnet på lik linje med andre.
God språkopplæring, tidlig bosetting og et tilgjengelig arbeidsmarked er viktig for den enkelte. Men det
er også en lønnsom investering for samfunnet å sørge
for at så mange som mulig kan bidra med sin kompetanse i arbeidslivet og betale skatt fremfor å være avhengig av overføringer. D e t t e m e d l e m mener at
Norge må stå i front for å fremme et internasjonalt
samarbeid som bedre håndterer den globale migrasjons- og flyktningsituasjonen og som motvirker de
grunnleggende årsakene til at folk blir drevet på
flukt. Dette vil kreve styrket innsats til humanitære
formål, utviklingsformål, internasjonalt diplomati og
klimaforpliktelser.

4.

Grønn vekst for et bærekraftig
samfunn

4.1 Sammendrag
4.1.1

Innledning

En voksende befolkning med økende materiell
levestandard gir press på verdens naturgrunnlag,
gjennom nedbygging og omforming av 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 forurensninger,
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 forurensning, 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. Luftforurensning 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 luftforurensninger og Paris-avtalens bestrebelser
for å redusere utslipp av klimagasser er eksempler på
dette. Likevel gjenstår mye arbeid, og grønn vekst
krever at sterkere virkemidler tas i bruk i klima- og
miljøpolitikken globalt.
Norge har sagt at vi vil redusere utslippene av 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.
Det vises til meldingen for nærmere redegjørelse.
4.2 Komiteens merknader
K o m i t e e n viser til Norges betingede forpliktelse etter Paris-avtalen om å redusere klimagassutslippene med minst 40 pst. i 2030 sammenlignet med
1990-nivået. K o m i t e e n mener det skal føres en
klima- og miljøpolitikk som bidrar til å nå disse må-
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lene, men at den koordineres i bruk av virkemidler
for å skape minst mulig konflikt mellom klimamålene og andre viktige samfunnsmål.
K o m i t e e n mener det grønne skiftet vil være
sentralt i så henseende og viser til at regjeringen vil
legge frem en overordnet strategi for grønn konkurransekraft. Det er et sentralt premiss at forurenser
skal betale, og det må brukes mest mulig effektive
virkemidler som differensierte avgifter, omsettelige
kvoter, reguleringer, avtaler, informasjon og subsidier i en mest mulig effektiv kombinasjon, sammen
med støtte til teknologiutvikling som både kan møte
klima- og miljøutfordringer og samtidig skape markedsmuligheter for norsk næringsliv. Det er sentralt
at virkemidlene som tas i bruk må bidra til at globale
utslipp reduseres og ikke virke konkurransevridende
for norske bedrifter.
K o m i t e e n mener at virkemidler må utformes
slik at miljø- og klimamålene oppnås med lavest mulige kostnader for samfunnet og med størst mulig
grad av sikkerhet og realisme.
Komiteens flertall, medlemmene fra
Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti,
S e n t e r p a r t i e t , Ve n s t r e o g S o s i a l i s t i s k
Ve n s t r e p a r t i , mener det skal tas offensive grep
for å nå målene i Paris-avtalen, men at man må ta
hensyn til blant annet den sosiale og geografiske profilen til tiltak som innføres. Det er viktig at politikken
på dette området oppfattes som rettferdig og at byrdene fordeles på en måte som er rimelig og hensiktsmessig.
K o m i t e e n s m e d l e m f r a Ve n s t r e deler
beskrivelsen om at det er et sentralt premiss for å nå
våre klimaforpliktelser at forurenseren skal betale,
og at det må brukes mest mulig effektive virkemidler
som differensierte avgifter, omsettelige kvoter, reguleringer, avtaler, informasjon og subsidier i en mest
mulig effektiv kombinasjon, sammen med støtte til
teknologiutvikling. Problemet er imidlertid at et stort
flertall av norske partier er enig i dette i teorien, men
svært lite villig til å ta i bruk tiltakene i praksis, med
unntak for kvoter og støtte til teknologiutvikling,
som er lite smertefulle for andre enn statsfinansene.
D e t t e m e d l e m mener at menneskeskapte klimaendringer er ved siden av tapet av naturmangfold
vår tids største utfordring. Fortsatt temperaturstigning truer mennesker, samfunn og natur. Målet om å
begrense den globale temperaturøkningen ned mot
1,5 grader må være førende for all norsk politikk. Jo
lenger vi venter med å omstille og tilpasse oss, jo dyrere og vanskeligere vil det bli, og vi løper en risiko
for irreversible og drastiske klimaeffekter. D e t t e
m e d l e m har sterk tro på at klimakrisen kan løses,
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og gjort på rette måten kan vi danne grunnlaget for ny
bærekraftig vekst og nye arbeidsplasser
Jordens ressurser er begrensede. Likevel er det
rom for vekst og velferd i et moderne bærekraftig
nullutslippssamfunn. Norge står både nasjonalt og
internasjonalt overfor en grunnleggende omstilling
til et lavutslippssamfunn som vil berøre alle sektorer
i samfunnet. Samtidig som vi jobber for å få klimagassutslippene ned, må vi jobbe for å tilpasse oss de
endringene vi allerede opplever, og de vi vet kommer. D e t t e m e d l e m vil at Norge skal være et internasjonalt forbilde, som viser at det er mulig å bygge et moderne, bærekraftig samfunn med en grønn
økonomi.
D e t t e m e d l e m mener det er viktig at Norge
deltar aktivt i det europeiske og internasjonale klimasamarbeidet. Skal Norge ha legitimitet i de internasjonale klimaforhandlingene, må vi også kunne vise
til resultater og reduserte utslipp av klimagasser fra
norsk territorium. D e t t e m e d l e m vil at Norge
skal ha et nasjonalt mål om å halvere utslippsnivået
fra 1990 innen 2030, og være karbonnøytralt samme
år.
Norge har med sin høye kompetanse, teknologi
og tilgang på kapital alle forutsetninger for å være en
sentral driver for det grønne skiftet. D e t t e m e d l e m vil ha en mer ambisiøs og handlingsrettet
klimapolitikk, der Norge satser målrettet på å utvikle
framtidas klimaløsninger og tar en internasjonal lederrolle i det grønne skiftet.
For at det grønne skiftet skal skyte fart, må det
lønne seg å satse på klimavennlige løsninger. For at
folk skal velge grønt, må det finnes gode grønne alternativer. For at næringslivet skal utvikle gode grønne alternativer, må det være konkurransedyktig.
D e t t e m e d l e m vil aktivt legge forholdene til rette
for at norsk næringsliv skal utvikle løsningene som
kreves i den nye grønne økonomien. Det vil både gi
folk flest en enklere og bedre hverdag og skape de
nye arbeidsplassene og bedriftene som vi skal leve av
i framtida.
Komiteens medlem fra Sosialistisk
Ve n s t r e p a r t i viser til at det haster å få klimagassutslippene ned fra dagens nivå, både i Norge og i
resten av verden. D e t t e m e d l e m mener det er positivt at det er bred politisk enighet om at det er nødvendig med politikk for å få ned klimagassutslippene, men vil samtidig minne om at det så langt har
vært lav politisk vilje til å gjennomføre de grepene
som er nødvendig for å nå dette målet. D e t t e m e d l e m viser til at om verden skal nå sine klimamål, må
store deler av verdens fossile ressurser bli liggende
under bakken. Dette gjelder også norske fossile ressurser. Mange av de omfattende investeringene som
er planlagt, eller ønskes gjennomført, på norsk sok-
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kel kan ende opp som store feilinvesteringer om verden skal nå klimamålene sine.

5.

Petroleumsvirksomheten og norsk
økonomi

5.1 Sammendrag
5.1.1

Innledning

Det norske oljeeventyret startet for alvor med
funnet av Ekofisk-feltet lille julaften 1969. Ekofisk
skulle vise seg å være et av de største oljefeltene som
noen gang er funnet til havs. Siden har eksporten av
norsk olje og gass bidratt til en inntektsutvikling få
land har opplevd. Petroleumsvirksomheten gir høyere avkastning enn annen virksomhet fordi den er basert på en ikke-fornybar ressurs. Det siste tiåret er
den ekstra avkastningen på kapital i sektoren, grunnrenten, anslått til nesten 15 pst. av landets disponible
inntekt. I gjennomsnitt svarer det til nesten 70 000
kroner per innbygger per år.
Norge har forvaltet inntektene fra olje- og gassressursene godt. I mange land har høye inntekter fra
naturressurser ofte ikke ført til varig økt velstand.
Norge har kanalisert store deler av inntektene fra
petroleumsvirksomheten inn til fellesskapet. Det har
gitt oss muligheter til å investere i blant annet kunnskap og infrastruktur, offentlige velferdsordninger er
bygd ut og inntektsveksten i husholdningene har vært
høy. Samtidig er store deler av inntektene spart. Ved
å veksle inn store, men midlertidige inntekter fra
petroleumsutvinningen i en permanent fondsavkastning, skilles bruken av oljepenger fra opptjeningen.
Slik kommer oljeformuen også fremtidige generasjoner til gode, samtidig som det gir en handlefrihet i finanspolitikken i nedgangstider som få andre land har.
Gode institusjoner og høy grad av tillit mellom ulike
grupper i samfunnet bærer mye av æren for den vellykkede håndteringen av oljeinntektene.
Fram til midten av 2020-tallet er det ventet at
produksjonen på norsk sokkel skal holde seg nokså
stabil, før den gradvis går ned. Det innebærer at
petroleumsvirksomheten vil være en viktig næring i
Norge også fremover. Nær halvparten av de kjente
forekomstene av olje og gass på norsk sokkel ligger
fortsatt under havbunnen, og det er gjort store nye
funn i løpet av de siste årene.
Likevel står vi overfor utfordringer. Over tid har
flere næringer på fastlandet vridd sin produksjon mot
petroleumsvirksomhet. Høy etterspørsel fra petroleumsnæringen har bidratt til å trekke opp lønnsomhet og lønninger ellers i økonomien og dermed gjort
norske varer dyrere sammenliknet med utenlandske
varer. En viss nedbygging av andre eksportnæringer
har vært riktig ettersom inntektene fra eksport av olje
og gass innebærer mindre behov for annen eksport.

Samtidig gjør det oss mer sårbare for utviklingen i en
enkelt næring. Denne sårbarheten ble tydelig da oljeprisen falt kraftig sommeren 2014. På halvannet år
ble prisen mer enn halvert. Fallet i prisene på olje og
gass gjør oss til et mindre rikt land. Norges samlede
eksportinntekter falt med nesten 14 pst., eller 170
mrd. kroner fra 2014 til 2016, og statens inntekter fra
petroleumssektoren ble mer enn halvert. I samme periode falt petroleumsinvesteringene med i overkant
av 55 mrd. kroner og bidro til å trekke den samlede
etterspørselen fra sokkelen ned.
Selv om petroleumsnæringen vil være viktig i
flere tiår fremover, vil ikke sektoren på samme måte
som før bidra til vekst i andre deler av norsk økonomi. Fremover ventes etterspørselen fra petroleumssektoren å stige litt og ligge nokså stabilt gjennom
2020-tallet, før den gradvis synker. Omtrent samtidig
stopper veksten i realavkastningen av fondet, og dermed i finansieringsbidraget til offentlige budsjetter,
etter en kraftig økning de siste årene. Økt offentlig etterspørsel kan derfor ikke varig kompensere for reduserte impulser fra petroleumsvirksomheten.
En av hovedutfordringene fremover vil derfor
være å omstille oss til en ny situasjon der vi likner
mer på vestlige økonomier uten olje- og gassressurser. Veksten må komme i næringer uten grunnrente.
Det betyr både at skatteinntektene vil være lavere og
at bedriftene ikke kan forvente like høy avkastning
på kapitalen som i petroleumsvirksomheten.
Aktiviteten på norsk sokkel vil også bli påvirket
av den globale klimapolitikken. Oppfyllelse av Parisavtalen trekker i retning av lavere etterspørsel etter
fossil energi og dermed lavere verdi av oljen og gassen på norsk sokkel. Økt konkurranse fra fornybare
energikilder vil også påvirke energimarkedet fremover. Samtidig er utvinning av petroleum på norsk
sokkel allerede underlagt kvoteplikt og en høyere
CO2-avgift enn i mange andre land. Det kan støtte
opp under teknologiutvikling knyttet til lavutslippsløsninger, herunder karbonfangst og -lagring, og kan
gi norsk petroleumssektor et fortrinn om prisene på
utslipp stiger. Gass blir en stadig viktigere del av
Norges petroleumsproduksjon og har mindre utslipp
per energienhet ved bruk enn både olje og kull.
Kapitlet omhandler petroleumsvirksomhetens
betydning for norsk økonomi og hvilke utfordringer
sektorens særtrekk innebærer for den økonomiske
politikken. Det vises til meldingen for nærmere redegjørelse.
5.2 Komiteens merknader
K o m i t e e n viser til at petroleumsnæringen i
mange år fremover vil være en betydelig næring,
men ikke den samme vekstmotor som i tiden som ligger bak oss. Derfor trenger norsk økonomi flere ben
å stå på, og det blir sentralt å opprettholde verdiska-
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pingen gitt en avtagende etterspørsel fra petroleumsvirksomheten.
K o m i t e e n s f l e r t a l l , alle unntatt medlemmene fra Venstre og Sosialistisk Venstreparti, mener
derfor rammevilkårene for petroleumsnæringen må
være stabile og forutsigbare samt sikre tilgang til nye
arealer. Samtidig skal hensynet til miljø og marine
økosystemer ivaretas. Petroleumsskattesystemet som
sikrer fellesskapet en stor del av inntektene, må ligge
fast. En nøytral grunnrenteskatt tilsier at investeringer som er lønnsomme for samfunnet, også er lønnsomme for næringslivet. Statens direkte økonomiske
engasjement skal videreføres som et virkemiddel for
å bidra til ekstra inntekter der utvinningstillatelser
kan gi høye inntekter. F l e r t a l l e t viser til at kompetanseoverføring fra norsk olje- og gassnæring til
andre næringer både via enkeltpersoner og bedrifter,
vil være svært viktig i den omstillingen som nå skjer.
F l e r t a l l e t viser til at fremtidig vekst vil komme i næringer med lavere avkastningsmuligheter enn
petroleumssektoren, og at det derfor er viktig å legge
til rette for et fremtidig norsk næringsliv som er tilpasningsdyktig og nyskapende og med et konkurransedyktig kostnadsnivå. Skattereformen med betydelige reduksjoner i selskapsskatten vil være et godt
virkemiddel for å redusere kapitalkostnadene for
norsk næringsliv og tiltrekke seg investeringer i ny
næringsvirksomhet.
Komiteens medlem fra Senterpartiet
mener det er viktig at oljeressursene og petroleumsvirksomheten forvaltes og drives på en måte
som kommer det norske folk og lokalsamfunnene
langs kysten til gode i størst mulig grad. D e t t e
m e d l e m mener at viktigheten av å velge norske leverandører og videreutvikle norsk kompetanse kanskje er enda større når næringen nå opplever en utfordrende periode. Kompetansen og kunnskapen som
finnes og utvikles i oljenæringen og leverandørindustrien, vil trolig fortsette å være en sentral bærebjelke i norsk økonomi lenger enn petroleumsforekomstene i seg selv.
K o m i t e e n s m e d l e m f r a Ve n s t r e mener
at klimaendringene også må påvirke petroleumspolitikken. Både nasjonale klimamål og det internasjonale målet om å redusere temperaturstigningen til 1,5
grader, tilsier at betydelige deler av norsk olje og
gass må bli liggende. I takt med at fossilandelen og
klimagassutslippene går ned, vil markedet for olje og
gass skrumpe inn. Samtidig vil markedet for de fornybare energibærerne og de moderne nullutslippsløsningene vokse. D e t t e m e d l e m mener at det er avgjørende viktig at Norge er posisjonert til å være med
på denne energiomstillingen.
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Dette får konsekvenser for norsk petroleumspolitikk. D e t t e m e d l e m mener derfor det ikke er riktig
å gjennomføre 24. konsesjonsrunde. Det norske næringslivet må vris i andre retninger for å sikre en bærekraftig økonomi. På veien mot 2030 må vi ha en høy
CO2-avgift som sikrer at bare den oljen og gassen
med lavest CO2-avtrykk utvinnes på norsk sokkel.
D e t t e m e d l e m vil at spesielt sårbare områder
skal vernes permanent for olje- og gassaktivitet. Det
gjelder spesielt områdene utenfor Lofoten, Vesterålen, Senja, Svalbard, Jan Mayen, Skagerak, Mørefeltene, Jærkysten, kystnære områder av Finnmark i
og ved iskanten og polarfronten. I tillegg må ordningen med tildeling av forhåndsdefinerte arealer (TFOordningen) brukes slik den var opprinnelig ment, og
skattesystemet må endres, blant annet ved å senke
friinntekten og fjerne leterefusjonsordningen, for å
unngå ulønnsom næringsstøtte fra staten til petroleumssektoren
På den måten unngår vi å låse store samfunnsressurser i en sektor som vil ha fallende lønnsomhet i
takt med at klimapolitikken lykkes. I en tid med fallende inntekter i petroleumssektoren mener d e t t e
m e d l e m at staten og fellesskapet i mindre grad bør
bære risiko knyttet til leting og investering på norsk
sokkel. På den måten unngår vi å bygge ut felt som
krever en høy oljepris for å være lønnsomme på statens risiko.
Det er viktig at den resterende produksjonen av
olje og gass på norsk sokkel har så lave utslipp som
mulig. Derfor mener d e t t e m e d l e m at det må
være mer lønnsomt med energieffektiviseringstiltak
for norsk petroleumsnæring gjennom en kombinasjon av mer gunstige avskrivningsregler og økt CO2avgift. Det må også stilles strenge miljøkrav til Plan
for utbygging og drift (PUD) og nye letelisenser. Det
skal stilles krav til lavutslippsteknologi tilsvarende
LNG-fremdrift eller bedre for forsyningsskip og annen tonnasje som skal operere på nye felt og under leteoperasjoner.
D e t t e m e d l e m viser til at Stortinget i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2017,
etter initiativ fra Venstre, ba regjeringen om i Perspektivmeldingen å drøfte hvilke konsekvenser et
nytt globalt klimamål om å begrense den globale
oppvarmingen til maksimalt 1,5 grader kan ha på
innretningen av norsk petroleumspolitikk. Svaret fra
regjeringen i Perspektivmeldingen kan egentlig oppsummeres i ett ord: Ingen. Og det på tross av at regjeringen skriver at «[e]n global klimapolitikk i tråd
med togradersmålet, og i enda større grad en politikk
i tråd med et 1,5 gradersmål, kan innebære at en betydelig andel av verdens fossile ressurser ikke blir
utvunnet.». Det å ikke gjøre noe, men snarere sikre
den norske petroleumsnæringen stabile og forutsigbare rammevilkår, samt sikre tilgang på stadig nye
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arealer, slik flertallet legger opp til, er det samme
som å si at hensynet til norsk petroleumsnæring er
overordnet hensynet til de forpliktende klimareduksjoner Norge har inngått internasjonale avtaler om å
gjennomføre.
Komiteens medlem fra Sosialistisk
Ve n s t r e p a r t i viser til at en målrettet industripolitikk må ta mål av seg til å ruste landet for det grønne
skiftet, framfor å gjøre oss mer avhengig av fossil
energi. Oljeindustrien kommer fortsatt til å være en
vesentlig del av industri og verdiskapning i mange år
framover. Men om vi både skal nå klimamålene og
sørge for at de store investeringene framover kommer i framtidas industri, er det nødvendig å la olje og
gass bli liggende i bakken. D e t t e m e d l e m går
derfor imot utbygging av nye felt og nye konsesjonsrunder. De beste erfaringene fra norsk olje- og industripolitikk og -historie viser at vi kan utvikle nye arbeidsplasser og verdier som kommer alle til gode.
Klimavennlig industri har i mange år vært et konkurransefortrinn, og dette fortrinnet vil bli stadig viktigere.
D e t t e m e d l e m viser til at det i retorikken er
bred politisk enighet om at oljevirksomheten ikke må
komme i konflikt med miljø og maritime økosystemer. D e t t e m e d l e m merker seg at de store
partiene, stikk i strid med hva folk flest mener, likevel ønsker å åpne opp noen av de mest sårbare områdene havområdene for oljeutvinning. Særlig har oljeutvinning utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja blitt
et eksempel på at oljenæringens interesser går foran
de fleste andre interesser, også andre næringsinteresser, i de største partiene. D e t t e m e d l e m peker på
at interessene til fiskerinæringen flere ganger har
måttet vike for oljenæringen. Riktig forvaltet er fiskeriressursene og resten av det naturen produserer i
havene en evig og fornybar ressurs. I det perspektivet
er det vanskelig å se hvordan det kan rettferdiggjøres
at utvinning av en ikke-fornybar og klimaskadelig
naturressurs skal trumfe viktige interesser som miljø
og fiskeri.

6.

Produktivitet og omstilling i privat
sektor

6.1 Sammendrag
6.1.1

Innledning

[[Sitat]]

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

[[Sitat]]

blitt 15-doblet. Produktivitetsvekst, som innebærer at
produksjonen øker raskere enn mengden av innsatsfaktorer, er den fremste årsaken til denne utviklingen.
Økt produktivitet kan blant annet knyttes til forbedringer innen teknologi, kunnskap og organisering. Norske bedrifter har utviklet verdensledende
teknologi på enkeltområder, men den viktigste grunnen til stigende produktivitet er den globale teknologiutviklingen. For et lite land som Norge er derfor
innføring og tilpasning av utenlandsk teknologi særlig viktig. Å kunne utnytte utenlandsk teknologi
innebærer å følge med på utviklingen, ta til seg avanserte organisasjons- og produksjons-teknologier og
anvende dem i en norsk sammenheng. Det krever
kunnskap. Et godt utdanningssystem og investering i
forskning og utvikling er derfor nødvendig.
En annen sentral betingelse for høy produktivitet
er at ressursene blir brukt der de kaster mest av seg.
Konkurranse mellom bedrifter og næringer bidrar til
dette, fordi det gir insentiv til å innovere og ta til seg
teknologi utviklet av andre. I tillegg gir det virksomhetene insentiv til å utvide sine markeder og utvikle
mer effektive prosesser og organisasjonsformer. Videre bidrar konkurranse til å realisere overflyttingsgevinster, ved at lite produktive virksomheter legges
ned og mer produktive virksomheter vokser eller
oppstår.
Åpenhet, i form av internasjonal handel, utenlandsk eierskap og mobilitet av arbeidskraft over landegrenser, gir høyere produktivitet. Det kan skje
gjennom teknologioverføringer, forsterket konkurranse i produktmarkedene eller økt markedsstørrelse,
slik at bedriftene kan dra nytte av stor-driftsfordeler.
For å bidra til høy produktivitet og god omstillingsevne, må den økonomiske politikken understøtte en balansert økonomisk utvikling, medvirke til at
innsatsfaktorene brukes der de kaster mest av seg og
sørge for høy utnyttelse av arbeidskraft og kapital.
Institusjonelle forhold påvirker også forut-setningene for innovasjon, teknologioverføring og markedets
evne til å frembringe nye, høyproduktive virksomheter og legge ned lavproduktive virksomheter.
Produktivitet er et middel for å oppnå velferd,
ikke et overordnet mål. For eksempel vil det være
svært lønnsomt for samfunnet at flere deltar i arbeidsmarkedet, selv om det kan innebære at den
gjennomsnittlige produktiviteten går ned. Å inkludere flere av dem som er utenfor arbeidsmarkedet vil ha
stor betydning for inntektsveksten fremover, se kapittel 8 i meldingen om behovet for en stor og kompe-tent arbeidsstyrke. Deltakelse i arbeidslivet bidrar
også til økt velferd for den enkelte, både fordi det gir
høyere inntekt og fordi arbeidslivet er en viktig arena
for sosial integrering. Muligheten for den enkelte til
å utvikle sine evner og leve gode og meningsfylte liv
avhenger også av en rekke andre forhold. Helse, so-
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Innstilling til Stortinget
fra energi- og miljøkomiteen
Dokument 8:36 S (2016--2017)

Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om
Representantforslag fra stortingsrepresentantene
Rigmor Andersen Eide, Line Henriette Hjemdal
og Geir Jørgen Bekkevold om marine verneområder i Arktis og føre-var-prinsippet ved all virksomhet i tidligere helt eller delvis islagte områder

Til Stortinget

Sammendrag
Følgende forslag fremmes i representantforslag:

«1. Stortinget ber regjeringen utarbeide plan for
hvordan Norge skal opprette store marine verneområder i Arktis, som et ledd i et panarktisk nettverk av verneområder.
·
2. Stortinget ber regjeringen i arbeidet med nettverket av tnarine verneområder i Arktis sørge for at
iskantsonen i hele Arktis får internasjonal beskyttelse fra all industriell virksomhet.
3. Stortinget ber regjeringen prioritere at MAREANO
brukes til å kartlegge de norske havområdene i
Arktis, med et mål om å identifisere verneverdige
havområder som kan bli vernet i oppdateringen av
forvaltningsplanen for Barentshavet-Lofoten.»

Komiteens merknader
Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Asmund 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 Folkeparti, Rigmor Andersen
Eide, fra Senterpartiet, Marit Arnstad,
fra Venstre, lederen Ola Elvestuen, fra
Sosialistisk
Venstreparti,
Heikki
Eidsvoll Holmås, og fra Miljøpartiet De
Grønne, Rasmus Hansson, visertil Representantforslag 36 S (2016--2017) om marine verneområder i Arktis og føre-var-prinsippet ved all
virksomhet i tidligere helt eller delvis islagte
områder. K om i te e n viser til svarbrev fra klima- og
miljøministeren datert 24. februar 2017.
Komiteen viser til at naturverdiene i Arktis,
spesielt i iskantsonen, gjør det viktig å forvalte områdene på en bærekraftig måte. Norge har ansvar for å
forvalte de delene av Arktis som ligger under norsk
jurisdiksjon. Samarbeid med de øvrige kyststatene
gjennom Arktisk råd skal bidra til helhetlig bærekraftig forvaltning. Det pågår arbeid i FN for å utvikle en
ny avtale om naturmangfold i internasjonalt farvann
utenfor nasjonal jurisdiksjon.
Komiteens medlemmer fra Høyre og
Fremskrittspartiet viser til at vern og forvaltning av de arktiske havområdene tidligere er behandlet av Stortinget, senest i Innst. 383 S (2014-2015)
om oppdatering av forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten, med en oppdatert beregning av iskanten. Di s se med I em mer
viser også til at regjeringen har varslet at forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten skal revideres senest i 2020. Dis s e
med 1em mer har merket seg at regjeringen vil omtale status og plan for arbeidet med marint vern i Norge i denne meldingen.
Disse med 1emmer viser til svarbrevet til komiteen fra statsråd Helgesen av 24. februar 2017,
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hvor det gjøres rede for at de arktiske landene gjennom Arktisk råd samarbeider om å sammenstille informasjon om eksisterende marine verneområder i
nord og ulike tiltak for områdebasert forvaltning,
som statene kan benytte for å bevare naturmangfoldet i Arktis.Disse med I em mer viser videre til at
det pågår et arbeid i FN for å utvikle en ny avtale om
naturmangfold utenfor nasjonal jurisdiksjon. Disse
med 1em m er har merket seg at FNs generalforsamling i 2015 nedsatte en komite som skal forberede
elementer til en ny avtale om naturmangfold i havområdene utenfor nasjonal jurisdiksjon innen utgangen av 2017.
Komiteens medlemmer fra Kristelig
Folkeparti, Venstre, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne vil
påpeke at det er viktig å forvalte havområder i sin
helhet på en bærekraftig måte, uavhengig av grad av
naturverdier mellom områder. For enkelte områder
med særlig verdifulle og sårbare naturverdier og som
bidrar med viktige økosystemtjenester, er den eneste
forvaltningen som kan sies å være bærekraftig, et totalt vern mot risikofylt industriell virksomhet. Disse med I em mer fremhever at dette gjelder særlig
for iskantsonen. Som påpekt i representantforslaget,
kommer trolig ingen andre havområder til å oppleve
så ekstreme endringer de nærmeste tiårene som følge
av klimaendringer og havforsuring som Arktis.
Disse med I em mer viser til at iskantsonen er
den viktigste biologiske sonen for livet i Arktis og
det stedet i Arktis hvor klimaendringene kommer til
å ha størst negativ innvirkning på miljøet. De negative konsekvensene av industriell virksomhet i dette
området vil dermed bli spesielt alvorlige på toppen
av klimatruslene, fordi eventuelle ulykker eller utslipp vil komme i et allerede ekstremt utsatt miljø.
Di :s :s t: m t: uit: mme r er enige i ar de1 er positivt at det pågår et arbeid i FN for å utvikle en ny avtale om naturmangfold i internasjonalt farvann utenfor nasjonal jurisdiksjon. Disse medlemmer vil
framheve at det i tillegg til dette er viktig å framlegge
en framdriftsplan for hvordan Norge skal opprette
store marine verneområder i sin nasjonale jurisdiksjon i Arktis som et ledd i et pan-arktisk nettverk av
verneområder, fordi norsk verdiskaping og internasjonalt omdømme er så tett koblet til ansvarlig havforvaltning.
Disse med I em mer understreker at i tillegg
til at det er viktig å ta vare på sårbare økosystemer i
Arktis ved å styrke det marine vernet, er det viktig for
norsk fiskerinæring. Marine Stewardship Council
(MSC) har allerede trukket fram manglende vern av
sårbare bunnhabitater i sin vurdering av fisket i Barentshavet. Disse med 1em m er viser til at med
oppdaterte og styrkede sertifiseringskrav kan det der-
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med være en reell fare for at dette fisket ikke vil bestå
en resertifisering. Det vil kunne få alvorlige konsekvenser for eksportverdien i dette fisket. I arbeidet
med å styrke det marine vernet i Arktis har fiskerinæringa gått foran gjennom en industriavtale hvor store
deler av fiskeriindustrien er enige om ikke å utvide
bunntråling til nye områder før de er blitt skikkelig
kartlagt.
Komiteens flertall, medlemmene fra
Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti,
Senterpartiet,
Venstre,
Sosialistisk
Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne
vil be regjeringen følge opp fiskerinæringens initiativ, ved å vurdere å innføre et moratorium mot bunntråling i de aktuelle områdene frem til ny
forvaltningsplan for Barentshavet er behandlet.
På denne bakgrunn fremmer flertallet følgende
forslag:
«Stortinget ber regjeringen vurdere å nedlegge
moratorium mot bunntråling i områder som er blitt
gjort tilgjengelig for bunntråling på grunn av mindre
isdekke, inntil ny rullering av forvaltningsplan for
Barentshavet er behandlet av Stortinget, og snarest
mulig komme tilbake til Stortinget på egnet måte.»
F I erta i i et vil påpeke at bærekraftig fiskeriforvaltning også er et viktig element i en helhetlig og
kunnskapsbasert forvaltning i Arktis, noe som kan
dra nytte av økt marint vern fra annen industriell aktivitet i området. F I erta I I et mener derfor at permanente tiltak må vurderes i forbindelse med
revideringen av forvaltningsplanen for Barentshavet
i 2020.
Komiteens medlemmer fra Høyre og
t remskritts part i et viser til at de grunne sjøområdene i det territoriale farvannet rundt Svalbard allerede har et godt vern. Innenfor verneområdene på
Svalbard er 45 000 km 2 med sj øbunn fredet mot alle
typer inngrep. Områdene der det ikke kan fiskes med
tor ketrål, er enda større (70 000 km 2). Det kan likevel være områder utenfor territorialfarvannet som
trenger beskyttelse.
Komiteen viser til at de helhetlige forvaltningsplanene er fundamentet for den langsiktige forvaltningen av våre havområder og sikrer at havbasert
næringsliv og ivaretagelse av miljøet i havet ses i
sammenheng. Disse oppdateres via avklarte prosesser, inkludert grundig forarbeid i Faglig forum med
tilhørende høringer. Integriteten i dette rammeverket
er avgjørende for den helhetlige og kunnskapsbaserte
forvaltningen. Kom it een viser til at forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor Lo-
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foten skal revideres i 2020, og i den forbindelse vil en
vurdering av avgrensing av de særlig verdifulle og
sårbare områdene ved iskanten, polarfronten og havområdene rundt Svalbard være en del av det faglige
arbeidet som gjøres.
Kom it een peker også på at store havområder i
norsk del av Arktis er vernet, og at det pågår kontinuerlig arbeid for å øke kunnskapen bl.a. gjennom
MAREANO-programmet. Videre arbeides det med å
redusere belastning fra skipstrafikk gjennom den
vedtatte Polarkoden.
Komiteens flertall, medlemmene fra
Høyre,
Fremskrittspartiet,
Kristelig
Folkeparti og Venstre, har merket seg at kartlegging av havbunnen gjennom MAREANO-programmet øker kunnskapen om utbredelsen av
naturtyper og arter og påvirkning på disse fra
menneskelig aktivitet betydelig. F 1erta 11 et har
merket seg at MAREANO i 2017 vil kartlegge havbunnen i utvalgte områder rundt Svalbard. F 1erta 11et viser til at MAREANO er styrket med til
sammen 10 mill. kroner i statsbudsjettene for 2016
og 2017.
Komiteens medlemmer fra Kristelig
Folkeparti, Venstre, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne er
enige i at de helhetlige forvaltningsplanene er fundamentet for den langsiktige forvaltningen av våre havområder. Dis se med 1em mer vil påpeke at marint
vern inngår som en sentral del av en helhetlig kunnskapsbasert forvaltning og verken er til hinder for eller i konflikt med integriteten og de avklarte
prosessene til forvaltningsplanene. Tvert i mot vil
marint vern, særlig i Arktis, bidra til å oppnå mange
av forvaltningsplanenes miljømål.
Disse med 1emmer vil påpeke at det er riktig
og bra at de store naturreservatene og nasjonalparkene på Svalbard strekker seg ut til territorialgrensen,
og at dette utgjør viktige områder for fiske, sjøpattedyr og sjøfugl. Disse med 1em mer vil imidlertid
fremheve at utenfor territorialgrensen finnes det ikke
marine verneområder i farvann innenfor nasjonal jurisdiksjon.
Disse medlemmer viser til at Norge gjennom konvensjonen for biologisk mangfold internasjonalt har forpliktet seg i henhold til Aichi-mål
nummer 11; å etablere 10 pst. verneområder i norsk
økonomisk sone innen 2020.
Disse medlemmer fremmer følgende forslag som fremgår i representantforslaget:
«Stortinget ber regjeringen utarbeide plan for
hvordan Norge skal opprette store marine verneom-
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råder i Arktis som et ledd i et panarktisk nettverk av
verneområder.»
«Stortinget ber regjeringen i arbeidet med nettverket av marine verneområder i Arktis sørge for at
iskantsonen i hele Arktis får internasjonal beskyttelse mot all industriell virksomhet.»
Komiteens medlemmer fra Kristelig
Folkeparti, Sosialistisk Venstreparti og
Miljøpartiet De Grønne fremmer følgende
forslag:
«Stortinget ber regjeringen prioritere at MAREANO brukes til å kartlegge de norske havområdene i
Arktis, med et mål om å identifisere verneverdige
havområder som kan bli vernet i oppdateringen av
forvaltningsplanen for Barentshavet-Lofoten.»
Komiteens medlemmer fra Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De
Grønne mener at det bør iverksettes et umiddelbart
forbud mot leting etter olje og gass i arktiske havområder. Dis se medlemmer viser til at flere andre
nasjoner med råderett over arktiske havområder har
tatt offensive grep for å begrense oljeboring i Arktis.
Rett før jul satte USAs daværende president Barack
Obama ned foten for leteboring i Tsjuktsjerhavet og
Beauforthavet nord for Alaska, og Canadas statsminister Justin Trudeau sa samtidig nei til all leteboring
i sine arktiske farvann de neste fem årene.
Disse medlemmer viser til at EU-parlamentet nylig har behandlet en resolusjon der det blant annet ble foreslått at EU-parlamentet skulle oppfordre
til et totalforbud mot oljeboring i Arktis. Under den
endelige behandlingen ble det kun flertall for et krav
om å si nei til oljeboring nord for iskanten. Disse
med 1em mer viser til at denne debatten illustrerer
at oljeboring i Arktis er i ferd med å bli svært kontroversielt internasjonalt.
D i s s e m e d 1e m m e r vil understreke at det
uansett ikke er rom for ny olje og gass fra Arktis
innenfor rammene av Paris-avtalen. I tillegg til å
etablere verneområder i Arktis bør Norge derfor avslutte all leting etter olje og gass og utbygging av nye
felt i disse områdene. Dis se med 1em mer viser til
Dokument 8:48 S (2016-2017) fra Miljøpartiet De
Grønne om utfasing av norsk petroleumsvirksomhet
i perioden 2018-2040, der disse medlemmer
skriver:
«I den siste rapporten fra FNs klimapanel kom de
med et 'karbonbuasjett , som gir en pekepinn på hvor
mye olje kull og gass en kan heute opp og samtidig
unngå en global oppvarming over to grader. Dette
budsjettet gir oss Jite handlingsrom. Bare omtrent 20
prosent av alle kjente kull-, olje- og gassreserver kan
hentes opp og brennes opp dersom man skal unngå
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klimakatastrofe med uhåndterlige konsekven er for
verdens ulike samfunn. En studie publisert i Nature
viste at alle kjente olje- og gassreserver i Nordområdene må bli liggende hvis rnan skal ha sjans til å
begrense den gfobale oppvarmingen til to grader.
Skal verden nå Paris-målet om at den globale oppvarmingen skal holdes godt under to grader sammenlignet med førindustriell tid, og landene skal tilstrebe å
begrense temperaturøkningen til I 5 grader må noen
land gå foran og avstå fra å utvinne kjente petroleu1nsreserver. Norge er deo fremste kandidaten til 11
gjøre dette fordi man historisk har tjent store penger
pa petroleum og har omstillingsevne, fordi Norge av
ren egeninteresse bør unngå ytterligere investeringer
i felt om er dyre i produksjon og om det er fare for
at aldri bliI lønnsomme og fordi norsk petroleumsvirksomhet opererer i svært sårbare og verdifulle
havområder.»
Disse medlemmer mener at verneområder
er viktig, men på ingen måte tilstrekkelig for å beskytte naturen i Arktis og ved iskanten. Dis se
med I em mer vil peke på at selve grunnforutsetningene for livet ved iskanten svekkes etter hvert som
isen trekker seg nordover. Disse med 1em mer vil
blant annet vise til at en av betingelsene for det rike
livet i iskanten er at iskanten befinner seg i områder
med relativt grunt vann, slik den vanligvis har gjort.
Hvis iskanten beveger seg for langt mot nord, kan
disse forutsetningene bli endret. Disse med 1em mer vil peke på at naturmangfoldloven § 5 slår tydelig fast at vi også har en plikt til å ta vare på de økologiske betingelsene som artene er avhengige av:
«§ 5 Forvaltningsmålfor arter
Målet er at artene og deres genetiske mangfold
ivaretas på lang sil<1 og at artene Torekommer i Tevedykti_ge bestanoer i sine naturlige utbredelsesområder. Så langt det er nødvendig for å nå dette målet
ivaretas også artenes økologiske funksjonsområder
og de _øvnge økologiske l:ietingelsene som de er
avhengige av.»
Disse med I emm er vil peke på at Norge i dag
fører en politikk der vi systematisk ødelegger de økologiske og klimatiske betingelsene for livet i Arktis
ved å tildele nye letelisenser til petroleumsvirksomheten, til tross for at verden allerede har funnet om
lag fem ganger mer fossil energi enn klimaet tåler.
Disse med I em mer fremmer derfor følgende
forslag:
«Stortinget ber regjeringen avslutte utlysning av
nye leteblokker i arktiske farvann som Norge har råderett over.»
Komiteens medlemmer fra Høyre og
Fremskrittspartiet viser til at det i henhold til
samarbeidsavtalen med Kristelig Folkeparti og
Venstre ikke skal iverksettes petroleumsvirksomhet
ved iskanten i perioden 2013-2017. Disse med-
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I em mer viser til at oppdatert kunnskap har påvist at
den faktiske iskanten og polarfrontens beliggenhet
påvirkes av klimaendringene og har trukket seg lenger nordover enn tidligere. Disse med 1em mer
viser til at en ny vurdering av hvordan de særlig verdifulle og sårbare områdene ved iskanten, polarfronten og Bjørnøya kan avgrenses, og hvordan
miljøverdiene i disse områdene kan ivaretas, vil bli
gjort som en del av det faglige arbeidet frem mot revidering av forvaltningsplanen i 2020.

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

Forslag 1
Stortinget ber regjeringen utarbeide pian for
hvordan Norge skal opprette store marine verneområder i Arktis som et ledd i et panarktisk nettverk av
verneområder.

Forslag 2
Stortinget ber regjeringen i arbeidet med nettverket av marine verneområder i Arktis sørge for at iskantsonen i hele Arktis får internasjonal beskyttelse
mot all industriell virksomhet

Forslag fra Kristelig Folkeparti, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne:

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

Forslag fra Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne:

Forslag 4
Stortinget ber regjeringen avslutte utlysning av
nye leteblokker i arktiske farvann som Norge har råderett over.

Komiteens tilråding
Komiteens tilråding I fremmes av Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet, Venstre, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne.
Komiteen har for øvrig ingen merknader, viser
til representantforslaget og rår Stortinget til å gjøre
følgende
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II

vedtak :

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

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

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

Ola Elvestuen

Per Rune Henriksen

leder

ordfører
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Vedlegg

Brev fra Klima- og miljødep artement et ved statsråd Vidar Helgesen til energi- og
miljøkomiteen, datert 24. februar 2017
Vedrørende representantforslag 36 S (2016-2017)
om marine verneomr åder i Arktis og føre-varprinsippet ved all virksomhet i tidligere helt eller
delvis islagte områder
Jeg viser til brev fra Stortingets energi- og miljøkom ile av 2. februar 2017 vedrørende representantforslag fra Rigmor Andersen Eide, Line Hemiette
Hjemdal og Geir Jørgen Bekkevold om marine verneonuåder i Arkti og føre-var-prinsippet ved all
virksomhet i islagte eller tidligere islagte områder.
Jeg mener de spesielle naturverdiene i Arktis,
spesielt i iskantsonen, gjør det viktig å forvalte området på en bærekrafti g og langsiktig måte. Regjeringen legger et generasjon perspektiv til grunn i forvaltningen av norsk natur. Vi k.al sikæ framtidige
generasjoners mulighet til å skape verdier ba e,t på
velfungerende økosystemer. Regjeringen vil derfor
bidra til at dagens bruk av naturen er bærekraftig
hindre at arter utryddes og naturtyper forsvinner og
videreføre arbeidet med å bevare et representativt utvalg av norsk natur. J tor1ingsmeldingen om oppdatering av forvaltningsplanen for Norskehavet, vil regjeringen omtale status og plan for arbeidet med marint vern i Norge.
Aichi-mål 11 omhandler langsiktig ivaretakelse
av et representativt nettverk av verdifull natur, og
skiller seg fra de mer generelle Aichi-målene om bærekraftig bruk, som mål 3, 4, 6 og 7. Det understrekes
at en forvaltning i tråd med målene om bærekraftig
bruk er helt avgjørende for å ivareta naturmangfoldet
på lang sik1. Bevaring av et representativt utvalg av
nalur l<an il<ke erstatte bærekraftig bruk, men er et
viktig supplement og en sentral del av en helhetlig,
bærekraftig forvaltning.
Det følger av omtalen i Meld.St. 14 (2015-2016)
Natur for livet - norsk handlingsp.lan for naturmangfold at vurderingen av Aichi-mål 11 ikke kan baseres
kun på pro entvis vernet areal. Ulike beskyttelsesregimer bidrar til oppnåeJsen av målet, men i ulik grad
når det gjelder de forskjellige kriteriene som følger
av målet. Fiskeriforvaltningen har for eksempel en
rekke arealbaserte virkemidler som også kan bidra lil
å beskytte områder med særlige miljøverdier og dermed være relevante i vurderingen av mål 11. 8. januar 2016 ble ni nye områder med kaldtvannskoraller
beskyttet mot ødeleggelse som følge av fiskeriaktivitet etter havressursloven. Totalt 18 korallrevområder,
fra alle norske havområder, har i dag slik beskyttelse.
Ett av tiltakene som foreslås i representantforslaget handler om et pan-arktisk nettverk av vemeområ -

der. Som representa ntene viser til, bar arbeidsgruppen PAME under Arktisk råd utarbeidet et rammeverk med felles mål og prinsipper for etablering av
marine verneområ der som landene kan benytte ved
etablering av slike områder i Arktis. Selve utvelgelsen av marine verneområ der er opp til landene. Prosjektet bygger opp under allerede vedtatte internasjonale politiske forpliktelser om å lage et nettverk av
marine verneområder, inkludert i arktiske havområder. De arktiske landene samarbeid er nå om å sammenstille informasjon om eksisterende marine verneområder i nord og ulike tiltak for områdebasert forvaltning som statene kan benytte for å bevare naturmangfoldet i Arktis. Dette vil legges frem på Arktisk råds ministerm te i mai 2017.
Når det gjelder marint vern i internasjonalt farvann pågår det et arbeid i FN for å utvikle en ny avtale om naturmangfold utenfor nasjonal jurisdiksjo n.
FN generalfor samling nedsatte i 2015 en komite
som skal forberede elementer til en ny avtale om naturmangfold i havområde ne utenfor nasjonal jurisdiksjon innen utgangen av 2017. Avtalen skal behandle noen av de samme hovedtema ene som har betydning i Konvensjo nen om biologisk mangfold slik
om regulering av tilgang til og fordelsdeling fra marine genetiske ressurser konsekven sutredning er og
bruk av områdebas erte forvaltningstiltak, f.eks. marine verneområ der samt kapasitetsbygging og overføring av teknologi.
Representantene viser til de særlige verdifulle og
sårbare områdene som er identifisert i forvaltningsplanene for havområde ne. Dette er områder som- ut
fra naturfaglige vurderinge r bar vesentlig betydning
for del biologiske mangfolde t og den biologiske produksjonen også utenfor områdene selv. Særlig verdifulle og sårbare områder gir ikke direkte virkninger i
form av begrensninger for næringsaktivitet men signaliserer viktigheten av å vise særlig aktsomhet i disse områdene. Områdene kan sammenlignes med
EBSA-ene (Ecologically or Biologically Signi.ficant
Marine Areas) som er identifisert under FNs Konvensjon om biologisk mangfold.
Som representantene påpeker, har iskantsonen en
helt spesiell kombinasjon av høy biologisk produksjon og biologisk mangfold. Økosystem ene i det
nordlige Barentshav et og de nordvestlige delene av
Norskehavet er omfattet av forvaltningsplanene for
dis e havområdene. Iskanten polarfronten og havområdene rundt Jan Mayen er identifisert som særlig
erdifulle og årbare områder i forvaltningsplanene.
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Regjeringen har besluttet at det ikke skal iverksettes petroleumsvirksomhet ved iskanten. I forvaltningsplanen for Barentshavet-Lofoten er i tillegg
havområdene rundt Svalbard, inkludert Bjørnøya,
identifisert og beskrevet som særlig verdifulle og sårbare områder. Både iskantsonen og polarfrontens beliggenhet påvirkes av klimaendringene, og har trukket seg lengre nordover enn tidligere. En ny vurdering av hvordan de særlig verdifulle og sårbare områdene ved iskantsonen, polarfronten og havområdene
rundt Svalbard kan avgrenses, vil bli gjort som en del
av det faglige arbeidet frem mot revidering av forvaltningsplanen i 2020.
Solid kunnskap er et nødvendig grunnlag for videreutvikling av norsk havforvaltning. Kartlegging
av havbunnen gjennom MAREANO-programmet
øker kunnskapen betydelig om utbredelsen av naturtyper og arter, og påvirkning på disse fra menneskelig aktivitet. Denne kunnskapen gir grunnlag for en
bedre forvaltning og bevaring av sårbare naturtyper.
Programmet har prioritert å kartlegge først de områdene som har eller kan ha store miljøverdier eller ressurser som kan påvirkes av eksisterende eller ny
menneskelig aktivitet.
Det er positivt at fiskeri- og sjømatnæringen engasjerer seg for å redusere miljøbelastningen som
følge av egen virksomhet i områder hvor miljøforholdene på havbunnen ennå ikke er kjent. I 2017 vil
MAREANO kat1legge havbunnen i utvalgte områder
rundt Svalbard.
Representantene viser til at områdene rundt Svalbard inngår i en super-EBSA som strekker seg fra
Svalbard og østover i russiske deler av Nordishavet.
Når det gjelder vern av sårbare områder i Arktis, skiller det nordlige Barentshavet med Svalbard seg ut
som et område som allerede har et utstrakt vern. De
store naturreservatene og nasjonalparkene på Svalbard strekker seg ut til territorialgrensen, og omfatter
hele 87 % av territorialfarvannet. Dette er kystnære
og i stor grad grunne områder der livet på sjøbunnen
er svært viktig som føde for sjøpattedyr og sjøfugl,
som det jo finnes store mengder av her. Innenfor verneområdene er fiske med torsketrål forbudt over områder på til sammen ca. 70 000 km2, som tilsvarer
omtrent 10 % av det nordlige Barentshavet. Områder
der sjøbunnen er vernet mot alle typer inngrep og
bruk av redskap som kan skade sjøbunnen, omfatter
45 000 km2 der dybden er mindre enn 100 meter.
For å sikre en bærekraftig utvikling i nordområdene og forhindre ulykker og skadelige utslipp er det
videre viktig at skipsfarten opererer med høye sikkerhets- og miljøstandarder. Den nye vedtatte Polarkoden stiller særskilte krav til skip som opererer i polare farvann, og trådte i kraft 1. januar 2017. Med en
potensiell økning av trafikk rundt Svalbard er det
viktig å sikre en god oljevernberedskap.

7

Temperaturøkningen svekker også den klimatiske barrieren mot fremmede organismer fra tempererte områder, og øker faren for at slike organismer kan
få fotfeste og spre seg på Svalbard og i de arktiske
havområdene. Som beskrevet i naturmangfoldmeldingen, er det utarbeidet en handlingsplan for å forhindre introduksjon og spredning av fremmede organismer på Svalbard. Tiltak for å bekjempe og overvåke fremmede organismer på
Svalbard vil bli gjennomført i samsvar med prioriteringene i denne planen. Regjeringen mener det er
viktig med en fortsatt stor og samordnet innsats for å
arbeide for, så langt mulig, å begrense den samlede
belastningen og opprettholde en god tilstand i de polare økosystemene.
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man ser i veldig mange andre lakseelver, og hvor man nettopp har klart å øke laksefisket og ta vare på bestandene på
en særdeles god måte.
Så mener jeg at som politikere er vår oppgave å legge
til rette for langsiktige rammebetingelser for vårt næringsliv. Det er vi som skal stille krav - vi skal stille målkrav men den dagen vi går i den fella det er å binde oss til detaljer innenfor ulike teknologier, mener jeg at vi har tatt på
oss en oppgave som blir for stor og er lite hensiktsmessig.
Som tidligere havbruksveterinær vil jeg flagge det med
dyrevelferden ganske høyt. Enkelte representanter har
vært inne på og antydet ganske klart her at det eneste saliggjørende vil være å putte laksen oppi lukkede merder.
Men da håper jeg at man også ser på de forskningsrapportene som tydelig viser at det bringer i alle fall ikke dyrevelferden framover i rett retning. Jeg mener også at da går
man bort fra nettopp de naturgitte forholdene som er så
viktige her i landet.
Jeg har stor tro på at det nettopp er gjennom de
utviklingskonsesjonene som er gitt nå, bl.a. med den store
offshore-merden som SalMar nå holder på å utvikle, vi om
få år nettopp vil se at vi kan ha en bærekraftig havbruksnæring som utvikler seg, og som gjør at man kan få mindre
luseproblematikk, mindre rømning og samtidig gode muligheter til å øke produksjonen.
Så vil jeg til slutt bare ta med at i budsjettforslagene var
det ingen partier som bevilget tilstrekkelig med midler til
å bygge opp den genbanken som mange har talt veldig
varmt om.

Rasmus Hansson (MDG) [13:41:50]: Oppdrettsnæringens aller dårligste strategi er den Bukkene Bruse-strategien som går ut på å forsøke å dytte skylda for villaksens problemer over på andre faktorer, og oppdrettsnæringens aller dårligste venner er politikere som støtter opp
under den strategien. Det er ingen i denne salen eller noen
andre steder som undervurderer de andre faktorene som
påvirker villaksen negativt, men det er et helt udiskutabelt
faktum at oppdrettsnæringen har svært stor negativ påvirkning på villaksen, og det burde oppdrettsnæringen og
oppdrettspolitikere konsentrere seg om.
Da er det interessant at representanten Aarbergsbotten
tar opp fenomenet «dyrevelferd» i laksenæringen, for er
det en f~or som påvirker dyrevelferden negativt i oppdrettsnænngen, er det det faktum at oppdrettsnæringen
drives i et naturlig miljø hvor det finnes en naturlig parasitt
som nødvendigvis øker astronomisk i omfang så lenge den
har tilgang på svære, kunstige oppdrettslaksebestander
over hele kysten, som igjen fører til et luseproblem på den
oppdrettslaksen som må behandles på hardere og hardere
vis etter som virkemidlene brukes opp på grunn av evolusjonens jernlov. Resultatet av det var at i - jeg husker ikke
sikkert - 2015 eller 2016 døde 53 millioner oppdrettslaks
i merdene, en økning på noe slikt som 10 pst. fra året før.
Det er et gigantisk dyrevelferdsproblem, og det skyldes at
oppdrettsnæringen drives i et naturmiljø med en naturlig
parasitt som de ikke fysisk stenger seg ute fra, og det kommer til å være store problemer med å løse det så lenge den
sameksistensen fortsetter og den sameksistensen blir preget a_v det som Mattilsynet for lenge siden har påpekt,
nemhg at verktøykassa for å løse luseproblemet medisinsk
er mer eller mindre tom. Derfor er kravet om en teknologi
som kalles lukket, og som altså betyr en fysisk stengning
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mellom parasitt og vert, et veldig fornuftig krav og et krav
som oppdrettsnæringen selv burde se langt nok til å omfavne, og som oppdrettsnæringens venner på Stortinget
burde hjelpe oppdrettsnæringen over i, på samme måte
som vi hjelper norske bilister over til nullutslippskjøretøyer.

Presidenten: Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 6.
Sak nr. 7 [13:45:06]

Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Rigmor Andersen Eide, Line Henriette Hjemdal og Geir Jørgen
Bekkevold om marine verneområder i Arktis og føre-varprinsippet ved all virksomhet i tidligere helt eller delvis
islagte områder (Innst. 241 S (2016--2017), jf. Dokument
8: 36 S (2016-2017))
Presidenten: Etter ønske fra energi- og miljøkomiteen
vil presidenten foreslå at taletiden blir begrenset til
5 minutter til hver partigruppe og 5 minutter til 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.
Per Rune Henriksen (A) [13:45:52] (ordfører for saken): Arktis er i sterk endring som følge av menneskeskapt global oppvarming. Isen smelter, havet forsures, og
økologien i havet forandres. Forandringene kan på den
ene siden føre til redusert grunnlag for høsting av ressurser, mens redusert isdekke på den andre siden gir økt mulighet for menneskelig aktivitet. Dette - kombinert med
betydningen av naturressursene i Arktis - gjør det spesielt
viktig å forvalte disse områdene på en bærekraftig måte.
Norge har ansvaret for å forvalte de områdene som ligger under norsk jurisdiksjon. De helhetlige forvaltningsplanene er fundamentet for den langsiktige forvaltningen
av ~åre havområder. Dette sikrer at havbasert næringsliv
og ivaretakelse av miljø og økologi ses i sammenheng.
Disse planene utarbeides og oppdateres på grunnlag av vår
samlede kunnskap om økologi, menneskelig aktivitet, områdenes sårbarhet og ressursgrunnlag. Det er med bakgrunn i denne kunnskapen vi kan vurdere hvordan vi skal
avgrense menneskelig aktivitet, og på hvilke vilkår. Komiteen er klar på at integriteten i dette rammeverket er avgjørende for den helhetlige og kunnskapsbaserte forvaltningen.
Forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene
utenfor Lofoten skal revideres i 2020, og i den forbindelse
vil en vurdering av avgrensing av de særlig verdifulle områdene ved iskanten, polarfronten og havområdene rundt
Svalbard være en del av det faglige arbeidet som gjøres.
Store havområder i norsk del av Arktis er allerede vernet.
Stortinget har også besluttet at det ikke skal drives petroleumsvirksmnhet ved iskanten.
Deler av fiskerinæringen har gått sammen om å avstå
fra bunntråling i tidligere islagte områder rundt Svalbard

5562
2778

4. apr. - Representantforslag fra repr. Andersen Eide, Hjemdal og Bekkevold om marine verneområder i Arktis og
føre-var-prinsippet ved all virksomhet i tidligere helt eller delvis islagte områder

inntil de er skikkelig kartlagt og tiltak for å forhindre økologisk forringelse av områdene er på plass. Dette er et førevar-tiltak som industrien har pålagt seg selv. Komiteens
flertall ber regjeringen vurdere å innføre et moratorium
mot bunntråling i de aktuelle områdene fram til ny forvaltningsplan for Barentshavet er behandlet. På den måten vil
en få like vilkår for alle aktører, og vi vil kunne forebygge
skade på miljø og bestand. Permanente tiltak må komme
som følge av oppdaterte faglige vurderinger ved revideringen av forvaltningsplanen i 2020.
Størsteparten av den menneskelige aktiviteten i Arktis
pågår i områder som er underlagt kyststatenes jurisdiksjon. Gjennom Arktisk råd samarbeider disse for å bidra til
en helhetlig og bærekraftig forvaltning. Det er nå utarbeidet et felles rammeverk for etablering av marine verneområder. Utvelgelsen av marine verneområder er opp til det
landet som har jurisdiksjon. På Arktisk råds ministermøte
i mai skal ulike tiltak for å beskytte naturmangfold legges
fram. Det pågår også et arbeid i FN for å utvikle en avtale
om naturmangfold utenfor nasjonal jurisdiksjon.
Representantforslaget reiser viktige problemstillinger.
For Arbeiderpartiets del er det av stor betydning at disse
blir behandlet innenfor rammen av vårt forvaltningsplansystem, så vi kan få helhetlige løsninger som ivaretar bærekraftig forvaltning. Vi mener at moratoriet mot bunntråling som deler av fiskeriindustrien har pålagt seg selv, er
positivt, og vi ser behovet for at dette blir gjort gjeldende
for alle aktører for å få full effekt. Vi har likevel respekt for
at innføring av et slikt moratorium kan ha implikasjoner
som vi fra vårt ståsted i dag ikke kan overskue. Vi ber derfor om at regjeringen vurderer saken og kommer tilbake til
Stortinget snarest mulig og på egnet måte med sin vurdering.
Så vil jeg takke komiteen for et godt samarbeid i denne
saken.

Tina Bru (H) [13:49:55]: Naturverdiene i Arktis er
verdt å bevare, ikke bare for oss som lever i dag, men
også for fremtidige generasjoner. Norge har et ansvar for
å forvalte de delene av Arktis som ligger under norsk jurisdiksjon, på en bærekraftig og langsiktig måte. På denne
måten vil vi kunne bevare de viktige naturverdiene, samtidig som vi kan legge til rette for at det skapes verdier basert på velfungerende økosystemer, både i dag og i fremtiden.
Det fremmes en rekke forslag i denne saken, og flere av
dem omhandler vern i marine områder i Arktis. Blant annet tas det til orde for at man skal identifisere flere verneverdige havområder, og at Norge skal etablere marine verneområder i Arktis, som et ledd i et panarktisk nettverk.
Store havområder i den norske delen av Arktis er vernet
allerede i dag. Eksempelvis kan det nevnes at de grunne
sjøområdene i farvannet rundt Svalbard allerede har et
godt vern og er fredet mot alle typer inngrep. Som saksordføreren i denne saken sa, er det de helhetlige forvaltningsplanene for havområdene som er fundamentet for den
langsiktige forvaltningen. I forvaltningsplanene blir miljøhensyn og næringsmuligheter sett i sammenheng. Oppdateringen av forvaltningsplanene skjer etter en grundig prosess hvor alle interesser blir hørt. Forvaltningsplanen for
Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten skal revideres i 2020, og som en del av dette arbeidet vil det bli
gjort faglige vurderinger av såkalte særlig verdifulle og
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sårbare områder, som også representantforslaget peker på.
Dette er områder som har vesentlig betydning for det biologiske mangfoldet og den biologiske produksjonen. Det
er likevel viktig å nevne at særlig verdifulle og sårbare områder ikke gir direkte virkninger i form av begrensninger
for næringsaktivitet, men signaliserer viktigheten av å vise
særlig aktsomhet i disse områdene.
Høyre mener det er i arbeidet med oppdateringen av
forvaltningsplanen at vurderinger rundt hvordan de særlig
verdifulle og sårbare områdene ved iskantsonen, polarfronten og havområdene kan avgrenses, bør gjøres. Vi
støtter derfor ikke forslagene som fremmes i denne saken.
Vi skal beskytte sårbar natur, og vi skal sikre at vi ikke
utnytter naturressurser på en måte som forringer dem for
fremtidige generasjoner. Da er det viktig med god kunnskap om våre havområder. Derfor har regjeringen og samarbeidspartiene prioritert å styrke arbeidet som gjøres
gjennom MAREANO-programmet for å kartlegge havbunnen og øke kunnskapen om utbredelsen av naturtyper
og arter og påvirkningen på disse fra menneskelig aktivitet. I 2017 vil MAREANO kartlegge havbunnen i utvalgte
områder rundt Svalbard.
Det fremmes også et forslag i denne saken hvor man ber
regjeringen vurdere å nedlegge moratorium mot bunntråling i områder som er blitt gjort tilgjengelige for bunntråling på grunn av mindre isdekke. Høyre mener at hensynet
til beskyttelse av områder som ikke har vært tilgjengelige
for fiske tidligere, allerede er ivaretatt gjennom gjeldende
fiskeriregelverk. Det er ikke fritt frem for å tråle i nye områder. Tvert om, adgangen er strengt regulert og betinget.
Samtidig er det slik at stenging og åpning av områder for
fiskerivirksomhet ikke er noe som gjøres gjennom forvaltningsplanene. Vi støtter derfor ikke dette forslaget.
Representantforslaget peker også på viktigheten av internasjonalt samarbeid om vern i internasjonalt farvann.
De arktiske landene samarbeider om å sammenstille informasjon om eksisterende marine verneområder i nord og
ulike tiltak for områdebasert forvaltning som statene kan
benytte seg av.
Samtidig pågår det et arbeid i FN for å utvikle en ny avtale om naturmangfold utenfornasjonal jurisdiksjon. Dette
er et viktig arbeid for å sikre at man ivaretar naturverdiene
og sikrer en god forvaltning av arktiske havområder som
er utenfor Norges jurisdiksjon.
Norge har en lang historisk tradisjon for å utnytte våre
fantastiske naturressurser på en god og bærekraftig måte.
Dette har gitt stor verdiskaping og bidratt til at vi har
spredt bosetting og aktivitet over hele landet. God forvaltning av våre havområder har vært svært viktig i så måte,
og det vil det også være i fremtiden.

Steinar Reiten (KrF) [13:54:09]: Etter årtusenskiftet
har det vært et stadig økende fokus på de miljøutfordringene som verden står overfor når klimaet blir endret som
følge av menneskelig aktivitet. Noe av det mest skremmende i dette bildet er den akselererende endringen av
klimaet som vi nå ser i Arktis. Så sent som for ti år siden
regnet forskningsmiljøene med at Polhavet kunne være isfritt om sommeren om 50-100 år, mens forskere ved
Norsk Polarinstitutt nå mener at dette kan være en realitet
allerede i 2030.
De miljømessige konsekvensene for de arktiske områdene i et slikt scenario er enormt store. Likevel preger dis-
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se utfordringene ikke ofte nok samfunnsdebatten i Norge.
Klimaet er ofte på dagsordenen, men ikke artsmangfold,
dyreliv, fisk og alle de store spørsmålene som faktisk står
delvis ubesvart fordi vi vet lite om hva som befinner seg
under de islagte eller delvis islagte områdene. Det en ikke
vet, skal en være forsiktig med å tukle med.
Det vi vet, derimot, er at ingen havområder i verden
kommer til å oppleve så ekstreme endringer de nærmeste
tiårene som følge av klimaendringer og havforsuring som
Arktis. Dette er godt vitenskapelig dokumentert. Derfor
har vi fremmet representantforslaget om marine verneområder i Arktis og føre-var-prinsippet ved all virksomhet i
helt eller delvis islagte områder. For naturmangfoldet i
Arktis er redusert havis særlig kritisk og fører til tap av
viktige leveområder for mange arter. Isbjørn er kanskje det
mest iøynefallende og eksotiske på toppen av næringskjeden og med stor symbolsk verdi. Isbjørnen er i trøbbel,
men det er også andre arter, og som ellers i naturen henger
alt sammen i et fint samspill.
Når dette blir truet av menneskeskapte klimaendringer,
må vi handle på flere fronter. Kamp mot klimaendringene
er selvsagt en av handlingene, eller rettere sagt handlingsrettet, men vi må verne området og forvalte det slik at vi for å si det folkelig - ikke roter det enda mer til.
Havområdet Arktis spiller en viktig rolle når det gjelder
å regulere det globale klimaet og sikre marint naturmangfold og matsikkerhet, og utgjør en viktig del av livsgrunnlaget for folk og samfunn i de arktiske områdene. Beskyttelse og bevaring av det arktiske havmiljøet og naturmangfoldet må ha høy prioritet, ikke bare for Norge, men for
samtlige arktiske kyststater. De arktiske kyststatene, blant
dem vårt eget land, har et stort ansvar på vegne av resten
av verden for å forvalte disse områdene forsvarlig.
Vi i Kristelig Folkeparti mener at våre opprinnelige forslag i denne saken vil kunne sikre at de sårbare havområdene i Arktis får et tilstrekkelig vern gjennom tett samarbeid med de andre arktiske kyststatene. Dessverre må vi
registrere at disse forslagene ikke får flertall. Likevel er vi
glade for at stortingsflertallet ser viktigheten av å verne
sårbare bunnhabitater gjennom et moratorium mot bunntråling i områder som har blitt gjort tilgjengelige på grunn
av mindre isdekke, inntil en ny rullering av forvaltningsplan for Barentshavet er behandlet av Stortinget. Flertallet
ber regjeringen om å vurdere et slikt moratorium og komme tilbake til Stortinget så snart som mulig på en egnet
måte.
Jeg fremmer herved de forslagene som Kristelig Folkeparti er en del av.

Presidenten: Representanten Steinar Reiten har tatt
opp de forslagene han refererte til.
Marit Arnstad (Sp) [13:58:07]: Jeg vil knytte noen få
kommentarer til innstillingen fra Senterpartiets side. Det
er sagt mye allerede fra flere av talerne om både naturverdiene i Arktis og sårbarheten i området, som det for min
del ikke er nødvendig å gjenta, men jeg er enig i mye av
det som har blitt sagt, ikke minst fra saksordførerens side.
Det er også rett at det allerede er mange områder som
er vernet. Det kan godt være at det er grunnlag for mer
vern, men det er det da naturlig å se i sammenheng med behandlingen av en forvaltningsplan og forvaltningsplansystemet, som gir en overordnet vurdering av alle våre hav-
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områder, enten det er Barentshavet, Norskehavet eller
Nordsjøen.
Som saksordføreren var inne på, er det også avklart at
en ikke ønsker oljevirksomhet ved iskanten, og at det
spørsmålet ligger der allerede. Det er sjølsagt også en del
spørsmål som en må avklare i samarbeid med andre land,
men også der er det grundige arbeidet som er knyttet til
forvaltningsplanen, en naturlig måte å se det på. Jeg oppfatter at dette forslaget har en god intensjon, men det foregriper en prosess som er god og grundig, og som det er avgjørende viktig at vi slår litt ring om og holder fast på,
nemlig det forvaltningsplansystemet som vi har etablert
for de ulike havområdene. Derfor er det også mest naturlig
at en ikke tar stilling til de enkelte forslagene, men ser dem
i sammenheng med nettopp det forvaltningsplanarbeidet
som Stortinget får til behandling igjen i løpet av to til tre
år.
Det er ett unntak, og det er spørsmålet om bunntråling,
der et flertall i Stortinget sier at en ønsker at regjeringen
bør vurdere et moratorium mot bunntråling i de aktuelle
områdene. Litt av bakgrunnen for det er at fiskenæringen
sjøl har vært opptatt av den problemstillingen og prøver å
unngå bunntråling før en har fått en skikkelig kartlegging,
og før en har fått en skikkelig oversikt over konsekvensene
av det. Det er nok riktig, som representanten Bru var inne
på, at forvaltningsplanene i seg sjøl ikke omhandler stenging eller åpning av fiske, men når det gjelder akkurat denne typen fiske, i et område som Barentshavet, er det ikke
helt unaturlig at også det temaet bør vurderes i forbindelse
med forvaltningsplanen. Det er ikke bare en vanlig åpning
eller stenging av fisket i et hvilket som helst område. Det
er snakk om bunntråling i et område som er så sårbart som
det Barentshavet er.
Senterpartiet har valgt å støtte det forslaget. Vi mener
også at et slikt moratorium i tilfelle bør vare fram til forvaltningsplanen, for det er en tematikk som bør berøres i
forvaltningsplanen når Stortinget får den til behandling
om to til tre år.

Ola Elvestuen (V) [14:01:35] (komiteens leder): Jeg
vil først takke forslagsstilleren fra Kristelig Folkeparti for
å ha lagt fram dette forslaget, og også for det arbeidet som
er gjort i komiteen i forbindelse med saksbehandlingen.
Det er et veldig viktig flertallsvedtak som ligger til grunn.
Det er jo et paradoks at i tidligere tider var Arktis et av
de mest uberørte og fjerntliggende strøkene i verden, mot
nå å være den delen av verden som er mest påvirket av
menneskelig aktivitet, med den globale oppvarmingen
som vi nå ser, og med de enorme endringene, som skjer
raskere enn jeg tror noen tidligere kunne forestille seg. Det
må vi endre vår politikk for å begrense og stoppe, men
også for å forberede oss på de endringene som skjer. Jeg er
derfor glad for at vi får et flertall for et moratorium for
bunntråling i områder som er blitt gjort tilgjengelige for
bunntråling på grunn av mindre isdekke. Jeg tror det er et
viktig vedtak å gjøre nå, og ikke vente på at forvaltningsplanen kommer til Stortinget. Det er bra at deler av fiskerinæringen allerede har gjort et viktig vedtak så det er ivaretatt.
Iskantsonen er av de områdene i verden som har det rikeste biologiske mangfoldet. Spesielt er det de rikeste områdene i Arktis som vi må ivareta og begrense risikoen for.
Jeg er også fornøyd med at det er et forslag om å prioritere
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MAREANO-programmet inn mot Arktis. Venstre går ikke
inn på det forslaget, men vi er fornøyd med at dette er en
vurdering som bør gjøres i programmet selv. Men jeg setter pris på at den økningen på 10 mill. kr vi har lagt inn de
siste to årene, jo gjør at de øker sin aktivitet i områdene
rundt Svalbard. I tillegg har vi i budsjettene lagt inn økte
forskningsmidler for å forske mer på isavhengige pattedyr.
Så til forslagene om å etablere større marine verneområder. Jeg tror det er helt avgjørende at vi begynner nå. Jeg
synes det er bra at det legges fram forslag nå. Det er også
bra at vi begynner å diskutere større verneområder, slik at
vi har en levende debatt fram mot forvaltningsplanen, som
skal vedtas i 2020.
Det er bra at man har naturreservat og nasjonalparker
på Svalbard og ut til territorialgrensen, men skal vi følge
opp våre Aichi-mål, må vi se på større verneområder i havrommet. Venstre vil stemme for det. Vi vil også stemme
for at vi må arbeide for vern av iskantsonen, og ikke bare
i den norske delen av Arktis. Vi må gå for dette i hele Arktis, slik at iskantsonen som helhet ivaretas.
Her er det gjort mange vedtak også i andre arktiske nasjoner. I USA har den forrige presidenten, Obama, gjort
vedtak om å begrense oljeboringen nord for Alaska. I Canada har de gjort et lignende vedtak om ikke å ha leteboring nord for Canada i sine arktiske områder. Det er en diskusjon også når EU-parlamentet gjør sitt vedtak, hvor de
jo til slutt har et flertall som stiller krav om at man skal si
nei til oljeboring nord for iskantsonen. Dette er viktige
vedtak i seg selv, men det er også viktige vedtak som Norge og Stortinget må forholde seg til i årene framover.
Vi må også gjøre lignende vedtak, både for å unngå de
tidligere diskusjonene om aktivitet i iskantsonen og for å
være med og lage et nettverk av verneområder i Arktis. På
den bakgrunn vil jeg varsle at Venstre vil stemme for forslag nr. 4, som nettopp går på å avslutte utlysingen av nye
blokker i arktiske farvann, slik at vi også setter en tydelig
grense i nord for hvor vi kan ha oljeaktivitet. Jeg tror det
er helt nødvendig, og vi vil stemme for det forslaget, selv
om vi kunne tenkt oss en noe mer presis tekst.
Heikki Eidsvoll Holmås (SV) [14:06:52]: Det sies at
i en akademisk oppgave om norsk påvirkning overfor
amerikanske politikere der vi fra norsk side jobbet som
bare juling for å få oppmerksomheten fra amerikanerne
om våre nordområder, skal konklusjonen i denne vitenskapelige oppgaven ha vært at amerikanerne forsto at vi
var veldig opptatt av nordområdene, men det var veldig
uklart for dem hva vi ville. Sånn er det når vi behandler
disse diskusjonene her også. Det er en enorm oppmerksomhet og en enorm debatt om nordområdene, men hva vi
vil med nordområdene, vel, der spriker vi i alle retninger.
Jeg hører helt klart til dem som sier at vi burde gjøre det
samme i Arktis som vi har gjort i Antarktis på den andre
siden av kloden, nemlig å si at i disse sårbare områdene
skal vi ikke drive virksomhet som kan true naturen.
Klimaendringene driver isen på flukt. Når isen ikke har
flere steder å rømme, da blir den borte. Det som er i ferd
med å skje i nord, er at isen blir borte. Hva som da skjer
med våre økosystemer, vet ingen. Men vi setter alt i spill.
Og det er en enorm gambling.
Det ene som forundrer meg, og som gjør meg bestyrtet
hver gang vi har disse debattene, er sånne som representanten Tina Bru fra Høyre, som sier at vi driver oljevirk-
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somheten og vår politikk og forvaltning av områdene våre
på en bærekraftig måte. Nei, det vi driver med i oljeindustrien, er jo ikke i nærheten av å være bærekraftig. Tvert
imot, vi koker kloden, for vi driver ikke med bærekraftig
ressursforvaltning av våre fossile ressurser.
Det andre er den måten vi forvalter våre levende organismer på, som f.eks. spørsmålet om sjøfuglene som vi behandlet i forbindelse med naturmangfoldmeldingen, der vi
ser at vi har hatt en dramatisk nedgang i antallet sjøfugl,
f.eks. 98 pst. reduksjon av lomvi. Flere andre sjøfugler er
også presset.
Så oppi dette er spørsmålet: Hva gjør vi nå? Det vi burde gjøre, er å gjøre som Sosialistisk Venstreparti og MDG
sier, nemlig at vi skal ikke lyse ut flere områder for olje der
oppe. Jeg er glad for at Venstre og Ola Elvestuen varsler at
han og Venstre tar konsekvensen av deres eget landsmøtevedtak og går inn for og støtter dette forslaget. Det synes
jeg er bra.
Venstre fikk, sammen med Kristelig Folkeparti, inn i
samarbeidsavtalen med regjeringen at det ikke skulle utlyses blokker i iskantområdet. På det området har regjeringen overkjørt Venstre og Kristelig Folkeparti- helt uten at
det har noen konsekvenser for Venstres og Kristelig Folkepartis vilje til å samarbeide med Høyre og Fremskrittspartiet. Det er noe med at når man så tydelig fra regjeringens side velger å snu ryggen til sine samarbeidspartnere,
for å bruke et forsiktig uttrykk, gjennom å overkjøre samarbeidspartnerne, sånn som det gjøres nå i forbindelse med
endringene av naturmangfoldloven for å skyte mer ulv, og
sånn som man også gjorde i forbindelse med iskanten, der
man utlyste områder på tross av at de helt åpenbart var
innenfor iskanten, burde dette få konsekvenser. Men så
lenge Venstre og Kristelig Folkeparti synes det er viktigere å beholde Fremskrittspartiet i regjeringennåla samarbeidserklæringen være styrende for politikken, blir dette
resultatet.
SV er med på og støtter alle forslagene som foreligger.
Jeg tar på vegne av Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne opp forslag nr. 4, som ikke tidligere er tatt
opp.
Vi har forståelse for at regjeringspartiene vil vente på
forvaltningsplanen. Det er nå likevel sånn at når vi ser den
akutte klimakrisen som vi er oppe i, klimatrusselen som er
der, og når vi ser den trusselen med nyåpnede havområder,
burde man agere raskere også fra regjeringspartienes side.
Jeg er veldig glad for at vi har klart å få oppslutning om
det forslaget til vedtak som nå blir vedtatt i dag:
«Stortinget ber regjeringen vurdere å nedlegge moratorium mot bunntråling i områder som er blitt gjort
tilgjengelig for bunntråling på grunn av mindre isdekke
( ... ).»

Her har den seriøse delen av fiskerinæringen tatt et ansvar - det er kjempebra. Men det er viktig at det ikke blir
sånn at de seriøse holder seg ute fra et område mens andre
mer useriøse aktører går inn. Derfor har vi vært tilhengere
av å få på plass et sånt moratorium.
Jeg vil be statsråden om å vurdere og komme tilbake og
gi en tilbakemelding i sitt innlegg om hva han tenker om
den videre oppfølgingen av det som i dag blir vedtatt.
Presidenten: Representanten Heikki Eidsvoll Holmås
har da tatt opp det forslaget han refererte til.
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Rasmus Hansson (MDG) [14:12:19]: Takk til forslagsstillerne fra Kristelig Folkeparti for å ha løftet et viktig tema. Miljøpartiet De Grønne støtter selvfølgelig isolert sett etablering av verneområder i Arktis, og vi er også
glad for at det blir flertall for å vurdere et midlertidig moratorium mot bunntråling i områder som blir isfrie.
Det er sagt mye pent om verneområder i Arktis i dag,
og vi er selvfølgelig enig i det, men jeg vil bruke innlegget
mitt til å løfte blikket lite grann, for denne saken er enda et
eksempel på at det brede flertall i det norske storting fortsetter å føre en overordnet energi-, klima- og oljepolitikk
som absolutt ikke henger sammen. Med all respekt for de
gode intensjonene til Kristelig Folkeparti: Det er noe dypt
paradoksalt over et representantforslag som løfter fram
hensynet til et føre-var-prinsipp i Arktis-politikken, samtidig som man i andre sammenhenger stemmer mot Miljøpartiet De Grønnes og SVs forslag om å stanse åpningen
av nye oljefelt i Arktis. For selv om verneområder er viktig, vil dette tiltaket i seg selv aldri være tilstrekkelig for å
beskytte naturen i Arktis.
Det som skjer i Arktis, er at isen forsvinner, og grønlandssel, klappmyss, storkobbe, hvalross, isbjørn, ismåke,
polartorsk, alle disse dyrene, er avhengig av en ting: is.
Når isen blir borte, blir de artene borte, og økosystemene
som Kristelig Folkeparti og andre er opptatt av å verne,
blir også borte. Det er det som er i ferd med å skje, og det
er en ubrytelig sammenheng mellom Norges og andre
lands oljepolitikk og den politikken som fører til at denne
naturen forsvinner.
Det er også sånn at mens den forsvinner nordover, beveger den seg etter hvert fra grunne områder, hvor
næringstilgangen er god og gir forutsetningene for det rike
livet i iskanten, til dype områder like nord for Svalbard,
hvor næringstilgangen er dårlig, og allerede da, før isen
forsvinner, kommer det meste av den økologiske funksjonen til disse iskantområdene til å være borte. Så å engasjere seg for livet ved iskanten samtidig som man åpner oljefelt i et rekordtempo, er en dundrende selvmotsigelse.
Flere andre nasjoner med råderett over arktiske havområder har tatt grep for å begrense oljeboringen i Arktis. For
ikke så lenge siden sa USAs forrige president, Barack
Obama, at han satte foten ned for leteboring i Chukchi- og
Beauforthavet nord for Arktis, og Canadas statsminister
Justin Trudeau sa samtidig nei til all leteboring i sine arktiske farvann de neste fem årene. EU-parlamentet, som flere har nevnt her, behandlet nylig en resolusjon med forslag
om å oppfordre til totalforbud mot oljeboring i Arktis. Det
ble kun flertall for å si nei nord for iskanten, ikke minst
takket være intens lobbyvirksomhet fra den norske regjering og norske oljeinteresser. Denne debatten illustrerer
derfor at oljeboring i Arktis er i ferd med å bli svært kontroversielt internasjonalt, og at Norge må bli mer oppmerksom på hvordan Norges uhyre utpregete dobbelttale
oppfattes utenfor landets grenser.
Til slutt er det et spørsmål om hvor økonomisk interessant det er å pushe oljeboring nordover. Barentshavet er et
område hvor Norge har slitt med å utvikle lønnsomme prosjekter i lang tid. De to eneste feltene som er i drift der,
Snøhvit og Goliat, har hatt kostnadsoverskridelser på henholdsvis 19 mrd. kr og 16 mrd. kr, og det tok henholdsvis
33 og 37 år fra utlysning til disse feltene kom i drift. Tilsvarende perspektiver bør man kanskje vurdere nøye når
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man pådrar seg internasjonal oppmerksomhet for denne
underlige dobbeltpolitikken vår i nord.
Konklusjonen bør, etter Miljøpartiet De Grønnes mening, være at vi, hvis vi er opptatt av å bevare økosystemene i Arktis, blir mer opptatt av det som faktisk truer
de økosystemene, enn symboltiltak som nødvendigvis vil
bli veldig lite virkningsfulle hvis grunnforutsetningene for
livet i de arktiske økosystemene går i stykker, takket være
bl.a. Norges aggressive oljepolitikk.

Statsråd Vidar Helgesen [14:17:09]: Norges jurisdiksjon strekker seg helt nord til Polhavet. De spesielle
naturverdiene i Arktis, spesielt i iskantsonen, gjør at vi
har et særlig ansvar for å forvalte områdene på en bærekraftig og langsiktig måte. Vi vet at klimaendringene
skjer langt raskere i Arktis enn i andre havområder, og vi
vet at naturmangfoldet i iskantsonen er helt spesielt og
sårbart.
Regjeringen fører en aktiv politikk for havet og havbasert næringsvirksomhet. I tillegg til den kommende oppdateringen av forvaltningsplanen for Norskehavet har regjeringen denne våren lagt frem en melding om hav i utenriks- og utviklingspolitikken og en havstrategi. Til
sammen gir disse uttrykk for at regjeringen ser en sterk
satsing på havet som avgjørende for å trygge Norge for
fremtiden.
Et av de viktigste verktøyene vi har for økosystembasert og bærekraftig bruk, er forvaltningsplanene for de norske havområdene. Som komiteen påpeker i innstillingen,
er de helhetlige forvaltningsplanene for havområdene fundamentet for den langsiktige forvaltningen av disse områdene. De sikrer at havbasert næringsliv og ivaretakelse av
miljøet ses i sammenheng.
Forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene
utenfor Lofoten skal revideres i 2020. I revideringen av
forvaltningsplanen vil det foretas en ny vurdering av hvordan de særlig verdifulle og sårbare områdene ved iskanten,
polarfronten og Bjørnøya kan avgrenses, samt hvordan
miljøverdiene i området kan ivaretas.
Revideringen av forvaltningsplanen skjer gjennom en
avklart prosess basert på det grundige faglige forarbeidet
til Faglig forum for norske havområder og Overvåkingsgruppen. Kartleggingen av havbunnen gjennom MAREANO-programmet gir oss betydelig økt kunnskap om utbredelsen av naturtyper og arter og om hvordan naturen på
havbunnen påvirkes av menneskelig aktivitet. Denne kartleggingen vil være en viktig del av kunnskapsgrunnlaget
til Faglig forum. I 2017 vil MAREANO kartlegge havbunnen i utvalgte områder rundt Svalbard.
Komiteen påpeker at bærekraftig fiskeri i Barentshavet
vil dra nytte av økt marint vern fra annen industriell aktivitet i området. Forholdet mellom ulike næringsinteresser
er en viktig del av forvaltningsplanene. Gjennom det faglige grunnlaget for revideringen av forvaltningsplanen for
Barentshavet og Lofoten kommer vi til å få et helhetlig bilde av samtlige naturverdier og all næringsaktivitet og påvirkninger på miljøet i disse områdene.
Det foreligger en rekke tiltak som allerede ivaretar hensynet til den særegne naturen i iskantsonen. Polarkoden
ble vedtatt av FNs sjøfartsorganisasjon, IMO, med virkning fra 1. januar i år. Den stiller særskilte krav til skip som
opererer i polare og islagte farvann.
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Norsk fiskeriforvaltning er basert på føre-var-prinsippet og vitenskapelig rådgivning. Vi legger stor vekt på at
vår forvaltning skal være kunnskapsbasert og bygge på
best mulig vitenskapelig grunnlag. Både den nasjonale
forvaltningen og de årlige forhandlingene Norge fører med
andre land, er i hovedsak basert på rådgivningene fra Det
internasjonale råd for havforskning. Gjennom havressursloven er vi forpliktet til å innføre de reguleringer som
er nødvendig for å sikre en bærekraftig beskatning av våre
marine ressurser. I tillegg har vi en forpliktelse til å ivareta
havmiljøet ved å minimere den påvirkningen fiskeriene
har på havmiljøet. Vår fiskeriforvaltning har vist seg å gi
gode resultater.
Det er også positivt at fiskeri- og sjømatnæringen engasjerer seg for å redusere miljøbelastningen som følge av
egen virksomhet i områder hvor miljøforholdene på havbunnen ennå ikke er kjent. Fiskeriene i Barentshavet er
godt regulert gjennom et veletablert vitenskapelig regulerings- og kontrollregime. Et moratorium mot bunntrål er
ikke nødvendigvis det mest effektive tiltaket for ytterligere
beskyttelse i disse områdene. Ti år med vitenskapelig
overvåkning viser at de sårbare bunnhabitatene i disse områdene ikke er ensartede. Vurderingen av et eventuelt moratorium må derfor gjøres grundig med hensyn til både
mulig innretning, omfang og mulige konsekvenser.
Det nordlige Barentshavet med Svalbard skiller seg ut
som et område som allerede har et utstrakt vern. For eksempel er 87 pst. av territorialfarvannet rundt Svalbard
vernet som naturreservater og nasjonalparker. Innenfor
verneområdene er fiske med torsketrål forbudt. Det kan likevel være områder utenfor territorialfarvannet som trenger beskyttelse, og det vil være et naturlig tema i arbeidet
frem mot revideringen av forvaltningsplanen i 2020.
Til sist vil jeg understreke at internasjonalt samarbeid
er helt avgjørende for å ivareta naturverdiene i Arktis.
Norge er derfor aktivt engasjert i arbeidet med marint vern
under Arktisk råd og de forberedende konsultasjonene
som pågår under FN i disse dager for en ny avtale om naturmangfold i havområdene utenfor nasjonal jurisdiksjon.
Presidenten: Det blir replikkordskifte.
Steinar Reiten (KrF) [14:22:09]: Etter å ha hørt innlegget fra statsråden og fra flere av representantene sitter
jeg igjen med et inntrykk av at man unnviker å svare på
det som er utfordringen fra Kristelig Folkeparti i dette representantforslaget.
Vi er selvsagt enig i at det er viktig å kartlegge disse
sårbare havområdene gjennom arbeidet med forvaltningsplanen. Men det vi etterlyser, er større handlekraft fra regjeringen når det gjelder det internasjonale samarbeidet
for å få på plass et panarktisk nettverk av verneområder.
USA og Canada har tatt en lederrolle i dette arbeidet. De
ønsker å verne 10 pst. av de arktiske områdene. Mitt spørsmål til statsråden er: Hvordan vil statsråden arbeide for å
svare på den utfordringen, både fra Kristelig Folkeparti og
de to største arktiske kyststatene?
Statsråd Vidar Helgesen [14:23:05]: Vi er enig i at
opprettelsen av marine verneområder er ett av flere mulige tiltak for å ivareta naturverdiene i Polhavet. Vi mener
at skal man oppnå et effektivt vern og en bærekraftig bruk
- og her er det viktig at Norge er det landet hvor det bor
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flest mennesker i Arktis, så vi er opptatt av at Arktis også
er et område for aktivitet - må vi ha full involvering av
alle relevante kyststater. Når det gjelder Polhavet, betyr
det, i tillegg til Norge, Danmark og Island, også Canada,
USA og Russland. Så det er ikke bare et spørsmål om å
velge rett virkemiddel for vern, men også velge rett forum
i saken. Derfor mener vi at arbeidet i Arktisk råd er særlig
viktig, og det pågår nå frem mot 2019 et arbeid under
Arktisk råd og muligheter for en mekanisme for havmiljøsamarbeid under Arktisk råd, og vi mener det er det rette
forumet for åta denne diskusjonen videre.
Heikki Eidsvoll Holmås (SV) [14:24:18]: Takk for
tilbakemelding på spørsmålet om hvordan han tenker at
det er viktig å gå videre med det anmodningsvedtaket som
det i dag blir flertall for. Men la meg spørre statsråden siden han parallelt med dette holder på med en revisjon av
forvaltningsplanen: Hvor lang tid vil han anslå at en slik
vurdering av et moratorium vil ta? Snakker vi om en måned, snakker vi om ett år, eller snakker vi om fem år?
Statsråd Vidar Helgesen [14:24:53]: Jeg tar med
meg det vedtaket som blir fattet i dag, og tar som en forutsetning at ønsket bak det vedtaket er at dette skal gjøres
før vi sluttreviderer forvaltningsplanen for 2020, men utover det å si hvor lang tid dette tar, vil kreve noe mer
gjennomgang av de faglige dataene vi har per i dag, og
hva som det eventuelt er behov for av ytterligere data, før
vi kan komme med en slik vurdering. Men som jeg sa:
Det er ikke nødvendigvis det mest effektive tiltaket.
Bunnhabitatene er ulike i disse områdene, og derfor kreves det en grundig vurdering i tråd med Stortingets vedtak.
Heikki Eidsvoll Holmås (SV) [14:25:41]: Jeg har et
annet spørsmål, og det er: Mener statsråden at norsk petroleumspolitikk er økologisk bærekraftig?
Statsråd Vidar Helgesen [14:25:52]: Norge har en
petroleumspolitikk og et rammeverk rundt olje- og gassvirksomheten som ut fra når det gjelder miljøstandarder,
er absolutt i verdenstoppen, og vi har også erfaring for at
det er ganske begrensede miljøeffekter av norsk petroleumsvirksomhet.
Når det gjelder klimaeffektene av norsk petroleumsvirksomhet, er det ingen tvil om at olje og gass bidrar
til global oppvarming, og det er derfor det er så viktig at vi,
i tillegg til en nasjonal COz-avgift, har deltakelse i EUs
kvotesystem for norsk olje- og gassnæring, for det betyr at
norsk olje- og gassnæring deltar i å nå de europeiske klimamålene. Det gjør de i 2020, det kommer de til å gjøre i
2030 også, og det betyr at noen av verdens mest ambisiøse
klimamål, nemlig de europeiske, er olje- og gassnæringen
i Norge med på å nå.
Presidenten: Dermed er replikkordskiftet omme.
De talere som heretter f'ar ordet, har en taletid på inntil
3 minutter.
Anette Kristine Davidsen (A) [14:27:07]: Norge har
alltid vært omgitt av et rikt hav, og vi har lange tradisjoner for å utnytte rikdommene havet gir oss. Ikke bare har
det preget vår kultur, men det har også vært grunnlaget
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for bosetting og arbeid langs kysten, det har vært bakgrunn for oppbygging av norsk skipsfart, og da det ble
funnet olje i Nordsjøen rundt 1970, startet en helt ny epoke i denne historien. Lenge trodde vi nok også at havet og
områdene tålte alt. Vi visste lite om de konsekvensene
menneskeskapt aktivitet hadde for økologien i havet, kanskje spesielt naturverdier i Arktis, og enda mindre om forurensningen havstrømmene ført med seg.
Med et Arktis i sterk endring på grunn av menneskeskapte klimaendringer er det særs viktig med en bærekraftig forvaltning. Derfor var det også høyst nødvendig da arbeidet med de første forvaltningsplanene startet for disse
områdene under Bondevik Il-regjeringen. Det skjedde
nettopp fordi framtidige generasjoner skulle kunne høste
like godt av rikdommene havet gir, som det vi har gjort, og
fordi utfordringene var mange, men belønningen enda
større dersom man lyktes med det. Ikke minst var det fordi
de inngrepene som hadde skjedd fram til da, hadde skjedd
relativt isolert.
En sånn tankegang om en langsiktig og helhetlig politikk for beskyttelse av hav og kystmiljøet er et konkret uttrykk for at Norge som kyststat både har og har hatt evne
og vilje til åta ansvar for de store havområdene vi forvalter. Jeg tror det er her mye ligger: viktigheten av at tiltak
skulle være langsiktige og helhetlige fordi målet bare kan
nås gjennom å vurdere alle belastninger og inngrep i sammenheng og i forhold til hverandre.
Integriteten i dette rammeverket er avgjørende for den
helhetlige og kunnskapsbaserte forvaltningen. Det er helt
nødvendig å -få en helhetlig forståelse av økosystemene og
de mulige konsekvensene de tre viktige næringene fiskeri,
skipstrafikk og petroleumsutvinning kan ha på de sårbare
områdene, og ikke minst vesentlig for å bevare en bærekraftig sameksistens mellom alle aktørene på havet.
Vi må se de ulike påvirkningsfaktorene i sammenheng
og på grunnlag av erfaring, kunnskap og forskning, at vi
derigjennom tar stilling til hvilken betydning disse skal ha
for miljøet og for fortsatt næringsvirksomhet. Derfor er det
viktig med revidering av forvaltningsplanen, som veier
fordeler, ulemper og behov for sameksistens opp mot de
mulige miljømessige konsekvensene, miljørisiko og behov for vern. Derfor mener jeg at dette forslaget går på
tvers av tankegangen bak sånne systemer som vi har bygd
opp over mange år.
Marit Nybakk hadde her overtatt presidentplassen.
Ola Elvestuen (V) [14:30:18]: Bare et par kommentarer til slutt, først til Rasmus Hansson:
Selvfølgelig er det suverent viktigste vi gjør for å ivareta naturverdiene i Arktis, å kutte klimagassutslippene så
raskt som mulig, både ved å gjøre det her og ved å bidra til
det internasjonalt. Det er den altoverskyggende største
oppgaven vi har. Jeg ser allikevel ikke noen motsetning
mellom det og forslaget som handler om behovet for å
opprette arktiske verneområder. Målet er tross alt at vi skal
klare å oppfylle og forsterke forpliktelsene i Parisavtalen,
slik at vi har et Arktis å bevare også i årene framover. Med
de initiativene som er internasjonalt, bør Norge ta en pådriverrolle når det gjelder å ha verneområder i Arktis, og
ikke vente på at det kommer initiativ, enten det er fra USA,
Canada eller EU.
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Jeg fikk en påpekning av Venstres rolle fra Heikki
Eidsvoll Holmås: Ja, det er ikke alt i denne perioden som
Venstre er fornøyd med når det gjelder de konsesjonsrundene som har vært utlyst. Vi skulle gjeme hatt et annet resultat når det gjelder iskantsonen og det som er iskantsonens utbredelse, hvor det ikke skal være petroleumsaktivitet.
Men jeg har lyst å si at SV må ta selvkritikk på at vi er
der vi er, for jeg er fornøyd med at vi har ivaretatt at Lofoten, Vesterålen og Senja er fritt for petroleumsaktivitet. Vi
har utvidet områdene som er frie for petroleumsaktivitet,
med Jan Mayen, som den forrige regjeringen hadde åpningsprosesser for. Vi har holdt oss unna det som er de
kystnære områdene ved Finnmark. Venstre stemte imot
Goliat, som ble åpnet av forrige regjering, som SV var
med i.
En av grunnene til at det er vanskelig og helt nødvendig
å -få en ordentlig defmisjon, på et faglig grunnlag, av iskantsonen, er de beslutningene som er tatt tidligere, bl.a.
da man åpnet Barentshavet sørøst, hvor det ikke er noen
begrensning. Den eneste begrensningen er den til enhver
tid observerte iskanten. Det er de vedtakene vi nå sliter
med. Jeg la også merke til hva som skjedde da vi hadde saken om iskanten til behandling i Stortinget sist. Så ja, det
er et problem at regjeringen stemte for å flytte iskantsonen
nordover, men hos Arbeiderpartiet og Senterpartiet var det
heller ikke noen vilje til å legge til grunn den faglige definisjonen. Man holdt fast ved det som tidligere har ligget til
grunn for vurderingene.
Rasmus Hansson (MDG) [14:33:37]: Til representanten Elvestuen vil jeg understreke at vi stemmer for dette forslaget om verneområder fordi det isolert sett er helt
fint, men vi påpeker den nokså oppsiktsvekkende mangelen på sammenheng mellom å være veldig opptatt av å
etablere verneområder i et Arktis som smelter vekk foran
nesene våre, og det å ikke ville stemme for å begrense
norsk oljevirksomhet.
Denne debatten illustrerer på en helt strålende måte det
absolutte fravær av sammenheng mellom norsk oljepolitikk, norsk miljøpolitikk generelt og norsk nordområdeog arktispolitikk spesielt. Vi diskuterer her vår bekymring
for at økosystemene i Arktis bokstavelig talt smelter vekk,
spesielt det ekstra produktive økosystemet som dannes i
iskanten, som en følge av årstidsfluktuasjonene i Arktis, i
havet og i atmosfæren. Men når vi i den samme salen diskuterer den faktoren som har suverent størst effekt på de
økosystemene som vi nå er så bekymret for, nemlig spørsmålet om hvor mye mer norsk olje som skal hentes opp fra
havbunnen og pumpes ut i atmosfæren, i diskusjonene om
åpning av nye konsesjonsrunder, er klimadiskusjonen totalt fraværende. Ordet «klima», mengde CO2 og effekter
er overhodet ikke en del av Stortingets diskusjon om hvorvidt vi skal hente opp flere norske fossile ressurser og
pumpe dem opp i atmosfæren, som er det eneste som skjer
med de ressursene, og gjøre dem til ytterligere bidrag til
global oppvarming. Jeg minner om at Norge har bidratt
med i størrelsesorden 14, 15 eller 16, tallet varierer litt,
milliarder tonn CO2 tiljordas atmosfære - det er der ennå
alt sammen, og det blir mer - i løpet av de 50 årene vi har
drevet med oljevirksomhet.
Dette er grunnen til at Miljøpartiet De Grønne sier nei
til 23. og 24. konsesjonsrunde og setter veldig stor pris på
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at vi får med oss SV og i økende grad - ser det ut til - f'ar
med oss Venstre på den tenkningen. Det betyr at Stortinget
er i forflytning. Det er også dette som er problemstillingen
med rettssaken knyttet til Grunnloven § 112, som nå tas
opp: Hva er konsekvensen av konsesjonsrundene? Konsekvensen er i hvert fall at det å bare lage verneområder i iskanten dessverre ikke holder.
Tina Bru (H) [14:36:43]: Jeg hadde egentlig ikke
tenkt åta ordet noe mer, men jeg føler nesten at jeg er litt
nødt. Når jeg hører noen av de ordene som har blitt brukt i
denne debatten, for å beskrive de av oss - altså flertallet som ser positivt på aktivitet i dette området, også petroleumsaktivitet under strenge miljøkrav, reagerer jeg. Det
blir snakket om at vi koker kloden, at vi er tilnærmet
umoralske, og at det er en slags underliggende ondskap i
det vi holder på med. Det er ingen vei tilbake, vi styrer
rett mot undergangen. Jeg reagerer litt på nivået i denne
debatten. Dette er ikke en klima-olje-debatt, men det er
det det har blitt, så da føler jeg at jeg er nødt til å si noe
om det.
Vi kan selvfølgelig være uenige om tempo og virkemidler, men jeg vil ta avstand fra de karakteristikkene som
jeg og flertallet, som er for en forvaltning som innebærer
aktivitet, tillegges. Når jeg hører SV beskrive oss eller flertallet, sitter jeg igjen med bare en eneste tanke, og det er:
Hvordan i alle dager kunne SV sitte i en regjering som
fremforhandlet delelinjeavtalen med Russland, som er
selve grunnlaget for at vi har en 23. og en 24. konsesjonsrunde? Hvordan skal SV noensinne igjen kunne støtte en
regjering eller kunne sitte i en regjering som i det hele tatt
har en politikk for petroleumsaktivitet i Barentshavet?
Hvis man skal lytte til det som SV sier her, og tro dem på
den bekymringen de utviser, burde de av prinsipp bare ha
sagt nei til alt, og av prinsipp også sagt at de aldri igjen
kommer til å støtte et politisk parti som tar til orde for det.
Det er nivået man legger seg på i denne debatten, og det
synes jeg ingenting om.
Det er ingen i denne salen som ikke er enig i at klimaendringene er en kjempeutfordring som vi alle tar på det
største alvor, selv om vi er uenige om virkemidlene. Det er
ingen her som ønsker å koke kloden. Vi forholder oss til et
rammeverk, vi forholder oss til at vi er en del av EUs kvotesystem, vi jobber for at det kvotesystemet skal bli strammere. Vi går riktig vei. Dette er ikke å være umoralsk. Dette er å ha en politikk som er fornuftig for fremtiden, og
som legger til rette for bærekraftig bruk av våre områder i
Arktis.
Heikki Eidsvoll Holmås (SV) [14:39:08]: Jeg er glad
for at jeg treffer en nerve hos Tina Bru når jeg forteller
henne den ubehagelige sannheten. Og den ubehagelige
sannheten er at all olje- og gassvirksomhet bidrar til å
koke kloden - forårsaket av klimaendringer - bidrar til å
øke temperaturen på kloden. Det gjør det, selv om enkelte
her i salen ikke har så sterk tro på det.
I tillegg til det betyr det at når vi henter ut fossile ressurser, er det ikke selve utvinningen av de ressursene som er det som omfattes av EUs kvotesystem, som Vidar
Helgesen og Tina Bru var inne på - som forårsaker mesteparten av klimaendringene. Det som forårsaker klimaendringene, er bruken og brenningen av oljen og gassen i
etterkant. Det er ikke omfattet av noe i EUs kvotesystem
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når vi selger olje på det frie markedet i verden for å få best
mulig pris.
Jeg peker ikke på at dette er ondskap-jeg har aldri sagt
det, jeg har aldri brukt det ordet. Det er det bare Tina Bru
som nevner. Det jeg påpeker, er at når man vet om og står
overfor de enorme utfordringene som ligger der, og man
tenker mer på å hente ut penger fra bakken enn på å ta vare
på klimaet på kloden, må man også ta konsekvensene av
det. Det er den ubehagelige sannheten som jeg trekker
fram her, og som Rasmus Hansson trekker fram her når
han sier at isen rundt polene forsvinner, og at det har enorme konsekvenser. Vi vet hvorfor isen rundt polene forsvinner. Isen rundt polene i nord forsvinner på grunn av
klimaendringene, og klimaendringene drives fram av at en
rekke stater og en rekke parlamentariske forsamlinger
rundt omkring sier: Det er viktigere for oss å hente ut penger, og så vil vi helst at de andre skal redusere sine utslipp.
Det hadde vært veldig fascinerende å høre hvordan andre hadde agert hvis de kom fra en kullstat nord i USA, eller de kom fra Australia og representerte det landet, og
hadde sagt at vel, i Australia har vi det reneste kullet i verden, så hvorfor i all verden er det ikke Australias kull som
skal hentes ut når verden trenger mer kull? På akkurat
samme måte hører vi norske politikere som sier: Vi har
den reneste oljen i verden, derfor bør vi hente ut vår olje.
Det er ikke sant at vi har den reneste oljen i verden, og
det er heller ikke sant at det finnes politikere fra regjeringen som ønsker åla den oljen som ikke er den reneste oljen
i verden, bli liggende i bakken - men sånn er det nå.
Til utfordringene om vi ikke burde støtte noen: Vel, vi
innser at vi er i mindretall. I vår politikk og i det programmet som vi fører politisk valgkamp på fram mot 2017, sier
vi veldig tydelig at vi ikke ønsker mer leteboring - vi ønsker ikke mer leteboring, vi ønsker ikke å utlyse flere lisenser. Det er nettopp av hensyn til klimaet på kloden.
Så tror jeg alle skal være glad for at vår regjering framforhandlet en delelinje med Russland, enten man er fra
høyresiden eller fra venstresiden i norsk politikk.
Jan-Henrik Fredriksen (FrP) [14:42:28]: Det er litt
artig å høre på moralistenes kamp om å ha den beste
moralen. Det går fram og tilbake. Den ene gangen er det
MDG, så er det SV, og så er det Venstre - og det er den
samme leksa på nytt og på nytt og på nytt.
Jeg har i nærmere 30 år jobbet for at Norge skulle få en
best mulig og størst mulig oljeindustri. Jeg er stolt av at jeg
har bidratt- både offshore og onshore - til at Norge skulle
kunne få inntekter, slik at vi ville være i stand til å ta vare
på den velferden vår nasjon har i dag. Jeg er også villig til
å være med på å legge til rette for dette i framtiden. Skulle
jeg gå rundt og mene at minjobb gjennom et langt liv for
at Norge skal få best mulig velferd, er basert på umoral?
Skal det være slik å forstå?
Jeg må også si at jeg er veldig takknemlig for at statsråden trakk fram viktigheten av Arktisk råd. I Arktisk råd
sitter medlemmer fra de nasjonene som grenser til Arktis.
Det er de nasjonene som i vesentlig grad er med på å lage
en plattform for en politikk for Arktis. Og det er ganske typisk: Da vi var på møte i Ulan-Ude ved Bajkalsjøen i Russland i fjor, kom det forslag fra Sveriges representanter om
å forby all oljeleting, søking og seismikk - absolutt alt som
var - i hele Arktis. Selvfølgelig stemte Norge og Russland
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mot det. Det finnes jo andre interesser her i livet for å skape en framtid.
Og når andre representanter står og prater om at USA
og Canada skal gjøre slik og slik: De har helt andre klimatiske forutsetninger i sitt område enn hva vi har i Norge.
Det er faktisk slik at mesteparten av menneskene som lever i Arktis, lever i Norge. Derfor ønsker vi å legge til rette
for tiltak som gjør det mulig for mennesker å gjennomføre
aktiviteter i Arktis, for klimaet i Norge kan ikke sammenlignes med hva de har i Nord-Canada eller i Alaska.

Presidenten: Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 7.
Sak nr. 8 [14:45:33]

Interpellasjon fra representanten Anders B. Werp til
justis- og beredskapsministeren:
«Den 6. januar 2017 ble en nedgradert amerikansk
etterretningsrapport offentliggjort. Her heter det at Russlands president ga personlig ordre om cyberangrep for å
påvirke valgutfallet i USA. PSTs trusselvurdering ble lagt
fram 1. februar. Russisk spionasje og forsøk på å påvirke
beslutningsprosesser er blant de største truslene mot
Norge, mener PST. Etterretningsoperasjoner i form av
informasjonskampanjer har som mål å undergrave samholdet mellom land, påvirke valgresultat og svekke samholdet innad i landet. Norge er et av verdens mest
digitaliserte land. Dette har mange fordeler og positive
effekter i form av verdiskaping, informasjon og medvirkning. Samtidig gir digitaliseringen muligheter for
manipulering, spionasje og kriminalitet.
Hvordan vurderer statsråden tryggheten mot fremmede staters manipulering av det kommende stortingsvalget, og hva vil regjeringen gjøre for å forhindre slik
manipulasjon»?
Anders B. Werp (H) [14:47:02]: Vi stortingsrepresentanter kan diskutere mangt og være uenige om mye,
men det er en ting vi har til felles: Vi har alle deltatt i
valgkamp, for de fleste av oss svært mange valgkamper.
Argumentene og motargumentene er våre våpen, og resultatet bestemmes av velgerne. Etter valget kan den politiske arbeidsdagen starte i trygg forvissning om at folkeviljen har formet det politiske landskapet de neste fire år.
Denne syklusen har dannet en trygg ramme for folkestyre og demokrati. Kontrakten med velgerne er ivaretatt kontrakten med velgerne og ingen andre. Det har nesten
vært utenkelig at andre krefter skulle manipulere valgkamp og valgresultat.
I løpet av de siste månedene har vi imidlertid fått stadige og urovekkende påminnelser om at russiske interesser
kan ha grepet inn i det amerikanske presidentvalget. Den
6. januar i år ble en nedgradert amerikansk etterretningsrapport offentliggjort. Her heter det at Russlands president
ga personlig ordre om cyberangrep for å påvirke valgutfallet i USA - USA: en supermakt, en atommakt, verdens
største økonomi, vår viktigste allierte og et modent og velutviklet demokrati. Kan dette være relevant for Norge? Ja,
absolutt, vil jeg hevde. Det er særlig to grunner til det.
For det første er Norge et stort land, med få mennesker,
strategisk beliggenhet, strategiske ressurser og felles grense med Russland. Ivaretakelsen av nasjonal integritet og
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territoriell suverenitet er krevende. Vi er avhengig av en
sterk sikkerhetspolitisk allianse i kraft av NATO.
For det andre viser både PSTs trusselvurdering og Etjenestens vurdering av aktuelle sikkerhetsutfordringer at
spionasjetrykket mot Norge øker kraftig. Dette er sammen
med terror den alvorligste trusselen mot norske interesser
og verdier i dag. Russisk spionasje og forsøk på å påvirke
beslutningsprosesser nevnes særlig i disse rapportene. Det
vi ser utspille seg i USA nå, bekrefter dette. Etterretningsstyrte informasjonsoperasjoner kan ha som mål å undergrave samholdet mellom land, påvirke valgresultat og
svekke samholdet innad i land. Derfor mener jeg at det
som nå avdekkes i USA, er relevant for Norge.
Neste spørsmål blir om dette er viktig. Ja, det er det absolutt. Demokratiets legitimitet bygger på gjensidig tillit
mellom velgere og de valgte. Undergraves denne tilliten,
forvitrer demokratiet. Det skal rett og slett ikke være rom
for tvil om korrektheten av et valgresultat. Derfor må vi
gjøre det som er mulig for å sikre at det kun er velgerne
som defmerer valgresultatet, og ingen andre. Erfaringene
fra USA er dyrekjøpte, viktige og nyttige. Det gir oss mulighet til både å vurdere og å gjennomføre egne sikringstiltak.
Det norske demokratiet har to iboende kvaliteter som
gjør det robust overfor utenlandsk påvirkning. Vi har en
ganske bred partiflora, som gjør informasjonsoperasjoner
mer krevende enn om vi eksempelvis hadde hatt et topartisystem, og vi har en svært bred politisk enighet om de
lange linjer i vår sikkerhets- og utenrikspolitikk. Men dette
er ikke nok til å vaksinere oss mot langsiktig og vedvarende påvirkningstrykk fra fremmede stater. Naivitet har ingen plass i internasjonal maktpolitikk. Derfor er mitt anliggende i denne interpellasjonen hvordan vi kan sikre oss
mot fremmede staters manipulering av det kommende
stortingsvalget.
Norge er et av verdens mest digitaliserte land. Dette har
mange fordeler og positive effekter i form av verdiskaping, informasjon og medvirkning. Samtidig gir digitaliseringen muligheter for manipulering, spionasje og kriminalitet. Dersom en fremmed stat ønsker å påvirke eller manipulere valgresultatet, er det derfor mange innfallsporter.
I tillegg er mottiltak krevende fordi valgkamp og andre
demokratiske prosesser forutsetter åpenhet, deltakelse og
tilgjengelighet. Likevel forventer jeg at det er iverksatt tiltak fra myndighetenes side som møter denne utfordringen.
Det er nemlig utenkelig og uakseptabelt med fremmed
innblanding i våre beslutningsprosesser.
Ut fra dette stiller jeg følgende spørsmål: Hvordan vurderer statsråden tryggheten mot fremmede staters manipulering av det kommende stortingsvalget, og hva vil regjeringen gjøre for å forhindre slik manipulasjon?

Statsråd Per-Willy Amundsen [14:53:33]: La meg
først få gjøre det helt klart at regjeringen er svært opptatt
av å trygge legitimiteten til våre demokratiske prosesser,
så også for årets stortingsvalg.
Regjeringen forholdt seg til EOS-tjenestenes trusselog sårbarhetsvurderinger da vi sammen med underliggende etater og virksomheter iverksatte tiltak for å trygge
gjennomføringen av valget. Jeg vil derfor først gjengi tjenestenes vurderinger før jeg svarer på hvilke tiltak regjeringen har iverksatt, og vil iverksette fram mot valget.
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4. apr. - Voteringer

Komiteen hadde innstilt til Stortinget å gjøre slikt
vedtak:
Dokument 8:37 S (2016-2017) - Representantforslag
fra stortingsrepresentant Rasmus Hansson om å ta vare på
truede bestander av villaks og sjøørret (i Hardanger)-vedlegges protokollen.

Arktis som et ledd i et panarktisk nettverk av verneområder.»
Forslag nr. 2 lyder:
«Stortinget ber regjeringen i arbeidet med nettverket av marine verneområder i Arktis sørge for at iskantsonen i hele Arktis får internasjonal beskyttelse mot all
industriell virksomhet.»
Votering:

Votering:
Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.

Votering i sak nr. 7
Presidenten: Under debatten er det satt fram i alt fire
forslag. Det er
forslagene nr. 1 og 2, fra Steinar Reiten på vegne av
Kristelig Folkeparti, Venstre, Sosialistisk Venstreparti
og Miljøpartiet De Grønne
forslag nr. 3, fra Steinar Reiten på vegne av Kristelig
Folkeparti, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De
Grønne
forslag nr. 4, fra Heikki Eidsvoll Holmås på vegne av
Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne
Det voteres først over forslag nr. 4, fra Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne. Forslaget lyder:
«Stortinget ber regjeringen avslutte utlysning av
nye leteblokker i arktiske farvann som Norge har råderett over.»
Venstre har varslet støtte til forslaget.
Votering:
Forslaget fra Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet
De Grønne ble med 94 mot 9 stemmer ikke bifalt.
(Voteringsutskrift kl. 15.59.27)
Presidenten: Det voteres over forslag nr. 3, fra Kristelig Folkeparti, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De
Grønne. Forslaget lyder:
«Stortinget ber regjeringen prioritere at MAREANO brukes til å kartlegge de norske havområdene i
Arktis, med et mål om å identifisere verneverdige havområder som kan bli vernet i oppdateringen av forvaltningsplanen for Barentshavet-Lofoten.»
Votering:
Forslaget fra Kristelig Folkeparti, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne ble med 93 mot 10 stemmer ikke bifalt
(Voteringsutskrift kl. 15.59.50)
Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 1 og 2, fra
Kristelig Folkeparti, Venstre, Sosialistisk Venstreparti og
Miljøpartiet De Grønne.
Forslag nr. 1 lyder:
«Stortinget ber regjeringen utarbeide plan for hvordan Norge skal opprette store marine verneområder i

Forslagene fra Kristelig Folkeparti, Venstre, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne ble med 88
mot 15 stemmer ikke bifalt
(Voteringsutskrift kl. 16.00.12)
Komiteen hadde innstilt til Stortinget å gjøre slikt

vedtak:
I
Stortinget ber regjeringen vurdere å nedlegge moratorium mot bunntråling i områder som er blitt gjort tilgjengelig for bunntråling på grunn av mindre isdekke, inntil ny
rullering av forvaltningsplan for Barentshavet er behandlet
av Stortinget, og snarest mulig komme tilbake til Stortinget på egnet måte.
Presidenten: Høyre og Fremskrittspartiet har varslet at
de vil stemme imot.
Voteringstavlene viste at det var avgitt 52 stemmer
for og 48 stemmer imot komiteens innstilling.
(Voteringsutskrift kl. 16.00.39)
Presidenten: Ettersom flere i salen sier de ikke fikk
stemt, så tar vi voteringen en gang til.
Votering:
Komiteens innstilling ble bifalt med 55 mot 48 stemmer.
(Voteringsutskrift kl. 16.01.20)
Videre var innstilt:
Il

Dokument 8:36 S (2016-2017) - Representantforslag
fra stortingsrepresentantene Rigmor Andersen Eide, Line
Henriette Hjemdal og Geir Jørgen Bekkevold om marine
verneområder i Arktis og føre-var-prinsippet ved all virksomhet i tidligere helt eller delvis islagte områder - vedlegges protokollen.
Votering:
Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.
Presidenten: I sak nr. 8 foreligger det ikke noe voteringstema.
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4. apr. - Referat

2017
Sak nr. 9 [16:02:04]

Referat

2795

Presidenten: Det foreligger ikke noe referat.
Dermed er dagens kart ferdigbehandlet. Forlanger noen
ordet før møtet heves? Så har ikke skjedd. - Møtet er hevet.

Møtet hevet kl. 16.03.
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1 Innledning
Regjeringen arbeider for å oppfylle Parisforpliktelsen sammen med EU. Gjennom et slikt samarbeid
vil 2030-målet for ikke-kvotepliktige utslipp nås
med hovedvekt på innenlandske utslippsreduksjoner
og med nødvendig bruk av EU-regelverkets fleksibilitetsmekanismer. De ikke-kvotepliktige utslippene
kommer i hovedsak fra transport, jordbruk, bygg og
avfall, men også fra industrien og petroleumsvirksomheten. Regjeringens strategi for 2030 legger til
rette for betydelige utslippsreduksjoner nasjonalt.
I kapittel 2 beskrives en verden i endring. Klimaendringene er en av vår tids største trusler.
Global oppvarming fører til nye nedbørsmønstre
og påvirker livet både i havet og på land. Samtidig
ser vi en hurtig teknologisk utvikling av klimavennlige løsninger som for eksempel sol- og vindenergi. Elektriske biler har en formidabel vekst.
Parisavtalen – og tiden etter – viser at det skjer en
holdningsendring blant et klart flertall av verdens
politikere. Dersom verden ikke lykkes i å kutte
utslippene betydelig de nærmeste årene, er det
svært stor risiko for at klimaendringene vil få
alvorlige og vidtrekkende konsekvenser. De glo-

bale utslippene må ned. Verden må omstille seg til
en grønnere økonomi, og vi må forberede oss på
de klimaendringene som uansett vil komme.
Regjeringen arbeider for at forpliktelsen for
2030 skal oppfylles i fellesskap med EU. I kapittel
3 legger Regjeringen frem en strategi for hvordan
dette kan skje. Norge samarbeider allerede med
EU om å redusere utslippene i kvotepliktig sektor.
Med felles oppfyllelse av 2030-målet vil Norge i tillegg samarbeide med EU om å redusere de ikkekvotepliktige utslippene under innsatsfordelingen
og vi vil få et mål for slike utslipp. Dette er i hovedsak utslipp fra transport, jordbruk, bygg og avfall,
men også ikke-kvotepliktige utslipp fra industrien
og petroleumsvirksomheten.
Norge er i Kommisjonens forslag omtalt med
et foreløpig mål om å redusere ikke-kvotepliktige
utslipp med 40 prosent fra 2005 til 2030. Dette
målet vil gjøres om til et budsjett for ikke-kvotepliktige utslipp for perioden 2021–2030. Forskjellen mellom fremskrevne utslipp i Norge og Norges utslippsbudsjett er anslått til i størrelsesorden
30 millioner tonn CO2-ekvivalenter for perioden
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2021–2030 sett under ett. Anslaget er usikkert.
Basert på forslaget til regelverk vil vi sannsynligvis få adgang til å bruke 5,5–11 millioner klimakvoter fra det europeiske kvotesystemet til å
dekke utslippsbudsjettet, se nærmere omtale i
kapittel 4.5. Regjeringen vil benytte seg av denne
fleksibiliteten. Det gjenstående reduksjonsbehovet over perioden ligger da i størrelsesorden 20–
25 millioner tonn.
Regjeringen vil oppfylle 2030-målet med
hovedvekt på innenlandske utslippsreduksjoner
og med nødvendig bruk av EU-regelverkets fleksibilitetsmekanismer. Regjeringen vil legge til rette
for at utslippsforpliktelsen for 2030 nås gjennom
kostnadseffektive tiltak. Regjeringens strategi for
2030 legger til rette for betydelige utslippsreduksjoner nasjonalt. Før forpliktelsesperioden starter
i 2021 vil regelverket være kjent og konsekvensene for Norge vil bli klarere. Men usikkerheten
knyttet til utslippsutvikling, effekten av klimapolitikken og ikke minst den teknologiske utviklingen
og kostnadene ved utslippsreduksjoner, vil være
betydelig også langt inn i forpliktelsesperioden
2021–2030. Derfor må strategien både ha høyt
ambisjonsnivå og være fleksibel. Regjeringen tar
høyde for usikkerhet gjennom å legge en strategi
for å sikre nødvendig fleksibilitet til å oppfylle
utslippsbudsjettet. Bruk av EUs fleksibilitetsmekanismer vil bidra til utslippsreduksjoner andre
steder i Europa innenfor et felles overordnet
utslippstak, og bidrar dermed til reelle globale
reduksjoner på tilsvarende måte som reduksjoner
i Norge.
Regjeringen har allerede gjennomført en
rekke klimatiltak og forsterket klimapolitikken
sammen med samarbeidspartiene. Stortinget har
også fattet vedtak, og det er formulert ambisjoner
og målsettinger som vil bidra til utslippsreduksjoner fremover. Det gjelder særlig måltall om nullutslippskjøretøy i Meld. St. 33 (2016–2017) Nasjonal
transportplan 2018–2029 (NTP), vedtaket om
opptrapping av omsetningskravet for biodrivstoff
til veitrafikk til 20 prosent i 2020 og anmodningsvedtaket om lik CO2-avgift.
Regjeringen viser med denne strategien at det
anslåtte utslippsgapet på i størrelsesorden 20–25
millioner tonn kan dekkes med nasjonale utslippsreduksjoner. Denne meldingen gjennomgår tiltak
som Miljødirektoratet anslår at til sammen har et
potensial for større utslippsreduksjoner enn det
gjenstående reduksjonsbehovet. Regjeringen
mener at det er hensiktsmessig å vurdere et bredere spekter av tiltak fordi anslag for reduksjonspotensial og kostnader ved tiltak er beheftet med
betydelig usikkerhet. Strategien tar høyde for at
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deler av det skisserte potensialet ikke blir utløst.
Strategien skisserer ikke en ferdig tiltaksliste
eller virkemiddelbruk frem mot 2030 for å oppnå
reduksjoner. Det er viktig å løpende kunne tilpasse virkemiddelbruken, blant annet til den teknologiske utviklingen og til kostnadene ved å ta i
bruk null- og lavutslippsteknologi. Derfor staker
denne strategien ut en retning for virkemiddelbruk fremover og viser et mulighetsrom i sektorene.
Miljødirektoratet har anslått at oppfølging av
politiske målsettinger kan utløse utslippsreduksjoner i størrelsesorden 16 millioner tonn over perioden 2021–2030. Miljødirektoratet har i sine analyser delt inn tiltak i ulike kostnadskategorier. Tiltak
knyttet til de politiske målsetningene og ambisjonene for transportsektoren dekker et stort kostnadsspenn. Kostnadene avhenger i stor grad av
den videre utviklingen av lav- og nullutslippsteknologi til bruk i transportsektoren. Slik teknologi
utvikles i hovedsak utenlands.
Miljødirektoratet har i tillegg anslått et ytterligere potensial for reduksjon av ikke-kvotepliktige
utslipp på om lag 18 millioner tonn med samfunnsøkonomiske kostnader under 500 kroner per tonn
CO2-ekvivalenter, blant annet innenfor transport,
jordbruk, industri og petroleum. Anslagene for
potensial og kostnader er usikre og følsomme for
hvilke forutsetninger som legges til grunn. Utviklingen i kostnader og gjennomføringsmuligheter
avgjør hvilke tiltak som faktisk vil bli utløst. Miljødirektoratet har ikke utredet virkemidler eller
doseringen av slike. Dette utgjør også en usikkerhet.
Regjeringen mener det er viktig å styrke kunnskapen om tiltaksmuligheter, kostnader og effekten av virkemidler for å oppfylle forpliktelsene for
2030 og for en videre utvikling mot lavutslippssamfunnet i 2050.
I kapittel 4 redegjør meldingen for EUs klimarammeverk og betydningen av dette for Norge.
Ved en avtale om felles oppfyllelse av klimaforpliktelsen for 2030 vil både EUs innsatsfordelingsforordning1 og EUs regelverk for bokføring av
utslipp og opptak i skog og andre arealer bli relevante for Norge. Regjeringen tar høyde for usikkerhet og kostnader gjennom å legge en strategi
for å sikre nødvendig fleksibilitet til å oppfylle
utslippsbudsjettet. Vi forventer at det vil være tilgang på tilstrekkelig fleksibilitet gjennom bilaterale avtaler med EU-land. Regjeringen vil søke
1

Innsatsfordelingsforordningen fastsetter blant annet hvor
mye ikke-kvotepliktige utslipp skal reduseres, og fordelingen av dette på land.
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samarbeid med EU-land om felles gjennomføring
av tiltak gjennom bilaterale avtaler. Samarbeid om
utslippsreduksjoner mellom EU-land er en viktig
del av regelverket for oppfyllelse av 2030-målet.
I kapittel 5 omtaler meldingen arbeidet med å
redusere de ikke-kvotepliktige utslippene i Norge.
Det gis en beskrivelse av utslippsutviklingen og
nasjonal virkemiddelbruk. Sentrale prinsipper for
virkemiddelbruk fremgår av kapittel 5.2. Sektorovergripende økonomiske virkemidler i form av
avgifter og omsettbare kvoter er hovedvirkemidlene i norsk klimapolitikk. Regjeringen vil legge til
rette for at utslippsforpliktelsen for 2030 nås gjennom kostnadseffektive tiltak. Dersom CO2-avgiften ikke vurderes å være et tilstrekkelig eller hensiktsmessig virkemiddel skal andre virkemidler
vurderes, som gir tilsvarende sterke insentiver,
herunder direkte regulering gjennom forurensningsloven eller frivillige avtaler. Regjeringen vil
videre legge til rette for et fortsatt effektivt og
koordinert virkemiddelapparat. Det er etablert en
rekke offentlige støtteordninger som fremmer
null- og lavutslippsløsninger, for eksempel Enova,
Klimasats og ordninger under Innovasjon Norge.
Regjeringen vil i tillegg videreføre satsingen på
forskning og utvikling, implementering og spredning av lavutslippsteknologi og sørge for at offentlig sektor som kunde bidrar til å ta i bruk og
utvikle nye miljø- og klimavennlige teknologier og
løsninger.
I kapittel 5.3–5.10 omtales potensialet for
utslippsreduksjoner og mulige tiltak og virkemidler for å redusere utslippene i de ulike sektorene.
Det vises til analyser fra Miljødirektoratet som
anslår at utslippene i perioden 2021–2030 kan
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reduseres med i størrelsesorden 35 millioner tonn
CO2-ekvivalenter ved å følge opp politiske beslutninger og målsettinger samt ved å utløse tiltak
med en samfunnsøkonomisk kostnad til under
500 kroner per tonn CO2-ekvivalenter.
Transportsektoren er en viktig brikke i den
grønne omstillingen. Sektoren står for om lag 60
prosent av de ikke-kvotepliktige utslippene i
Norge. Store deler av de innenlandske utslippsreduksjonene i ikke-kvotepliktig sektor må dermed
tas her. Samtidig skjer det en rask utvikling av lavog nullutslippsteknologi i transportsektoren. For
å støtte opp under arbeidet med utslippsreduksjoner i transportsektoren, setter regjeringen et
arbeidsmål for utslippsreduksjoner i transportsektorene på 35–40 prosent i 2030 sammenlignet
med 2005. Forbedringer av teknologisk modenhet
i transportsegmentene slik at nullutslippsløsninger blir konkurransedyktige med fossile transportløsninger ligger til grunn for arbeidsmålet om
utslipp i transportsektoren.
I kapittel 6 vurderes økonomiske og administrative konsekvenser av 2030-målet. Å nå klimamålene for 2030 og 2050 vil innebære kostnader.
Kostnadene ved å nå 2030-målet er tidligere
omtalt i Meld. St. 13 (2014–2015) Ny forpliktelse
for 2030 – en felles løsning med EU, samt i Prop. 77
L (2016–2017) Lov om klimamål (klimaloven).
Omstillingen vi skal gjennom fremover må gjennomføres under stor usikkerhet, både når det gjelder kostnader og samfunnsmessige virkninger, og
når det gjelder hvor raskt teknologiutviklingen på
ulike områder vil skje.
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2 En verden i endring
2.1

En mer fremoverlent klimapolitikk
globalt og grønn omstilling i Norge

Det er ikke så lett å forestille seg hvordan en varmere verden vil se ut. Men vi vet hvordan verden
så ut da den var fire-fem grader kaldere. Da var
Norge, Nord-Europa og Canada dekket av et 2 000
meter tykt lag med is. Resten av Europa nord for
Alpene og Pyreneene var tundra. Fire-fem grader
temperaturendring på jordkloden kan altså
utgjøre en stor forskjell.
I dag står verden midt oppe i et klimakappløp.
De menneskeskapte utslippene av klimagasser
har økt siden førindustriell tid, og utslippene er nå
høyere enn noensinne. Dette har ført til global
oppvarming, endrede nedbørsmønstre og har
påvirket livet i havet og på land – og klimaendringene skjer raskt. Men det gjør også den
teknologiske utviklingen som kan gi oss verktøyene vi trenger for å løse klimautfordringene. Markedene for klimavennlige løsninger som for
eksempel sol- og vindenergi – eller elektriske
biler – har en formidabel vekst. Og ikke minst: det
skjer en holdningsendring blant et klart flertall av
verdens politikere. Beslutningen til USAs administrasjon om å trekke USA ut av Parisavtalen var et
tilbakeslag, men reaksjonene viser hvordan verdens ledere står sammen om å gjennomføre Parisavtalen. Også mange stater og større byer i USA
sier de vil fortsette sin ambisiøse klimapolitikk.
Norge samarbeider med amerikanske aktører om
en aktiv klimapolitikk, samtidig som vi vil samspille med nordiske land om støtte til sterkt europeisk lederskap i globale klimaforhandlinger.
Klimaendringene er en av vår tids største trusler. Klimaendringene er et resultat av utslipp av
klimagasser fra blant annet energibruk, industri,
transport og landbruk. Om verden ikke lykkes i å
kutte utslippene betydelig de nærmeste årene, er
det svært stor risiko for at klimaendringene vil få
alvorlige og vidtrekkende konsekvenser. Konsekvenser det kan være for sent å gjøre noe med når
de først er der.
Utslipp av klimagasser fører til global oppvarming over land og i havene. Snø og is smelter,
havene stiger, og ekstremvær, flom og tørke kom-

mer hyppigere. Flom og tørke truer vannforsyningene i deler av verden og gjør det vanskeligere å
produsere nok mat. Mye av de økte utslippene av
klimagasser til atmosfæren bindes opp i verdenshavene og truer livet der, ved at havene forsures.
Global oppvarming undergraver matsikkerhet,
økonomisk fremgang og sosial stabilitet, og forsterker eksisterende sikkerhetstrusler i mange
sårbare stater og områder. Risikoen øker jo større
klimaendringene blir. Det er lett å tenke seg hvordan klimaendringene kan føre til – eller forsterke
– store menneskelige katastrofer. Tørke og sult
kan i verste fall drive millioner av mennesker på
flukt. Havnivåstigning kan gjøre lavtliggende kystområder og øyer ubeboelige, og mer ekstremvær
kan gi flere humanitære katastrofer. I sårbare
land med ustabile styresett har vi allerede sett at
klimaendringene kan skape eller forsterke eksisterende konflikter. Dette kan bidra til uroligheter,
borgerkrig og flyktningstrømmer, eller gi grunnlag for vold og terrorisme.1
Effekten av klimaendringene er allerede store
i polområdene. Oppvarmingen i Arktis skjer for
eksempel omtrent dobbelt så fort som det globale
gjennomsnittet. Spesielt etter år 2000 har det vært
flere usedvanlig varme år på Svalbard,2,3 med
flere rekorder. I 2016 var gjennomsnittstemperaturen på Svalbard 6,6 grader over normalen. Breene smelter og trekker seg raskt tilbake. Hav som
før var islagt, fryser ikke lenger til. Nye fiskearter
kommer sørfra og fortrenger de arktiske artene.
I en større – og enda mer dramatisk – sammenheng tyder stadig mer forskning på at høyere
lufttemperaturer, økende havtemperatur og raskt
smeltende snø og is i Arktis, igjen påvirker de globale vind- og værsystemene. De påvirker hvordan
1

2

3

Climate Diplomacy (2016). Insurgency, Terrorism and
Organized Crime in a Warming Climate.
https://uploads.guim.co.uk/2017/04/20/
CD_Report_Insurgency_170419_(1).pdf
Nordli et al. (2014). Long-term temperature trends and
variability on Spitsbergen: The extended Svalbard Airport
temperature series, 1898-2012. Polar Research.
doi:http://dx.doi.org/10.3402/polar.v33.21349.
Miljøovervåking Svalbard og Jan Mayen (MOSJ).
http://www.mosj.no/no/klima/atmosfare/
temperatur-nedbor.html
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storm, nedbør og vinterværet utvikler seg på den
nordlige halvkule, og endringene i Arktis kan ha
betydning selv for værfenomener så langt unna
som monsunen i Sørøst-Asia og kan dermed også
påvirke matproduksjon og matpriser.
Klimagassutslippene fra menneskelig aktivitet
har bidratt til klimaendringene de siste hundre år
og disse utslippene vil fortsette å påvirke alle kontinenter og alle hav også i fremtiden. Klimagassene akkumuleres i atmosfæren. Temperaturen
på jorden vil derfor ikke reduseres igjen innenfor
overskuelig fremtid, selv om vi stanser klimagassutslippene. Men den kan på sikt stabiliseres.
Siden den globale oppvarmingen påvirker Arktis både tidligere og kraftigere enn andre regioner, er endringene her et forvarsel om hva som vil
kunne komme også andre steder i verden. Klimagassutslippene kan føre til varige endringer i naturen, og klimaendringene kan bli selvforsterkende.
Vi kan ikke føre naturen tilbake til den tilstanden
den var i tidligere, og noen av virkningene kan
komme ut av kontroll. Mye tyder på at dette kan
skje for noen spesielle sårbare og unike økosystemer. Når temperaturen i havet stiger, kommer for eksempel sjøisen i Arktis ikke tilbake.
Korallrevene som ser ut til å dø og forvitre ved en
global oppvarming på om lag to grader, vil heller
ikke komme tilbake. Vi kan nå terskelverdier der
klimaendringene blir irreversible. Det er usikkert
nøyaktig hvor store klimaendringer som skal til
for at raske og irreversible endringer utløses.
Men jo varmere det blir, jo større er risikoen forbundet med å krysse slike terskler.
Derfor haster det med å få de globale utslippene ned, og det haster med å tilpasse seg de klimaendringene som uansett vil komme. Den gode
nyheten er at det ikke bare er klimaendringene
som akselererer: det gjør også de teknologiske
endringene. I kappløpet med tiden er vi avhengig
av at ny teknologi utvikles raskt og at markedene
tar den i bruk raskt. I kampen mot klimaendringene er det derfor avgjørende med en politikk som støtter forskning, teknologiutvikling og
innovasjon både i Norge og i andre land. En pris
på utslipp gjør at både produksjon og etterspørsel
vris i klimavennlig retning. Det gir insentiver til
utvikling og spredning av klimavennlig teknologi.
En omstilling mot lavutslippssamfunnet forutsetter også en helhetlig forsknings- og innovasjonsinnsats og tverrfaglig samarbeid mellom samfunnsvitenskap, humaniora, teknologifagene og
naturvitenskapene. Her hjemme må utdanningene innrettes slik at fagfolkene vi utdanner i
Norge, har riktig kompetanse og kan være pådrivere og sentrale aktører i omstillingen.

9

Tempoet i de teknologiske endringene ser vi
tydelig i sol- og vindenergi. Kostnadene for solceller har falt med 80 prosent siden 2009, mens vindturbiner har blitt 30–40 prosent billigere.4 Fornybar kraftproduksjon blir ifølge blant annet Bloomberg New Energy Finance konkurransedyktig
med fossil kraftproduksjon i stadig flere områder
og anvendelser.5 Verdens forbruk av kull flatet ut
og falt for første gang fra 2014 til 2015 etter mange
år med vekst. Energiproduksjonen fra fornybare
kilder vokste med nesten 25 prosent i perioden
mellom 2010 og 2014. I kraftsektoren stod fornybare kilder for over 60 prosent av ny kapasitet på
verdensbasis i 2015.6
Produksjonskostnader for batterier til elbiler
har falt kraftig de seneste årene, og analyseselskaper, bedrifter og internasjonale organisasjoner
spår sterk kostnadsreduksjon i årene fremover.
Ifølge Bloomberg New Energy Finance har prisen
på litium-ion batterier blitt redusert med over 70
prosent siden lanseringen av Nissan Leaf i 2010,
fra en pris på rundt 1 000 dollar per kWh til en pris
ned mot 270 dollar per kWh i 2016. Ytterligere
kostnadsreduksjoner forventes. Basert på eksisterende analyser av kostnadsutviklingen anslår
Miljødirektoratet at batteriprisen vil reduseres ni
prosent årlig frem til 2022, og deretter med fire
prosent årlig.7
Reduksjonen i batterikostnader er avgjørende
for fremtidens batterielektriske transport. Det er
fortsatt betydelige merkostnader ved å produsere
en elbil sammenlignet med en fossilbil, men utviklingen går fort. Bloomberg New Energy Finance
anslår at produksjonskostnaden for elbiler i personbilsegmentet vil komme ned på nivå med en
sammenlignbar fossilbil mellom 2025 og 2029,
avhengig av bilstørrelse og hvilket marked en ser
på. For 2030 anslår Bloomberg at elbiler kan være
15 prosent billigere enn tilsvarende fossildrevne
biler.8 Anslagene må betraktes som usikre. Dette
er altså før man tar hensyn til avgifter og betydelige besparelser knyttet til drivstoff- og vedlikeholdskostnader.
Også digitalisering vil bli viktig for fremtidens
transport- og energiløsninger. Studier vist til i
4
5
6
7

8

IEA/IRENA (2017). Perspectives for the energy transition
2017.
Se for eksempel Bloomberg New Energy Finance, 1H 2007
Global LCOE update.
IRENA (2017). REthinking Energy 2017.
Miljødirektoratet (2016). Tiltakskostnader for elbil. Samfunnsøkonomiske kostnader ved innfasing av elbiler i personbilparken. M-620.
Bloomberg New Energy Finance (2017). When will electric
vehicles be cheaper than conventional vehicles. 12. april.

10

5579
Meld. St. 41
Klimastrategi for 2030 – norsk omstilling i europeisk samarbeid

NTP 2018–2029 tyder på at digitaliseringen kan
føre til at fremtidens transport vil være radikalt
annerledes enn i dag. Digitalisering av transport
kan blant annet bidra til bedre trafikkflyt og reduserte utslipp, men kan også medføre økt biltrafikk. Regjeringen vil legge betydelig vekt på å
styrke kunnskapsgrunnlaget knyttet til konsekvenser av den teknologiske utviklingen for behovet for kapasitetsøkende transportinfrastruktur. I
årene fremover vil det være avgjørende å være
spesielt oppmerksom på den teknologiske utviklingen slik at vi kan sikre valg av robuste og bærekraftige investeringer for fremtiden.
For å nå lavutslippssamfunnet er vi avhengige
av et grønt, smart og nyskapende næringsliv. Nullog lavutslippsteknologier vil bli fremtidens vinnere
med sterkere klimapolitikk. Kostnadene vil raskt
reduseres, løsningene vil fungere bedre og omstillingen skyter fart. I Norge ser vi at flere aktører etablerer produksjonsfasiliteter for batterier til bruk i
maritim næring. Norge er også aktive når det gjelder autonome løsninger til sjøs, med et testområde
for dette i Trondheimsfjorden. Norge har også
aktører i flere ledd av verdikjeden for hydrogen.
Klimaendringer er en verdensomfattende
utfordring som bare kan løses gjennom omfattende reduksjon av globale utslipp. Det forutsetter
samarbeid på alle nivåer; globalt, regionalt, nasjonalt og lokalt. Industrilandene har bidratt til mesteparten av klimagassutslippene til atmosfæren.
Men i de senere årene har utviklingsland, med
raskt voksende økonomier, sluppet ut stadig mer.
I dag står utviklingslandene for rundt to tredeler
av de årlige globale utslippene, og det er ventet at
andelen vil stige fremover. Alle land har derfor et
ansvar for å bidra til utslippsreduksjoner.
I FNs mål om bærekraft er det et eget mål om
klima som viser til FNs klimakonvensjon. Parisavtalen var et vendepunkt for det internasjonale
samarbeidet på klimaområdet. Norge spilte en
sentral rolle i forhandlingene og bidro til å få en
avtale i havn i desember 2015. Avtalen tar sikte på
å styrke den globale responsen på trusselen som
klimaendringene utgjør, blant annet ved å
begrense temperaturstigningen til godt under 2
grader og tilstrebe å begrense temperaturøkningen til 1,5 grader. Alle land har forpliktet seg til å
melde inn sine utslippsbidrag hvert femte år og til
å skjerpe sine ambisjoner over tid.
Parisavtalen gir verden en marsjordre. Utslippene må reduseres dramatisk. Parisavtalen vil også
ha betydelige konsekvenser for Norge. Den nye
klimaloven har som mål at Norge skal bli et lavutslippssamfunn. Loven innfører en syklus for gjennomgang av klimamål hvert femte år etter samme
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prinsipp som Parisavtalen. Norge økte ambisjonene i klimapolitikken da vi, i likhet med andre
land, i forkant av Parisavtalen meldte inn vårt mål
for reduksjon av klimagassutslipp i 2030 til FN. I
februar 2015 foreslo Regjeringen og samarbeidspartiene et mål om å redusere utslippene i 2030
med minst 40 prosent sammenlignet med 1990.
Regjeringen arbeider for at dette målet oppfylles i
fellesskap med EU. Et bredt flertall på Stortinget
sluttet seg til dette våren 2015. 2030-målet er et
tidsskille i norsk klimapolitikk. Aldri før har Norge
hatt klimamål som forplikter på samme måte.
Klimaendringene påvirker den globale politiske og økonomiske utviklingen. World Economic Forum peker på klimaendringer som en av de
viktigste risikofaktorene for global økonomisk
utvikling de neste tiårene.9 Ekstremvær og naturkatastrofer, som med stor sannsynlighet vil inntreffe, vil ha store økonomisk konsekvenser.
Ifølge Bank of England, kan klimaendringer true
stabiliteten i de globale finansmarkedene, både
ved at fysiske skadevirkninger kan påføre bedrifter tap og påvirke handel, og ved at omstillingen
mot lavutslippssamfunnet kan påvirke prisene på
mange finansielle aktiva og påføre investorer
store tap.10 Økt usikkerhet kan i seg selv forsterke de finansielle konsekvensene.
Med riktig bruk av virkemidler kan kostnadene ved en ambisiøs klimapolitikk oppveies av at
man unngår kostnader på lengre sikt. Ifølge IEA 11
vil de ekstra investeringskostnadene i et togradersscenario mer enn oppveies av reduserte fremtidige brenselskostnader. Det er estimert12 at i
Kina utgjør de økonomiske kostnadene som følge
av helseskader av luftforurensning mer enn 10
prosent av landets bruttonasjonalprodukt (BNP).
De menneskelige og økonomiske konsekvensene
ved forurensning er altså enorme.
Uklare klimapolitiske signaler, om fremtidig
pris på utslipp eller klimareguleringer, kan hindre
at de mest kostnadseffektive klimatiltakene utløses.13 Det vil gi høyere kostnader ved omstilling
enn nødvendig. OECD14 peker i en ny rapport på
at G20-landene kan oppnå høyere verdiskaping
samtidig som økonomien vris mot en utvikling
9
10

11
12
13
14

World Economic Forum (2017). The Global Risks Report
2017, 12th Edition.
Sentralbanksjef Mark Carney, Bank of England (2015).
Breaking the Tragedy of the Horizon – Climate Change
and Financial Stability, foredrag ved Lloyd’s of London, september 2015.
IEA (2015). Energy Technolocy Perspectives 2015.
New Climate Economy (2014). Synthesis Report.
Jf. for eksempel New Climate Economy (2014).
OECD (2017). Investing in Climate, Investing in Growth.
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Boks 2.1 Parisavtalen
halvdel av dette århundret. Dette balansepunktet
Parisavtalen er et vendepunkt for det internasjokan beskrives som klimanøytralitet.
nale samarbeid på klimaområdet. Avtalen ble
Parisavtalen anerkjenner også betydningen
vedtatt i desember 2015 etter flere års forhandav å bevare lagrene av karbon og – der det er
linger, og trådte i kraft rekordraskt 4. november
hensiktsmessig – å styrke disse. Avtalen framhe2016, under ett år etter vedtaket. Allerede har
1
ver at det er viktig å sikre økosystemers integrinesten 150 land ratifisert avtalen. På tross av at
tet og bevaring av biologisk mangfold når det
USA har varslet at landet trekker seg ut igjen av
iverksettes tiltak for å motvirke klimaendringene.
avtalen, har de internasjonale reaksjonene på
Avtalen etablerer for første gang juridisk bindette understreket at Parisavtalen ligger fast og
dende forpliktelser for alle parter om at de skal
har god global oppslutning. Både EU og Kina
utarbeide, melde inn og opprettholde suksessive
har tydelig signalisert at de gir gjennomføring av
nasjonalt fastsatte bidrag som de akter å realiParisavtalen høy prioritet. Også mange ikke-statsere, og skal gjennomføre nasjonale tiltak for å
lige aktører i USA, blant annet statene California,
redusere klimagassutslipp med sikte på å nå
New York og Washington, har kommunisert at
målene i bidragene.
de vil fortsette sin klimainnsats. Stortinget samEn viktig faktor for å sikre global deltakelse
tykket 14. juni 2016 til at Norge ratifiserer Parivar å basere Parisavtalen på nasjonalt fastsatte
savtalen.2 Norge ratifiserte avtalen 20. juni 2016.
bidrag for utslippsreduksjoner. Dette betyr at
Det overordnede motivet for Parisavtalen er
hver enkelt part selv bestemmer hvilke bidrag
å styrke det globale samarbeidet på klimaområde vil melde inn og ambisjonsnivået for bidradet og gjennomføringen av Klimakonvensjonen,
gene. Partene vil gjøre dette i tråd med prinsipgjennom å:
pene om progresjon og høyest mulige ambisjon.
1. holde økningen i den globale gjennomsnittsParisavtalen fastsetter et globalt mål om å
temperaturen godt under 2°C sammenlignet
styrke tilpasningskapasitet og klimarobusthet
med førindustrielt nivå og tilstrebe å begrense
samt å redusere sårbarhet overfor klimatemperaturøkningen til 1,5°C;
endringer. Avtalen pålegger partene en individu2. øke evnen til å tilpasse seg klimaendringene
ell forpliktelse til å ha planleggingsprosesser for
og fremme klimarobusthet og en lavutslippså tilpasse seg klimaendringene og gjennomføre
utvikling, på en måte som ikke setter matprotilpasningstiltak der det er hensiktsmessig. Avtaduksjonen i fare;
len pålegger industriland en plikt til å bistå utvi3. gjøre finansieringsstrømmer forenlige med
klingsland med finansiering av utslippsreduseen klimarobust lavutslippsutvikling.
rende tiltak og tilpasning, i tråd med industrilandenes eksisterende forpliktelser vedtatt under
Kyotoprotokollens andre forpliktelsesperiode
konvensjonen. Samtidig blir andre land oppforløper fra 2013 til og med 2020, og avtalen fra
dret til å bidra med slik støtte på frivillig basis.
Paris skal ta over deretter. Parisavtalen skal føre
Det skal også gjennomføres kapasitetsbyggende
til en forsterket innsats mot klimaendringer for å
aktiviteter under Parisavtalen.
forhindre farlig, menneskeskapt påvirkning av
Alle parter er også forpliktet til å rapportere
klimasystemet. Avtalen etablerer både juridisk
om sine utslipp og gjennomføring og oppnåelse
bindende forpliktelser og politiske føringer.
av sitt nasjonalt fastsatte bidrag, industrilandene
Avtalen og beslutningen legger opp til økt innogså om sin støtte til utviklingsland under avtalen.
sats over tid, hvor nasjonalt fastsatte bidrag skal
En ekspertbasert etterlevelseskomité er oppretmeldes inn eller oppdateres hvert femte år.
tet med hensikt å tilrettelegge for etterlevelse av
For å nå målet om begrenset temperaturøkforpliktelsene. Avtalen legger også opp til at alle
ning setter avtalen opp et kollektivt utslippsmål.
parter hvert femte år skal delta i en felles gjenDet går ut på at partene tar sikte på at de globale
nomgang for å vurdere kollektiv måloppnåelse.
klimagassutslippene skal nå toppunktet så hurtig
som mulig og deretter at utslippene reduseres
1
147 land har ratifisert per 31. mai 2017.
raskt slik at det blir balanse mellom menneske2
Prop. 115 S (2015–2016) og Innst. 407 S (2015–2016).
skapte utslipp og opptak av klimagasser i andre
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Boks 2.2 FNs bærekraftsmål
Høsten 2015 vedtok FNs medlemsland 17 mål
for bærekraftig utvikling frem mot 2030.
Bærekraftsmålene ser miljø, økonomi og
sosial utvikling i sammenheng: Ekstrem fattigdom skal utryddes. Sosiale ulikheter skal
utjevnes. Klimaendringene skal bekjempes.
Dette er tre av de 17 bærekraftsmålene. I tillegg til at det er egne bærekraftsmål på klima
og miljø er det også en integrert del av andre
mål. Målene gjelder for alle land og er et veikart for den globale innsatsen for en bærekraftig utvikling.
Regjeringen følger opp målene og Norge
var et av de første landene som rapporterte til
FN om sin oppfølging. Regjeringen har besluttet at alle departementene skal rapportere om
oppfølgingen av målene de har ansvar for i
sine budsjettproposisjoner, noe som ble gjort
for første gang i budsjettproposisjonene for
2017. Norge er på rett kurs for å kunne realisere de fleste målene. Enkelte mål er imidlertid mer krevende å oppfylle også for Norge.
Norge spiller en aktiv rolle i oppfølgingen av
målene internasjonalt. Statsminister Erna Solberg har fått en pådriverrolle av FNs generalsekretær i dette arbeidet.
med lave klimagassutslipp dersom de kombinerer
klimapolitikk med finanspolitisk stimulans og
strukturelle reformer. I rapporten anslås det at
G20-landene kan løfte BNP med 2,8 prosent på
lang sikt dersom de kombinerer kostnadseffektiv
klimapolitikk med fornuftige økonomiske reformer. I tillegg vil de være med å høste fordelen av
reduserte konsekvenser av klimaendringene, som
anslås til over 2 prosent av BNP. Å utsette tiltak til
etter 2025 vil øke kostnadene ved å nå klimamålene tilsvarende anslagsvis 2 prosent av BNP.
Det er viktig med tydelige signaler om hvor
utslippsutviklingen skal på lengre sikt, fra 2050 og
videre utover århundret. Det er viktig at myndighetene fører en troverdig klimapolitikk som gir
tydelige og forutsigbare signaler til privat sektor
om kostnadene fremover ved å slippe ut klimagasser, se boks om grønn skattekommisjon i kapittel
5.2. Dette reduserer prosjektrisiko for investorer
og stimulerer til at de riktige økonomiske valgene
tas i dag og at man unngår feilinvesteringer, og
dermed legge til rette for en så kostnadseffektiv
omstilling som mulig.

2016–2017

For en liten og åpen økonomi som Norge vil
den globale utviklingen ha store konsekvenser for
utviklingen nasjonalt. I juni 2017 vedtok Stortinget
en lov om klimamål (klimaloven), som lovfester
målet om lavutslippssamfunnet i 2050. Formålet
med å lovfeste målet om lavutslippssamfunnet er å
legge til rette for en langsiktig omstilling i klimavennlig retning i Norge. Ifølge loven skal målet
være å redusere klimagassutslippene med 80-95
prosent i 2050 sammenliknet med utslippene i
1990. Som en liten, åpen økonomi er Norge imidlertid avhengig av at verden rundt oss beveger
seg i samme retning slik at vår evne til full og
effektiv bruk av arbeidskraft og andre ressurser
opprettholdes og vi når våre klima- og miljøpolitiske mål. Loven innfører en syklus for gjennomgang av klimamål hvert femte år etter samme
prinsipp som Parisavtalen. Som part til avtalen er
Norge forpliktet til å utarbeide, melde inn og opprettholde suksessive nasjonalt fastsatte bidrag
som Norge som part akter å realisere. En global
gjennomgang av klimamålene hvert femte år innebærer at verden får en stadig strammere klimapolitikk. En god klimapolitikk vil gi et bedre liv for
menneskene på kloden. Ikke bare vil vi kunne forhindre de dramatiske konsekvensene av klimaendringene. I lavutslippssamfunnet blir det et
bedre liv for folk flest: renere luft, mindre bilkø,
mer effektiv produksjon og smartere løsninger i
hverdagen. De som går først tar størst risiko, men
vil også kunne få størst gevinst i den grønne konkurransen. Regjeringen vil legge til rette for at
norske innovasjonsmiljøer og bedrifter skal kunne
høste slike gevinster.
Et grønt skifte vil endre rammebetingelsene
for næringslivet i alle land, ikke minst for produsenter av kull, gass og råolje. Gjennom de siste
40–50 årene har petroleumsvirksomheten utviklet
seg til vår største næring, men produksjonen har
trolig passert toppen. Selv om næringen vil være
viktig i flere tiår fremover, vil den ikke på samme
måte som før bidra til vekst i andre deler av norsk
økonomi. Nedgangen i etterspørselen fra petroleumsnæringen gjennom de siste årene illustrerer
dette og understreker hvor viktig det er med nye
arbeidsplasser i andre næringer. Lønnsomheten i
norsk petroleumsvirksomhet vil også bli påvirket
av den globale klimapolitikken. Oppfyllelse av
Parisavtalen vil føre til lavere etterspørsel etter
fossil energi, og et press nedover på prisene. Økt
konkurranse fra fornybare energikilder vil også
påvirke petroleumsnæringen fremover. Samtidig
har norsk petroleumssektor historisk sett vist
evne til å være konkurransedyktig for et stort
spenn av oljepriser. I et høykostland som Norge
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Boks 2.3 Langsiktige lavutslippsstrategier
Parisavtalen oppfordrer alle land til å formulere og melde inn langsiktige strategier for lavutslipp av klimagasser (lavutslippsstrategier)
innen 2020. Tidshorisonten er 2050. Stortinget
har i forbindelse med behandlingen av ratifikasjonen av Norges utslippsforpliktelse bedt
regjeringen komme tilbake med en prosess
for en langsiktig lavutslippsstrategi for Norge.
Regjeringen skal fremme en langsiktig lavutslippsstrategi for 2050 i god tid før 2020. Lavutslippsstrategien skal ses i sammenheng med
andre relevante prosesser.
Enkelte land har allerede lagt frem sine lavutslippsstrategier og kommunisert disse til Klimakonvensjonen. Dette er USA, Mexico,
Canada, Tyskland, Frankrike og Benin. Andre
land som Storbritannia, Peru, Etiopia og EU
arbeider med slike strategier. EU knytter lavutslippsstrategien til sitt veikartarbeid for 2050,
blant annet til EU Energy Roadmap 2050. Formålet med de langsiktige lavutslippsstrategiene som har vært lagt fram så langt har vært å
bidra til økt forutsigbarhet for markeder og
legge til rette for at offentlige og private investeringer tar hensyn til langsiktig klimarisiko.

må vekst bygge på kunnskap. For å forsvare et
lønnsnivå som er høyere enn i nesten alle andre
land, må vi være mer produktive enn andre. Norges økonomiske muligheter ligger i å utnytte ny
kunnskap og ny teknologi bedre og raskere enn
landene rundt oss.
Norge må forberede seg på en gradvis og langvarig omstilling. De mulighetene som åpner seg
ved en mer ambisiøs klimapolitikk globalt må
utnyttes. Vi må skape spillerom for mange næringer og sørge for at Norges fortrinn kan benyttes
av driftige entreprenører og arbeidstakere til verdiskaping. Dette vil gjøre norsk verdiskaping mer
bærekraftig i møtet med sterkere klimavirkemidler nasjonalt og globalt.

2.2

Norges klimamål

Norge har ambisiøse klimamål som er forankret
gjennom Klimaforliket (Innst. 390 S (2011–2012)
til Meld. St. 21 (2011–2012)) og i stortingsmelding om ny utslippsforpliktelse for 2030 (Innst.
211 S (2014–2015) til Meld. St. 13 (2014–2015))
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og samtykke til ratifikasjonen av Parisavtalen
(Innst. 407 S (2015–2016) til Prop. 115 S (2015–
2016)) og i lov om klimamål (klimaloven) som
Stortinget vedtok i juni 2017.
1. Norge skal fram til 2020 kutte i de globale
utslippene av klimagasser tilsvarende 30 prosent av Norges utslipp i 1990.
2. Norge har tatt på seg en betinget forpliktelse
om minst 40 prosent utslippsreduksjon i 2030
sammenlignet med 1990.
3. Norge skal være klimanøytralt i 2030.
4. Norge har lovfestet et mål om å bli et lavutslippssamfunn i 2050.
5. Reduserte utslipp av klimagasser fra avskoging
og skogdegradering i utviklingsland, i samsvar
med bærekraftig utvikling.
6. Politisk mål om at samfunnet skal forberedes
på og tilpasses til klimaendringene.
Norges mål for 2020 følges opp under Kyotoprotokollen, mens 40-prosentsmålet for 2030 er meldt
inn til FN som Norges bidrag under Parisavtalen
og lovfestet i klimaloven. Målet om at Norge skal
bli et lavutslippssamfunn i 2050 er lovfestet i klimaloven.
Kutte i de globale utslippene tilsvarende 30 prosent av
Norges utslipp i 1990 innen 2020
Under Kyotoprotokollen har Norge tatt på seg en
utslippsforpliktelse som innebærer at Norge skal
sørge for at de årlige utslippene av klimagasser i
perioden 2013–2020 i gjennomsnitt er 16 prosent
lavere enn Norges utslipp i 1990. Kyotoprotokollen etablerer på denne måten et utslippsbudsjett
for perioden 2013–2020 som er i tråd med 2020målet om å kutte de globale utslippene av klimagasser i 2020 tilsvarende 30 prosent av norske
1990-utslipp.
Norge har innenfor rammen av Kyotoprotokollen lang erfaring med bruk av såkalte fleksible
mekanismer, spesielt prosjektsamarbeid i utviklingsland innenfor rammen av Den grønne
utviklingsmekanismen, CDM. Bruk av slike
mekanismer innebærer at dersom Norge finansierer reduksjon i klimagassutslipp i for eksempel
Brasil eller Uganda, så får Norge godskrevet disse
reduksjonene på sitt klimaregnskap i Kyotoprotokollen. Siden klimautfordringen er et globalt problem, spiller det ingen rolle om reduksjonene tas i
Brasil, Uganda eller Norge. Det viktige er at det
globale utslippet totalt sett går ned. Norge har
gjennom bruk av slike internasjonale mekanismer
så langt mer enn oppfylt sine forpliktelser i Kyotoavtalen.

14

5583
Meld. St. 41
Klimastrategi for 2030 – norsk omstilling i europeisk samarbeid

2016–2017

Boks 2.4 Ambisjonen for innenlandske utslippskutt mot 2020
forventer at sektoren vil bidra til oppfyllelse av
I klimaforliket fra 2008 ble det lagt til grunn at
utslippsforpliktelsen for 2020.
det kunne være realistisk å ha et mål om å reduAmbisjonen om nasjonale utslippsreduksjosere de innenlandske utslippene med 15–17 milner i 2020 i klimaforliket fra 2008 var basert på
lioner tonn CO2-ekvivalenter i 2020, sammenlikSFTs tiltaksanalyser (nå Miljødirektoratet),
net med referansebanen slik den ble presentert i
eksisterende virkemiddelbruk, og de sektorvise
Nasjonalbudsjettet 2007, når nettoopptak i skog
klimahandlingsplanene. Det ble samtidig presible inkludert med 3 millioner tonn CO2 i et
sert at de sektorvise målene var basert på
norsk utslippsregnskap for 2020. Dette ble i foranslag og at de ville måtte revurderes dersom
bindelse med behandlingen av energimeldingen
endringer i framtidige prognoser, kostnader, tek(Innst. 401 S (2015–2016)) operasjonalisert og
nologiutvikling eller andre vesentlige endrede
det står at de innenlandske utslippene ikke skal
forutsetninger skulle tilsi det. I både klimaforlioverstige 45–47 millioner tonn CO2-ekvivalenter
ket fra 2008 og 2012 ble det pekt på at usikkerhei 2020. For å ta hensyn til blant annet endringer i
ten er stor når det gjelder den økonomiske og
retningslinjene for utslippsberegninger ble dette
teknologiske utviklingen og når det gjelder
siden teknisk justert slik at intervallet nå er
effekten av virkemidler. I klimaforliket fra 2012
endret til 46,6–48,6 millioner tonn (se KLDs
ble det nevnt at teknologiutviklingen, kostnabudsjettproposisjon, Prop. 1 S (2016–2017)).
dene ved klimatiltak, befolkningsveksten, den
Dette inkluderer ikke skog. Eventuelle bidrag
økonomiske veksten og utslippsutviklingen
fra opptak i skog ville komme i tillegg og øke
innenfor petroleumssektoren ville ha betydning
ambisjonsnivået utover dette. Med Kyotoprotofor når ambisjonen nås. Disse faktorene må tas i
kollens bokføringsregler får Norge benyttet en
betraktning når man skal vurdere status for
begrenset del av opptaket i skogen til oppfyllelse
måloppnåelsen i 2020.
av utslippsforpliktelsen for 2020. Utslipp fra
avskoging m.m. gjør også at vi samlet sett ikke

Klimaforliket fra 2008 gir en ambisjon for hvor
stor andel av 2020-målet som skal oppfylles gjennom innenlandske utslippsreduksjoner. Ambisjonen er å redusere de innenlandske utslippene i
2020 fra et anslått nivå på 60,6 millioner tonn og
ned til 46,6–48,6 millioner tonn. Se boks 2.4 for en
nærmere forklaring av dette.
Minst 40 prosent utslippsreduksjon i 2030 sammenlignet med 1990
2030-målet er en betinget forpliktelse om minst 40
prosent utslippsreduksjon i 2030 sammenlignet
med 1990.15 Regjeringen arbeider for at forpliktelsen skal oppfylles i fellesskap med EU, nærmere
omtalt i 2.3 og kapittel 4. Klimamålet for 2030 er
også lovfestet i klimaloven.
Dersom en felles løsning med EU likevel ikke
fører frem, vil målet om minst 40 prosent utslippsreduksjon i 2030 sammenlignet med 1990 fortsatt
være Norges nasjonalt fastsatte bidrag under Parisavtalen. Målet er betinget av tilgang på fleksible
15

Meld. St. 13 (2014–2015) og Innst. 211 (2014–2015).

mekanismer i den nye klimaavtalen og en godskriving av norsk deltakelse i EUs kvotesystem som
bidrag til å oppfylle forpliktelsen. Dersom det ikke
blir en avtale med EU vil Regjeringen senere konsultere Stortinget om fastsetting av et nasjonalt
utslippsmål for ikke-kvotepliktig sektor. Det vil da
også måtte besluttes hvordan skog og annen arealbruk skal bokføres mot utslippsforpliktelsen,
avhengig av det internasjonale regelverket for
dette. Norge vil arbeide for at skog- og arealbrukssektoren etter det internasjonale regelverket, bokføres i tråd med prinsippene i Parisavtalen, og de
prinsippene som er skissert i Norges nasjonalt
fastsatte bidrag til klimaavtalen som ble utformet i
tråd med Meld. St. 13 (2014–2015) og Innst. 211 S
(2014–2015).
Norge skal være klimanøytralt i 2030
I innstillingen til proposisjonen om samtykke til
ratifikasjon av Parisavtalen, vedtok Stortinget at
regjeringen skal legge til grunn at Norge skal
være klimanøytralt fra og med 2030. Det innebærer at fra 2030 skal norske utslipp av klimagasser motsvares av klimatiltak i andre land gjennom
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EUs kvotemarked, internasjonalt samarbeid om
utslippsreduksjoner, kvotehandel og prosjektbasert samarbeid.
Som påpekt av blant annet Energi- og miljøkomiteen har åpningen for samarbeid mellom land
gjort det mulig for Norge å ta på seg større forpliktelser og bidra til større globale reduksjoner
enn tilfellet ville vært uten dette alternativet.16 Det
må løpende vurderes om det eksisterer internasjonale mekanismer som er aktuelle å bruke for
oppfyllelse av Stortingets mål.
Oppfølgingen av anmodningsvedtaket fra Stortinget om at Norge skal være klimanøytralt i 2030
er tett knyttet til prosessene om felles gjennomføring med EU og forhandlingene under Parisavtalens artikkel 6 om internasjonalt samarbeid.
Regjeringen tar sikte på å komme tilbake til Stortinget med en omtale av oppfølgingen av Stortingets anmodningsvedtak på et egnet tidspunkt
etter at regelverket rundt EUs innsatsfordelingsforordning er klart.
Norge har lovfestet et mål om å bli et lavutslippssamfunn i 2050
Det er et mål at Norge skal være et lavutslippssamfunn i 2050. Dette målet er lovfestet i den nylig vedtatte klimaloven. Formålet med lovfestingen er å
legge til rette for en langsiktig omstilling i klimavennlig retning i Norge. Loven beskriver lavutslippssamfunn som et samfunn hvor klimagassutslippene, ut fra beste vitenskapelige grunnlag,
utslippsutviklingen globalt og nasjonale omstendigheter, er redusert for å motvirke skadelige virkninger av global oppvarming som beskrevet i Parisavtalen. Målet skal være at klimagassutslippene reduseres i størrelsesorden 80–95 prosent fra utslippsnivået i referanseåret 1990. Ved vurdering av
måloppnåelse skal det tas hensyn til effekten av
norsk deltakelse i det europeiske klimakvotesystemet for virksomheter. Intervallet over er det
samme som EUs betingede mål for reduksjon av
de samlede klimagassutslippene i unionen i 2050.
Målet om lavutslippssamfunnet er forankret i
klimaforliket fra 2012, jf. Innst. 390 S (2011–2012)
og i Meld. St. 13 (2014–2015) Ny utslippsforpliktelse for 2030 – en felles løsning med EU. I klimaforliket pekte stortingsflertallet samtidig på at en
ambisiøs politikk nasjonalt må være fornuftig i en
global sammenheng der det overordnede målet er
å redusere de samlede globale utslipp av klima16

Innst. 60 S (2013–2014) av 11. desember 2013 om samtykke
til godkjennelse av endringer i Kyotoprotokollen av
11. desember 1997.
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gasser. Dette innebærer at det tas hensyn til konsekvenser av kvotesystemet, faren for karbonlekkasje og til industriens konkurranseevne når politikken utformes. Dette gir føringer for virkemiddelbruken for å redusere nasjonale utslipp frem
mot både 2030 og 2050. Norge som lavutslippssamfunn er avhengig av drahjelp fra utviklingen
internasjonalt.
Det følger av klimaloven at loven ikke skal
være til hinder for at klimamål som er fastsatt i
eller i medhold av den kan gjennomføres felles
med EU, også etter 2030. Norges klimapolitikk er
tett integrert med klimapolitikken i EU. EU har
vedtatt et ambisiøst veikart mot en lavkarbonøkonomi i 2050. Et samarbeid med EU om felles gjennomføring av klimamål kan gi viktige bidrag til
systematisk og internasjonalt etterprøvbar gjennomføring av den nasjonale utslippsforpliktelsen,
og til den langsiktige omstillingen av det norske
samfunnet som klimaloven skal fremme.
Reduserte utslipp av klimagasser fra avskoging og
skogdegradering i utviklingsland, i samsvar med bærekraftig utvikling
Det globale målet om å begrense klodens oppvarming til godt under 2 grader, og tilstrebe å
begrense temperaturøkningen til 1,5 grader, kan
ikke nås uten at utslipp fra tropisk skog reduseres. Norges internasjonale klima- og skoginitiativ
ble lansert på klimatoppmøtet i Bali i 2007, og er
Norges bidrag til dette arbeidet. Ett av målene for
initiativet var at tropisk skog skulle være en del av
den internasjonale klimaavtalen. Dette målet ble
nådd gjennom klimaavtalen som ble vedtatt i Paris
i 2015. Fra klimaforliket i 2012 har reduserte
utslipp fra tropisk skog også vært et av de nasjonale målene for norsk klimapolitikk. Det nasjonale
målet er delt i tre: Klima- og skoginitiativet skal
bidra til at det internasjonale klimaregimet er et
effektivt virkemiddel for reduserte utslipp; til
kostnadseffektive, tidlige og målbare reduksjoner
i utslipp av klimagasser; og til å ivareta naturskog
for å sikre denne skogen sin evne til å binde karbon.
Politisk mål om at samfunnet skal forberedes på – og
tilpasses til – klimaendringene
Klimaet er i endring, og endringene påvirker både
samfunn og natur. Det er derfor et politisk mål at
samfunnet skal forberedes på og tilpasses til
klimaendringene, jf. Prop. 1 S (2013–2014). At et
samfunn er klimatilpasset, betyr at det er i stand
til å begrense eller unngå ulemper som følge av
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klimaendringer, men også at det kan utnytte nye
muligheter som dette gir.
Nye klimafremskrivninger presentert i rapporten Klima i Norge 2100,17 gir oppdatert kunnskap
om hvordan klimaendringene kan bli i Norge i
årene fremover. Fremskrivningene tar utgangspunkt i ulike utslippsscenarioer, og viser at vi med
en fortsatt rask økning i de globale klimagassutslippene blant annet må forvente en markant
økning i temperaturen, at styrtregn kommer
oftere og kraftigere, og at flommønstre endres.
Rapporten viser også at med reduserte globale
klimagassutslipp vil endringene bli betydelig mindre. Norsk politikk på klimatilpasningsområdet
bygger på NOU 2010: 10 Tilpassing til et klima i
endring og Meld. St. 33 (2012–2013) Klimatilpasning i Norge. Det er et grunnleggende prinsipp i
klimatilpasningsarbeidet at ansvaret for klimatilpasning ligger til den aktøren som generelt har
ansvaret for en oppgave eller funksjon som blir
berørt av klimaendringen. Klima- og miljødepartementet tilrettelegger for regjeringens helhetlige
arbeid med klimatilpasning. Norge har over tid
ført en aktiv klimatilpasningspolitikk. Det er utfordrende både å fastslå behov for tiltak og måle
effektivitet av iverksatte tiltak for klimatilpasning.
I ny klimalov er det lovfestet at det skal redegjøres
for status for arbeidet med å forberede og tilpasse
Norge til klimaendringene. Slik rapportering legger til rette for et mer helhetlig og langsiktig
arbeid med klimatilpasning.

2.3

Samarbeid med EU om
2030-forpliktelsen

Regjeringen har valgt å gå i dialog med EU om felles oppfyllelse av utslippsforpliktelsen for 2030.
Både EU og Norge har som utgangspunkt at gjennomføring av klimatiltak må ses som ledd i en
langsiktig omstilling til et lavutslippssamfunn.
Gjennom sitt veikart til 2050 har EU nedfelt ambisjonen om å bli en konkurransedyktig og ressurseffektiv lavkarbonøkonomi. Norge har lovfestet
et mål om å bli et lavutslippssamfunn.
At Norge skal ha felles gjennomføring av
klimamål for 2030 med EU betyr at vi skal samarbeide om å redusere utslippene med minst 40 prosent fra 1990 til 2030. EUs klimarammeverk består
av tre pilarer: det europeiske kvotesystemet, innsatsfordelingsforordningen og regelverk om bok17

Klima i Norge 2100, Kunnskapsgrunnlag for klimatilpasning oppdatert i 2015, NCCS rapport nr. 2/2015, CM-406/
2015.
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Boks 2.5 EUs klimarammeverk for
perioden 2021 til 2030
EU har satt seg mål om å redusere de samlede
utslippene av klimagasser med minst 40 prosent fra 1990 til 2030. Dette målet er også EUs
bidrag til Parisavtalen, og skal oppfylles gjennom et klimarammeverk som består av tre
pilarer:
1. Det europeiske kvotesystemet (EU Emission
Trading System) som regulerer utslipp på
bedriftsnivå fra industri, kraftproduksjon,
petroleumsvirksomhet og luftfart.
Mål: Samlet kutt på 43 prosent i 2030 sammenliknet med 2005.
2. Innsatsfordelingsforordningen (EU Effort
Sharing Regulation) som fastsetter nasjonale utslippsmål på landnivå for utslippene
fra transport, jordbruk, bygg og avfall, samt
ikke-kvotepliktige utslipp fra industrien og
petroleumsvirksomheten.
Mål: Samlet kutt på 30 prosent i 2030 sammenliknet med 2005.
3. Regelverk om bokføring av utslipp og opptak
i skog og annen arealbruk (Land Use, LandUse Change and Forestry Regulation).
Mål: Landene skal etter forslaget til regelverk sikre at de bokførte utslippene fra sektoren ikke overstiger det bokførte opptaket
av CO2 («netto null utslipp»).
Norge har siden 2008 vært en del av det europeiske kvotesystemet på linje med EU-landene. Et tettere samarbeid med EU i perioden
2021–2030 betyr at regelverket i både innsatsfordelingsforordningen og EUs regelverk for
bokføring av utslipp og opptak i skog og andre
arealer også blir relevant for Norge.

føring av utslipp og opptak i skog og annen arealbruk. Et samarbeid med EU betyr at regelverket i
både innsatsfordelingsforordningen (EU Effort
Sharing Regulation), som dekker utslippene fra
transport, jordbruk, bygg og avfall, samt ikke-kvotepliktige utslipp fra industrien og petroleumsvirk-
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Boks 2.6 Virker egentlig EUs kvotesystem?
sikt. Det har imidlertid ikke vært politisk flertall
Det europeiske kvotesystemet (EU ETS) setter
i EU for dette. I stedet er det tatt mer tekniske
et tak på utslippene fra de europeiske bedriftene
grep som er ment å styrke kvotesystemet. Det
og aktivitetene som omfattes av systemet. Norer blant annet etablert en markedsstabiliseske bedrifter har vært en del av dette kvoterende kvotereserve. Denne kvotereserven tar
systemet gjennom EØS-avtalen siden 2008.
overskudd av kvoter midlertidig ut av sirkulaOmtrent halvparten av de norske utslippene er
sjon slik at det blir færre kvoter tilgjengelig for
omfattet, i hovedsak fra industri og petroleum.
de kvotepliktige virksomhetene. Når overskudKvotesystemet har effektive sanksjoner som
det er borte, blir kvotene i reserven gradvis ført
gjør at utslippene ikke vil overstige det samlede
tilbake til markedet. En slik reserve har begrenantall kvoter som gjøres tilgjengelig for virksomheset langsiktig effekt på kvoteprisen siden det
tene. Fordi utslippene ikke kan bli høyere enn kvosamlede antall kvoter ikke endres.
temengden blir kvotesystemet et viktig virkemidDen årlige nedtrappingen av kvotemengden
del for å sikre oppfyllelse av klimamålene. Effeker viktigere for kvoteprisen og effekten av kvoteten av kvotesystemet blir imidlertid ikke større
systemet. Stadige reduksjoner i antall tilgjengeenn ambisjonsnivået i klimapolitikken tilsier.
lige kvoter gjør at kvotesystemet på lengre sikt
EU ligger an til å ville overoppfylle sitt 2020vil bidra til vesentlig reduksjon av utslippene. I
mål om å redusere utslippene med 20 prosent
henhold til dagens regelverk kuttes antall tilsammenlignet med 1990. Denne overoppfyllelgjengelige kvoter med nesten 40 millioner tonn
sen er bra for klimaet, men gjør at det er et stort
per år. Kommisjonen har foreslått at de årlige
antall oppsparte kvoter i systemet. Overskudd
kuttene etter 2020 skal økes til nesten 50 millioav kvoter gjør at prisen på kvoter blir lav. Med
ner tonn hvert år. Med Kommisjonens forslag vil
lav kvotepris bidrar kvotesystemet i mindre grad
antall kvoter som gjøres tilgjengelig for bedriftil å fremme teknologiutvikling og langsiktig
tene ha falt til 365 millioner kvoter i 2050. Dette
omstilling. Med lavere kvotetak, for eksempel
er om lag 86 prosent lavere enn utslippene i
som følge av høyere klimaambisjoner, og der1990. Kommisjonens forslag er til diskusjon i
med færre kvoter tilgjengelig, ville kvoteprisen
Rådet og Parlamentet i EU, men det er utsikter
blitt høyere.
til at det kan bli flertall for Kommisjonens forDet har vært diskusjoner i EU om hva som
slag om en slik mer ambisiøs nedtrapping etter
bør gjøres for at kvotesystemet skal gi større
2020.
bidrag til teknologiutvikling og omstilling.
Kvotesystemet virker ved at det sørger for at
Norge har argumentert for en innstramming i
EU når sine fastsatte mål.
EUs kvotesystem for å øke kvoteprisen på kort

somheten, og EUs regelverk for bokføring av
utslipp og opptak i skog og annen arealbruk (EU
Land Use, Land-use Change and Forestry Regulation) vil bli relevante for Norge. Dette regelverket
vil danne et viktig grunnlag for norsk klimapolitikk fremover. EUs rammeverk og betydning for
Norge er nærmere omtalt i kapittel 4.
Norge er allerede omfattet av ulike typer EUregelverk som berører de ikke-kvotepliktige
utslippene, men med felles oppfyllelse av klimamålet for 2030 utvider vi dette samarbeidet og
underlegger klimapolitikken en strengere kontroll enn tidligere. Regjeringen mener dette er et
viktig grep for å nå vedtatte klimamål. Samarbeid
med EU på klimaområdet innebærer et langt mer
forpliktende ansvar for at norske ikke-kvotepliktige utslipp skal reduseres. Under innsatsfordelin-

gen har Europakommisjonen foreslått flere former for fleksibilitet for å hjelpe landene å oppfylle
de nasjonale utslippsbudsjettene. De viktigste formene for fleksibilitet for Norge er muligheten til å
konvertere et begrenset antall kvoter fra det europeiske kvotesystemet og samarbeid med andre
land gjennom handel med utslippsenheter.18 Fleksibilitet under innsatsfordelingen er nærmere
18

I EUs klimarammeverk gjøres landenes utslippsmål om til
utslippsbudsjetter for perioden 2021–2030. Under innsatsfordelingsforordningen vil hvert land vederlagsfritt få
utstedt utslippsenheter (Annual Emissions Allocations
(AEA)) for hvert år i perioden 2021–2030. For hvert tonn
utslipp et land har hatt innenfor sektorene som omfattes av
innsatsfordelingsforordningen, må landet innlevere én
utslippsenhet til oppgjør i registeret. Antall utslippsenheter
landene får utstedt avhenger av utslippsmålet.

18
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omtalt i kapittel 4.3.4 og 4.5.1. Fleksibilitetsmekanismene åpner for en kostnadseffektiv gjennomføring av de nasjonale utslippsmålene for 2030.
EUs interne regelverk som er under utarbeidelse må ferdigstilles før Norge vil kunne inngå
en avtale med EU om felles oppfyllelse av klimaforpliktelsen for 2030. Europakommisjonens forslag til regelverk er til behandling i Råd og Parlament, og forventes tidligst vedtatt mot slutten av
2017. Fra norsk side har regjeringen, ved siden av
skriftlige innspill, fremført norske synspunkter i
en rekke bilaterale møter, ved deltagelse i uformelle ministermøter og gjennom medlemskapet i
Green Growth Group.19 Arbeidet med å påvirke
EU-beslutninger vil pågå løpende frem til 2030politikken er ferdigstilt.
Norge har siden 2008 vært en del av det europeiske kvotesystemet på linje med EU-landene.
Kvotesystemet setter et samlet tak på utslippene
som omfattes, og samlet antall kvoter reduseres
hvert år. De reduksjonene som vil måtte utløses
innenfor kvotesystemet frem mot 2030 vil bli
håndtert samlet av EU og Norge gjennom stadige
reduksjoner i utslippstaket i kvotesystemet.
Langsiktig omstilling til et lavutslipps-Europa
innebærer at utslippene i kvotepliktige sektorer i
Europa må reduseres kraftig frem mot 2050. Med
Kommisjonens forslag til årlig nedtrapping av kvotemengden vil det samlede antall kvoter som gjøres tilgjengelig for bedriftene i 2050 være 86 prosent lavere enn 1990-utslippet. Dette innebærer at
Europas kvotepliktige virksomheter vil ha stadig
færre utslippskvoter tilgjengelig. Prisen på kvoter
vil mest sannsynlig bli langt høyere enn i dag. Et
stadig strammere europeisk kvotesystem vil
tvinge frem omstilling der klimavennlige løsninger tas i bruk i større omfang.
Også norske kvotepliktige virksomheter må
være forberedt på å betale langt mer for sine gjenværende utslipp. Selv om denne meldingen presenterer en strategi for å kutte utslippene i de
ikke-kvotepliktige sektorene i Norge, legger
regjeringen også stor vekt på å styrke teknologiutviklingen i kvotepliktige virksomheter. Blant de
fem satsningsområdene i klimapolitikken som
regjeringen presenterte i Meld. St. 13 (2014–
2015), er særlig den store satsningen på lavutslippsteknologi viktig for omstillingen i kvotepliktig sektor. Styrkingen av Enova og Innovasjon
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Det uformelle Green Growth Group-nettverket består av de
medlemslandene i EU som arbeider for høye klimamål og
et mer effektivt kvotesystem. Norge har siden tidlig 2014
vært invitert inn i dette samarbeidet.

2016–2017

Norges miljøteknologiordning gir viktige bidrag
til slik teknologiutvikling.
Det blir viktig å fortsette satsingen på langsiktig teknologiutvikling for å redusere prosessutslippene i norsk industri. Prosessindustrien
leverte et veikart for lavutslippsindustri til ekspertutvalget for grønn konkurransekraft, der industrien blant annet foreslo opprettelse av Prosess 21.
I Meld. St. 27 (2016–2017) Industrien – grønnere,
smartere og mer nyskapende (industrimeldingen)
varslet regjeringen av den vil opprette et slikt
langsiktig strategiforum. Prosess 21 skal blant
annet gi innspill til hvordan vi best kan få til en
utvikling i retning av minimale utslipp fra prosessindustrien i 2050 og samtidig ha en bærekraftig
vekst i denne industrien. I industrimeldingen ble
også industriens utslipp, og hvilke utfordringer og
muligheter industrien har til å redusere utslippene, nærmere beskrevet. Ved utforming av politikk på området er det nødvendig å ta hensyn til
konsekvensene av kvotesystemet, faren for karbonlekkasje og til industriens konkurranseevne. I
henhold til EUs klimakvotedirektiv kan medlemsland frem mot 2020 kompensere nærmere spesifiserte karbonlekkasjeutsatte sektorer for økning i
kraftprisen som skyldes EUs kvotehandelssystem. Regjeringens ambisjon er at det fortsatt skal
være en CO2-kompensasjonsordning etter 2020.
Innretningen av ordningen må nærmere vurderes
for å sikre et effektivt kvotesystem som ivaretar
insentivene til kostnadseffektive utslippsreduksjoner. Dette er i tråd med formålet bak og innretningen av EUs kvotesystem.

2.4

Regjeringens klimapolitikk

Regjeringen har de siste fire årene fulgt opp og
forsterket klimaforliket. Norges ikke-kvotepliktige utslipp er redusert fra 28,1 millioner tonn
CO2-ekvivalenter i 2013 til 27,4 millioner i 2016.
De totale norske klimagassutslippene er redusert
med 1 prosent fra 2015 til 2016. I Meld. St. 29
(2016–2017) Perspektivmeldingen 2017 som ble
lagt frem i mars anslås det at klimagassutslippene
vil fortsette å gå ned frem mot 2020. Nedgangen
anslås å fortsette mot 2030 og det største bidraget
vil trolig komme fra veitrafikken. Det skyldes særlig den norske elbilpolitikken, samt opptrappingsplanen for bruk av biodrivstoff i veitrafikken.
I klimaforliket fra 2008 ble det satt en ambisjon
om å kutte klimagassutslippene med 15–17 millioner tonn CO2-ekvivalenter i 2020. I dette tallet
var 3 millioner tonn økt opptak fra skog regnet
med. Totalt betydde det et utslippskutt på 12–14

2016–2017
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millioner tonn. Det innebærer at de innenlandske
utslippene ikke skal overstige 45–47 millioner tonn
CO2-ekvivalenter i 2020. Dette er senere teknisk
justert slik at intervallet nå er endret til 46,6–48,6
millioner tonn (se KLDs budsjettproposisjon,
Prop 1 S (2016–2017) og boks 2.4). Da regjeringen tiltrådte i 2013, ble det bestilt en rapport fra
Miljødirektoratet for å anslå hvordan man lå an i
forhold til dette målet.20 Rapporten viste at det
manglet åtte millioner tonn for å nå Stortingets
målsetting for innenlandske utslippsreduksjoner i
2020. Med utgangspunkt i de siste fremskrivingene anslås avstanden nå til om lag tre millioner
tonn. Når vi tar hensyn til økt bruk av biodrivstoff
reduseres gapet til om lag to millioner tonn. Forsterkingen av klimapolitikken har bidratt til at
utslippene for første gang nå anslås å avta mot
2020, selv om andre faktorer som økt befolkning
har gjort det mer krevende å nå 2020-målet.
I 2017-budsjettet foreslo regjeringen et grønt
skatteskift som oppfølging av grønn skattekommisjon. Hensikten er å stimulere til mer klimavennlige handlinger og forbruk. Det grønne skatteskiftet ble forsterket i budsjettavtalen for 2017 mellom
regjeringspartiene og Kristelig Folkeparti og Venstre. Avgiftene på drivstoff og utslipp av klimagasser er økt, samtidig som andre skatter og avgifter
er redusert. Samlet sett er miljø- og energirelaterte avgifter økt med nærmere 5,5 milliarder kroner siden regjeringen tiltrådte.
Regjeringens budsjettforslag for 2017 og budsjettavtalen mellom regjeringspartiene og Kristelig Folkeparti og Venstre fra høsten 2016 forsterket også klimaforliket gjennom konkrete tiltak
som opptrappingsplan for biodrivstoff, videreføring av elbilfordelene, satsing på CO2-fangst og
-lagring, gjødsling av skog og restaurering av myr
og annen våtmark.
Regjeringen har pekt ut fem satsingsområder
for å kutte utslipp: Transport, styrking av Norges
rolle som leverandør av fornybar energi, utvikling
av lavutslippsteknologi industrien og ren produksjonsteknologi, et grønt skifte i skipsfarten samt
CO2-håndtering. Her vet vi at vi må ta store kutt.
Målet er også å legge grunnlaget for ny næringsutvikling og fremtidsrettet næringsliv.
Regjeringen og samarbeidspartiene prioriterer
kollektivtrafikk og jernbane høyt. Planrammen for
første fireårsperiode av Nasjonal transportplan
2014–23 (NTP) er overoppfylt med mer enn 30
prosent for belønningsordningen for kollektiv20

Miljødirektoratet (2014). Faglig grunnlag for videreutvikling av den nasjonale og internasjonale klimapolitikken. Klimatiltak mot 2020 og plan for videre arbeid, M-133.
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transport. Planrammene for jernbane er også
overoppfylt. I NTP 2018–2029 prioriterer regjeringen å forsterke satsingen på jernbane ytterligere,
samt 18 milliarder kroner til investeringer i godstransport på jernbane som skal legge til rette for
overføring av gods fra vei til bane. Regjeringen
prioriterer også 66 milliarder kroner til å legge til
rette for gange, sykkel og kollektivtransport i storbyene. I NTP 2018–2029 har regjeringen videre
foreslått nye, ambisiøse mål for innfasing av nullutslippskjøretøy. Klimaforliket fra 2012 inneholdt
et mål om at gjennomsnittlige klimagassutslipp fra
nye personbiler i Norge innen 2020 ikke skulle
overstige 85 g CO2/km. Dette målet ligger vi an til
å oppfylle i god tid før 2020, og kanskje allerede i
2017.
Regjeringen la fram en stortingsmelding om
energipolitikken våren 2016 (Meld. St. 25 (2015–
2016)). Hovedbudskapet i energimeldingen er at
forsyningssikkerhet, klimautfordringen og næringsutvikling må ses i sammenheng for å sikre en
effektiv energiforsyning. Store deler av den norske energiforsyningen er allerede basert på fornybare energikilder. Norge har i dag også en tilnærmet utslippsfri kraftsektor. Bruk av energi i transport, industri, olje- og gassutvinning og til oppvarming gir imidlertid fortsatt utslipp av klimagasser.
Regjeringen definerte i meldingen fire innsatsområder i energipolitikken: effektiv og klimavennlig
bruk av energi, styrket forsyningssikkerhet, lønnsom produksjon av fornybar energi og næringsutvikling og verdiskaping gjennom effektiv utnyttelse av fornybarressursene.
Enova har blitt styrket betydelig og Innovasjon
Norges miljøteknologiordning er nesten tredoblet. Regjeringen har også igangsatt arbeidet
med å etablere et langsiktig strategiforum for
norsk prosessindustri. Hensikten er å få til en
utvikling i retning av minimale utslipp fra prosessindustrien i 2050, og samtidig ha en bærekraftig
vekst i sektoren.
Norge er en kystnasjon. Grønn skipsfart er et
særlig satsingsområde for regjeringen. Regjeringen har forsterket det grønne skiftet i skipsfarten
ved innføring av tilskuddsordninger til fornyelse
av nærskipsfartsflåten, blant annet en kondemnerings- og innovasjonslåneordning, samt bevilgninger til utvikling og introduksjon av lav- og nullutslippsteknologi i skipsfarten. Gjennom offentlige
krav og satsinger gjennom Enova har regjeringen
sikret at det i årene fremover vil sjøsettes mange
nye null- og lavutslippsferger langs kysten. Regjeringen vil fortsette dette arbeidet, ved å sikre at
alle nye riksveiferger benytter lav- eller nullutslippsløsninger, og bidra til at fylkeskommunale
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ferger og hurtigbåter benytter lav- og nullutslippsløsninger. I NTP 2018–2029 varslet regjeringen at
den har som ambisjon at innen 2030 skal 40 prosent av alle skip i nærskipsfart bruke biodrivstoff
eller være lav- og nullutslippsfartøy. Dette vil
bidra til reduserte klimagassutslipp, grønn teknologiutvikling og arbeidsplasser langs kysten.
CO2-fangst og -lagring kan være en del av løsningen på klimautfordringen. Det overordnede
målet for regjeringens arbeid med CO2-håndtering er å bidra til at CO2-håndtering blir et kostnadseffektivt tiltak i arbeidet mot globale klimaendringer. For å nå målet er det nødvendig med
teknologiutvikling og kostnadsreduksjoner, blant
annet gjennom utbygging av fullskala demonstrasjonsanlegg. Regjeringen presenterte sin strategi
for arbeidet med CO2-håndtering i Prop. 1 S
(2014–2015) for Olje- og energidepartementet.
Tiltakene i strategien omfatter forskning, utvikling og demonstrasjon og arbeidet med å realisere
fullskalaprosjekt med spredningspotensial. Strategien omfatter også internasjonalt arbeid for å
fremme CO2-håndtering som et viktig klimatiltak.
Internasjonalt bidrar Norge langs flere linjer
for å omsette ambisjonene fra Parisavtalen til
handling. Vårt viktigste bidrag er klima- og skoginitiativet, som betaler for reduserte utslipp fra
avskoging og skogdegradering i utviklingsland.
Reduserte utslipp fra avskoging og skogdegradering kan i teorien bidra med så mye som en tredjedel av løsningen på det globale klimaproblemet.
Gjennom klima- og skoginitiativet har Norge inngått partnerskap med blant andre Brasil og Indonesia med mål om bærekraftig forvaltning av
regnskogen. Innsatsen bidrar til reduserte utslipp
av CO2 ved å la skogen stå, til å ta vare på verdifullt biologisk mangfold og til bærekraftig utvikling for folkene som lever i og av skogen.
Det er enighet på Stortinget om at initiativet
skal videreføres på dagens nivå frem til 2020. I
Meld. St. 24 (2016–2017) Felles ansvar for felles
fremtid inviterer regjeringen Stortinget til bred
enighet for å sikre at blant annet klima- og skoginitiativet skal videreføres på et høyt nivå frem til
2030 innenfor bistandsbudsjettet. Regjeringen har
økt samarbeidet med næringslivet om skogbevaring, og blant annet gjennom lansering av et nytt
fond som skal støtte opp om avskogingsfri jordbrukspraksis. Dette er et eksempel på hvordan
klima- og skoginitiativet representerer nyskaping
og nytenking i bistandspolitikken.
Regjeringen vil fortsette den internasjonale
innsatsen gjennom klima- og skoginitiativet og

2016–2017

annet internasjonalt arbeid som bidrar til oppfølging av utviklingslandenes egne planer for lavutslippsutvikling og klimatilpasning
Norge gir også vesentlige bidrag til klimatilpasning og støtte til fornybar energi i utviklingsland. Mellom 2015 og 2018 bidrar Norge med
1,6 milliarder kroner til Det grønne klimafondet,
som er den viktigste multilaterale kanalen for å
støtte gjennomføring av utviklingslandenes nasjonale klimamål. Industrilandene har forpliktet seg
til i fellesskap fra 2020 å mobilisere 100 milliarder
amerikanske dollar årlig fra offentlige og private
kilder til klimatiltak i utviklingsland.
Behovet for finansiering av klimatiltak øker.
Utslippsveksten fremover vil primært komme i
utviklingsland, og utviklingslandene er også de
som vil bli hardest rammet av klimaendringene.
Det vil være avgjørende for å nå målene i Parisavtalen at utviklingsland har tilgang på finansiering,
og mange av landenes nasjonale bidrag er også
betinget av tilgang på internasjonal finansiering.
Parisavtalen sier at industrilandene bør fortsette å
lede an i å mobilisere klimafinansiering fra flere
kilder, instrumenter og kanaler som en del av en
felles global innsats. Norge vil i tråd med dette ta
sikte på å øke nivået på norsk klimafinansiering
fremover.
Parisavtalens artikkel 6 legger opp til at land
kan samarbeide gjennom bruk av markeder for å
realisere mer ambisiøse utslippsreduksjoner.
Norge bidrar allerede gjennom Den grønne
utviklingsmekanismen (CDM) til å finansiere klimatiltak i utviklingsland. Gjennom pilotprogrammet Transformative Carbon Asset Facility (TCAF)
er Norge med på uttesting av nye markedsmekanismer. Norge fremmer også grønt skifte i utviklingsland gjennom flere internasjonale partnerskap, innenfor og utenfor FN, og gjennom kvotekjøpsprogrammet.
Klima står sentralt i slik innsats, fordi kompetanse om bærekraftig forvaltning av arealer, og
fornybar energi deles på en systematisk måte, og
partnerlandene får økt forståelse av verdien av
energi- og ressurseffektivitet. Slik innsats kan
særlig lykkes når landet selv anmoder om støtte,
og de har fått tro på at rammebetingelsene i økonomien kan formes for bedre langsiktige resultater. Norge bidrar på denne måten internasjonalt
langs flere linjer for å omsette ambisjonene fra
Parisavtalen til konkret handling. Norge skal være
en pådriver i arbeidet for å sette en internasjonal
pris på klimagassutslipp og for effektivt fungerende internasjonale karbonmarkeder.

2016–2017
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3 En strategi for 2030 – på veien mot lavutslippssamfunnet
3.1

En strategi som sikrer
måloppnåelse

Regjeringen vil oppfylle 2030-målet med hovedvekt
på innenlandske utslippsreduksjoner og med nødvendig bruk av EU-regelverkets fleksibilitetsmekanismer. Regjeringens strategi for 2030 legger til rette
for betydelige utslippsreduksjoner nasjonalt.
Både Norge og EU prioriterer klimapolitikken
høyt. Regjeringen har valgt å gå i dialog med EU
om felles oppfyllelse av utslippsforpliktelsen for
2030 og dermed bidra til det bredere internasjonale samarbeidet om globale klimaløsninger. Felles oppfyllelse sammen med EU vil kunne gi
større muligheter for norske bedrifter til å bidra
med nye løsninger i det grønne skiftet som er i
gang både i EU og i Norge. Norge samarbeider
allerede med EU om å redusere utslippene i kvotepliktig sektor. Med felles oppfyllelse av 2030målet vil Norge også samarbeide med EU om å
redusere de ikke-kvotepliktige utslippene under
innsatsfordelingen. Dette er hovedsakelig utslipp
fra transport, jordbruk, bygg og avfall, men også
ikke-kvotepliktige utslipp fra industrien og petroleumsvirksomheten. Felles oppfyllelse av klimamålene sammen med EU innebærer at vi får et
eget mål for reduksjon av ikke-kvotepliktige
utslipp. Norge er i Europakommisjonens forslag
omtalt med et foreløpig mål om å redusere utslippene som omfattes av innsatsfordelingen med 40
prosent. Det gjør at Norge fullt og helt blir del av
den europeiske dugnaden for å redusere utslipp.
Etter beslutningen til USA om å trekke seg ut av
Parisavtalen, er det fremfor alt EU som må ta
lederskapet i de internasjonale klimaforhandlingene. Dette gjør Norges valg om nært samarbeid
med EU enda viktigere.
Ved samarbeid med EU vil Norges utslippsforpliktelse gjøres om til et budsjett for ikke-kvotepliktige utslipp for perioden 2021–2030. Budsjettet setter ikke bare et tak for de samlede utslippene over perioden, men også for utslippene i det
enkelte år. Samtidig vet vi at det er vanskelig å finstyre klimagassutslippene fra år til år. Den økonomiske aktiviteten svinger og befolkningen kan
endres. Utviklingen av klimavennlig teknologi, og
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Figur 3.1 Utslippsframskrivning og
utslippsbudsjett for ikke-kvotepliktige utslipp
(millioner tonn CO2-ekvivalenter)
Kilder: Statistisk sentralbyrå, Miljødirektoratet, Finansdepartementet og Klima- og miljødepartementet.

dermed kostnadene ved å ta slik teknologi i bruk,
er usikker. Regjeringens strategi er utformet for å
håndtere forholdet mellom et utslippsbudsjett
med mål som må overholdes årlig og klimagassutslipp som påvirkes av handlingene til noen hundre
tusen bedrifter og flere millioner personer.
Utslippsbudsjettet Norge vil få gjennom en
avtale med EU er ikke endelig avklart og vil
avhenge av hvordan regelverket i EU blir. Basert
på det tallgrunnlaget vi har i dag er forskjellen
mellom fremskrevne utslipp i Norge og Norges
utslippsbudsjett anslått til i størrelsesorden 30 millioner tonn CO2-ekvivalenter for perioden 2021–
2030 sett under ett. Anslaget er usikkert. Utslippsbudsjettet kan dekkes opp med utslippsreduksjoner nasjonalt og samarbeid med EU-land om
utslippsreduksjoner.
Under innsatsfordelingen har Europakommisjonen foreslått flere former for fleksibilitet for å
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2016–2017

Tabell 3.1 Anslått utslippsbudsjett og -gap (millioner tonn CO2-ekvivalenter)
Anslått utslippsgap1

30

Antatt tilgang på bruk av kvoter fra det europeiske kvotesystemet

5,5–11

Anslått behov for utslippsreduksjoner

20–25

1

Skog- og arealbrukssektoren (LULUCF) er beregningsteknisk satt til null.
Kilde: Miljødirektoratet

hjelpe landene å oppfylle de nasjonale utslippsbudsjettene. Noen land vil få muligheten til å konvertere et begrenset antall kvoter fra det europeiske kvotesystemet (EU ETS). Basert på forslaget til regelverk vil Norge sannsynligvis få adgang
til å bruke 5,5–11 millioner kvoter fra det europeiske kvotesystemet til å dekke utslippsbudsjettet, se nærmere omtale i kapittel 4.3.4 og 4.5.1.
Regjeringen vil benytte seg fullt ut av denne fleksibiliteten. Det gjenstående reduksjonsbehovet
over perioden ligger da i størrelsesorden 20–25
millioner tonn. Det er usikkerhet knyttet til størrelsen på det anslåtte reduksjonsbehovet.
Dersom Kommisjonens forslag til regelverk
blir vedtatt, vil felles gjennomføring med EU innebære at vi også får et mål om at bokførte utslipp
fra sektoren for skog og annen arealbruk
(LULUCF) ikke skal være større enn opptaket.
Med Kommisjonens forslag ligger Norge an til å
måtte bokføre et netto utslipp. Dette betyr at Norges utslippsforpliktelse kan øke utover forpliktelsen vi får under innsatsfordelingen, selv om
Norge har et stort nettoopptak i skog, se nærmere
omtale i kapittel 4.4. Det diskuteres nå ulike alternativer til Kommisjonens forslag. Norge vil
arbeide med andre europeiske skogland for å
fremme en alternativ modell for EU. Det er stor
usikkerhet knyttet til den endelige utformingen av
regelverket. Skog- og arealbrukssektoren er derfor beregningsteknisk satt til null. Det er dermed
tatt utgangspunkt i utslippsgapet på 20–25 millioner tonn når behovet for utslippsreduksjoner er
vurdert, se tabell 3.1. Hvis Norge får et høyere
utslippsgap som følge av reglene for skog og arealbruk, vil dette trolig kunne dekkes gjennom
bilaterale fleksible mekanismer.
Regjeringen vil oppfylle 2030-målet med
hovedvekt på innenlandske utslippsreduksjoner
og med nødvendig bruk av EU-regelverkets fleksibilitetsmekanismer. Regjeringens strategi for 2030
legger til rette for betydelige utslippsreduksjoner
nasjonalt. I kapittel 3.2 går vi gjennom tiltak nasjonalt som kan møte behovet for utslippsreduksjoner. Før forpliktelsesperioden starter i 2021 vil
regelverket være kjent og konsekvensene for

Norge vil bli klarere. Men usikkerheten knyttet til
utslippsutvikling, effekten av klimapolitikken og
ikke minst den teknologiske utviklingen og kostnadene ved utslippsreduksjoner, vil være betydelig også langt inn i forpliktelsesperioden 2021–
2030. Derfor må strategien både ha høyt ambisjonsnivå og være fleksibel. Regjeringen tar høyde
for usikkerhet og kostnader gjennom å legge en
strategi for å sikre nødvendig fleksibilitet til å oppfylle utslippsbudsjettet. Vi forventer at det vil være
tilgang på tilstrekkelig fleksibilitet gjennom bilaterale avtaler med EU-land. Dersom det blir nødvendig og viser seg å være kostnadseffektivt, legger
regjeringen opp til at Norge også skal kunne
benytte fleksibilitet i form av direkte kjøp av
utslippsenheter fra andre land. Bruk av EUs fleksibilitetsmekanismer vil bidra til utslippsreduksjoner andre steder i Europa innenfor et felles overordnet utslippstak, og bidrar dermed til reelle globale reduksjoner på tilsvarende måte som reduksjoner i Norge.
For å sikre måloppnåelse mot 2030 er regjeringens strategi fleksibel nok til at den kan justeres
etter hvert som vi får ny kunnskap og forholdene
endrer seg, for eksempel som følge av teknologiutvikling. Regjeringen legger dermed i denne meldingen frem en realistisk og dynamisk strategi
som svarer på utfordringene vi står overfor i
klimapolitikken frem mot 2030, og som bidrar til
grønn omstilling og grønn konkurransekraft i
Norge.

3.2

Den nasjonale innsatsen
videreføres og forsterkes

Regjeringen har allerede gjennomført en rekke
klimatiltak og forsterket klimapolitikken sammen
med samarbeidspartiene. Stortinget har også fattet vedtak, og det er formulert ambisjoner og målsettinger som vil bidra til utslippsreduksjoner
fremover. Det gjelder særlig måltall om nullutslippskjøretøy i NTP 2018–2029, vedtaket om opptrapping av omsetningskravet for biodrivstoff til
veitrafikk til 20 prosent i 2020 og anmodningsved-
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taket om lik CO2-avgift i ikke-kvotepliktig sektor.
Det forhandles også om et CO2-fond for næringslivet.
Regjeringen viser med denne strategien at det
anslåtte utslippsgapet på 20–25 millioner tonn CO2ekvivalenter kan dekkes med nasjonale utslippsreduksjoner. I denne meldingen gjennomgås tiltak
som Miljødirektoratet anslår at til sammen har et
potensial for større utslippsreduksjoner enn det
gjenstående
reduksjonsbehovet.
Regjeringen
mener at å vurdere et bredere spekter av tiltak er
hensiktsmessig fordi anslag for reduksjonspotensial og kostnader ved tiltak er beheftet med betydelig usikkerhet. Strategien tar høyde for at deler av
det skisserte potensialet ikke blir utløst. Strategien
skisserer ikke en ferdig tiltaksliste eller virkemiddelbruk frem mot 2030 for å oppnå reduksjoner.
Det er viktig å løpende kunne tilpasse virkemiddelbruken, blant annet til den teknologiske utviklingen. Derfor staker denne strategien ut en retning
for virkemiddelbruk fremover og viser et mulighetsrom i sektorene. Tiltakene er gjennomgått mer
detaljert i kapittel 5.
Transportsektoren står for om lag 60 prosent
av de ikke-kvotepliktige utslippene i Norge, og
store deler av innenlandske utslippsreduksjoner
må tas i transportsektoren. De siste årene er det
besluttet en rekke politiske ambisjoner og målsettinger for transportsektoren. I NTP 2018–2029 ble
det fremmet en rekke måltall for nye nullutslippskjøretøy i 2025 og 2030. Analyser viser at vi ikke
når ambisiøse utslippsreduksjoner innen vegtransporten uten insentiver. Regjeringens allerede
vedtatte virkemidler antas å gi vesentlige bidrag
til å nå måltallene. Forbedringer av teknologisk
modenhet i kjøretøysegmentene slik at nullutslippskjøretøy blir konkurransedyktige med fossile løsninger, ligger til grunn for måltallene.
Omsetningskrav for biodrivstoff trappes opp i
tråd med vedtaket i budsjettforliket høsten 2016.
Ved eventuell norsk produksjon av biodrivstoff vil
imidlertid utslipp fra produksjonen kunne bli ført i
Norges utslippsregnskap, i første rekke i kvotepliktig sektor (industri) og/eller skog- og arealbrukssektoren.
For å sikre en fornuftig virkemiddelbruk og
reduserte utslipp i byområder, er det etablert en
ordning med bymiljø- og byutviklingsavtaler, som
nå samordnes til en felles byvekstavtale. Avtalene
skal bidra til at målet om at veksten i persontransporten i byområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange (nullvekstmålet), nås i
byområdene som omfattes av slike avtaler.
Det er også fattet vedtak som kan redusere
ikke-kvotepliktige utslipp i sektorer utenom trans-
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portsektoren. Regjeringen vil sørge for at et forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming av
bygninger fra 2020 også omfatter bruk av mineralolje som spisslast (tilleggsoppvarming). Regjeringen tar samtidig sikte på å utvide forbudet ytterligere til å omfatte driftsbygninger i landbruket og
midlertidige bygninger. Regjeringen vil videre
utrede mulighetene for reduksjon av utslipp fra
gass til oppvarming av bygninger. Det må også
være et mål at bygg- og anleggsplassene er mest
mulig fossilfrie i fremtiden. Regjeringen vil derfor
i løpet av 2017 utrede muligheten for reduksjon av
bruk av mineralolje til oppvarming og bygningstørking ved bygge- og anleggsplasser. Regjeringen arbeider også med en handlingsplan for
fossilfrie bygge- og anleggsplasser innen transportsektoren.
Miljødirektoratet har anslått at oppfølging av
de politiske målsettingene omtalt over kan utløse
utslippsreduksjoner i størrelsesorden 16 millioner
tonn CO2-ekvivalenter over perioden 2021–2030.
Miljødirektoratets analyser er delt inn tiltak i ulike
kostnadskategorier. Tiltak knyttet til de politiske
målsettingene og ambisjonene for transportsektoren dekker et stort kostnadsspenn. Kostnadene
avhenger i stor grad av den videre utviklingen av
lav- og nullutslippsteknologi til bruk i transportsektoren. Slik teknologi utvikles i hovedsak utenlands.
Miljødirektoratet har i tillegg anslått et ytterligere potensial for reduksjon av ikke-kvotepliktige
utslipp på 18 millioner tonn med samfunnsøkonomiske kostnader under 500 kroner per tonn CO2ekvivalenter, blant annet innenfor transport, jordbruk, industri og petroleum. Anslagene for potensial og kostnader er usikre og følsomme for hvilke
forutsetninger som legges til grunn. Utviklingen i
kostnader og gjennomføringsmuligheter avgjør
hvilke tiltak som faktisk vil bli utløst. Miljødirektoratet har ikke utredet virkemidler eller doseringen av slike, og dette utgjør også en usikkerhet.
Stortinget har gjennom anmodningsvedtak
bedt om at det skal innføres lik CO2-avgift i ikkekvotepliktig sektor. Regjeringen tar sikte på å
komme tilbake til dette i 2018-budsjettet. Lik CO2avgift i alle sektorer kan gi utslippsreduksjoner
utover det som ligger inne i referansebanen. Nærmere 60 prosent av klimagassutslippene i ikkekvotepliktige sektorer står i dag overfor den generelle satsen på 450 kroner per tonn CO2. Enkelte
næringer eller anvendelser er imidlertid fritatt for
CO2-avgift eller ilagt redusert sats. I ikke-kvotepliktige sektorer gjelder dette blant annet bruk av
gass i veksthusnæringen, gods- og passasjertransport i innenriks sjøfart, fiske og fangst i nære far-
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vann og offshorefartøy. Det er også redusert sats
for mineralolje til fiske og fangst i nære farvann.
Innenriks luftfart og bruk av gass i industri og
bergverk ilegges redusert sats. Utslippene fra
innenriks sjøfart og deler av innenriks luftfart er
ikke kvotepliktige.
Det er rimelig å anta at en del av reduksjonspotensialet ved tiltakene som ikke er ilagt avgift
vil kunne utløses med innføring av generelt
avgiftsnivå, samtidig som kostnadsanslagene er
usikre. En vesentlig del av tiltakene Miljødirektoratet har anslått til å ha en samfunnsøkonomisk
kostnad under 500 kroner er imidlertid ilagt
avgift. Noen utslipp kan det være vanskelig å
ilegge avgift, for eksempel hvis det er vanskelig å
måle eller beregne utslippene. Det kan også være
tilfeller hvor avgiften ikke utløser kostnadseffektive tiltak på grunn av barrierer som for eksempel
manglende kompetanse eller mangelfull informasjon. Dersom avgift ikke vurderes å være tilstrekkelig eller hensiktsmessig vil andre virkemidler
vurderes, som gir tilsvarende sterke insentiver for
utslippsreduksjoner.
For jordbrukssektoren og fiskerinæringen
inviteres det til partssammensatte utvalg som
blant annet skal vurdere muligheten for reduserte
klimagassutslipp fram mot 2030.
Regjeringen har satt i gang en prosess med
berørte næringsorganisasjoner om etablering av
en miljøavtale med tilhørende CO2-fond for
næringstransport. Miljømålet i en eventuell avtale
må tilpasses omfanget og innretningen av avtalen
og ses i sammenheng med Norges klimamål i
2030. Det vil igangsettes utredninger og innhenting av felles data og analysegrunnlag.
Ifølge beregninger utført av Miljødirektoratet
har de samlede tiltakene beskrevet ovenfor et
potensial til å redusere utslippene innenlands med
om lag 35 millioner tonn over perioden 2021–2030
sammenlignet med det som ligger i dagens referansebane. Dette er klart mer enn anslått reduksjonsbehov på 20–25 millioner tonn, og viser at
regjeringens strategi med stor sannsynlighet vil
føre til tilstrekkelige utslippsreduksjoner til 2030.
Regjeringen mener det er hensiktsmessig å presentere et bredere spekter av mulige tiltak fordi
usikkerheten i anslagene er stor, blant annet fordi
mye avhenger av fremtidig teknologiutvikling,
kostnader og effekten av ulike virkemidler. Miljødirektoratets kostnadsanslag legger til grunn at
kostnadene ved nullutslippsløsninger faller betydelig fremover, se nærmere omtale i kapittel 6.
Det er usikkert hvor stor del av det skisserte
potensialet som vil utløses.

2016–2017

Transportsektoren er en viktig brikke i det
grønne skiftet. Sektoren står for om lag 60 prosent
av de ikke-kvotepliktige utslippene i Norge, og
store deler av de innenlandske utslippsreduksjonene i ikke-kvotepliktig sektor må dermed tas i
denne sektoren. Samtidig skjer det en rask teknologisk utvikling av lav- og nullutslippsteknologi i
transportsektoren. For å støtte opp under arbeidet
med utslippsreduksjoner i transportsektoren, setter regjeringen et arbeidsmål for utslippsreduksjoner i transportsektoren på 35–40 prosent i 2030
sammenlignet med 2005, se nærmere om dette i
kapittel 5.3. Forbedringer av teknologisk modenhet i transportsegmentene, slik at nullutslippsløsninger blir konkurransedyktige med fossile transportløsninger, ligger til grunn for arbeidsmålet
om utslipp i transportsektoren.
I forbindelse med arbeidet til regjeringens
ekspertutvalg for grønn konkurransekraft og
regjeringens arbeid i etterkant, har til nå 15 bransjer valgt å utarbeide egne veikart til lavutslippssamfunnet. Dette viser at norsk næringsliv ønsker
å gripe mulighetene i den grønne omstillingen, og
at de ønsker samspill med kunnskapsmiljøer og
myndigheter for å lykkes. Flere av Norges største
selskaper har gått sammen i nettverket Norge
203040 for å samarbeide om næringslivets bidrag
til å nå klimamålene for 2030, se boks 3.2. Samme
trend er tydelig internasjonalt: ledende globale
selskaper i ulike sektorer tar til orde for ambisiøs
klimapolitikk og ønsker seg tydelige politiske styringssignaler i den retning. Tidligere omstillinger
har vist at de som går foran i utvikling og bruk av
nye teknologier og skaper markeder for dem, kan
bygge kompetanse og konkurransefordeler for
fremtiden. Det blir ikke mindre viktig i omstillingen til lavutslippssamfunnet. Regjeringen arbeider med en overordnet strategi for grønn konkurransekraft.

3.3

Arbeidet med
kunnskapsgrunnlaget

Regjeringen mener det er viktig for arbeidet med
å oppfylle forpliktelsene for 2030 og for en videre
utvikling mot lavutslippssamfunnet i 2050 at kunnskap om tiltaksmuligheter, kostnader og effekten
av virkemidler styrkes. Dette er viktig kunnskapsoppbygging vi vil satse på. Det vil også være
nødvendig å videreutvikle analysegrunnlaget av
hensyn til fremtidig rapportering til FN, EU og
under klimaloven som Stortinget vedtok i juni
2017. Regjeringen vil følge opp Stortingets anmod-
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ning om å opprette et teknisk beregningsutvalg på
klimafeltet, ledet av Miljødirektoratet.
Regjeringen vil arbeide videre med å videreutvikle datagrunnlaget og analyseverktøyene. Det
vil blant annet innebære å videreutvikle tiltaksanalysene, herunder anslagene for ulike tiltakspotensiale for å redusere utslipp og kostnader ved å
gjennomføre dem. Det er også behov for metodeutvikling for bedre å kunne anslå effekten av virkemidler som ledd i en effektiv klimapolitikk.
Regjeringen vil oppfylle 2030-målet med hovedvekt
på innenlandske utslippsreduksjoner og med nødvendig bruk av EU-regelverkets fleksibilitetsmekanismer. Regjeringen vil
– legge til rette for at utslippsforpliktelsen for
2030 nås gjennom kostnadseffektive tiltak
– vurdere avgift på generelt nivå for alle ikkekvotepliktige utslipp. Dersom avgift ikke er til-

–

–
–

–
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strekkelig eller egnet, skal andre virkemidler
vurderes, som gir tilsvarende sterke insentiver
følge opp politiske ambisjoner og målsettinger
for transportsektoren; herunder nullvekst i
persontransport med bil i byområdene, opptrapping av omsetningskravet for biodrivstoff
til veitrafikk til 20 prosent i 2020 og måltall for
nullutslippskjøretøy i NTP 2018–2029
benytte seg fullt ut av den fleksibiliteten Norge
kan oppnå ved bruk av kvoter fra det europeiske kvotesystemet
dersom det blir nødvendig og viser seg å være
kostnadseffektivt, legge opp til at Norge også
skal kunne benytte fleksibilitet i form av
direkte kjøp av utslippsenheter
videreutvikle kunnskapsgrunnlaget for klimapolitikken
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2016–2017

Boks 3.1 Bindende utslippsbudsjett
perioden 2021–2030 følger dermed ikke autoGjennom innsatsfordelingen gjør EU sitt 2030matisk fra ambisjonsnivået for 2030. Flere ulike
mål om til et bindende utslippsbudsjett som gjelutslippsbudsjetter kan sies å være forenlige med
der for hele perioden 2021–2030. I stedet for å
oppfyllelsen av 2030-målet.
vurdere utslippene kun i år 2030 etablerer man
På grunn av dynamikken i budsjettet vil det
et forpliktende budsjett som regulerer utslipikke være mulig å vite nøyaktig hvor høye utslippene over en tiårsperiode.
pene vil være i målåret 2030. Dersom landene
Tilsvarende ble gjort under Kyotoprotokolkutter ekstra mye tidlig i perioden, kan ubenytlens andre forpliktelsesperiode, der Norges mål
tede utslippsenheter uten begrensning spares til
om å kutte utslippene med 30 prosent i 2020 ble
senere år.
gjort om til et utslippsbudsjett for perioden
Fra et klimaperspektiv vil det først og fremst
2013–2020. Under Kyotoprotokollen er Norge
være summen av utslippsenheter for perioden
forpliktet til å holde de gjennomsnittlige årlige
2021–2030 som er interessant, hvordan utslipklimagassutslippene 16 prosent lavere enn
pene fordeler seg tidsmessig innad i perioden er
utslippene i 1990.
av mindre betydning. I kapittel 4 står det mer
Sluttpunktet for utslippsbudsjettet er gitt ved
om hvordan EUs utslippsbudsjett for 2021–2030
måltallet, men før perioden starter må man
vil fastsettes.
bestemme hva som skal være startpunkt for
budsjettet. Størrelsen på utslippsbudsjettet for

Boks 3.2 203040-nettverket – norsk næringsliv for grønn omstilling
– elektrifisering av egne transportflåter på land
Flere ledende norske virksomheter har etablert
og til havs
Norge 203040-nettverket, et langsiktig initiativ
– utvikling av utslippsfrie områder
med mål om å peke på forretningsmuligheter og
– finansiering av utslippsfri vekst
bidra til klimaløsninger på veien til lavutslipps– hvordan koalisjonen kan inspirere flere
samfunnet. Initiativet er en pådriver for at Norge
grønne og mer bevisste forbrukere
skal nå målet om 40 % utslippskutt innen 2030.
Nettverket mener at Norge har gode forutsetNettverket består av virksomheter som Agder
ninger for en grønn omstilling, og at Norge kan
Energi, Coca-Cola Norge, DNV GL, Hurtigruta en ledende rolle som veiviser til lavutslippsten, Hydro, IKEA Norge, Kongsberg Gruppen,
samfunnet. Ved å forene krefter på tvers av de
Marine Harvest, Ruter, Snøhetta Oslo, Spareulike sektorene mener medlemmene at de kan
Bank 1 Forsikring, Statkraft, Statnett, Statoil,
få til betydelig større resultater enn summen av
Storebrand, Telenor Norge, TINE, Umoe, Veiden enkeltes individuelle innsats.
dekke, Elektroforeningen og Finans Norge, i
I 2016 arbeidet gruppen sammen om å idenpartnerskap med Xynteo og miljøorganisasjotifisere de viktigste mulighetsområdene og på
nene WWF og ZERO. Prosjektet bygger på rapbakgrunn av dette arbeider koalisjonen nå med
porten Norge 203040 – forretningsmuligheter
å utvikle og løfte frem fire pilotprosjekter med
fra 2015.
fokus på:
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4 EUs rammeverk og betydning for Norge
4.1

Innledning

Gjennom EØS-avtalen deltar Norge allerede i det
europeiske kvotesystemet (EU Emissions Trading System (EU ETS)). Ved avtale om en felles
oppfyllelse av klimaforpliktelsene for 2030 vil
Norge og EU fra 1. januar 2021 også samarbeide
om å redusere de ikke-kvotepliktige utslippene. Et
slikt samarbeid vil gjøre at både EUs innsatsfordelingsforordning og EUs regelverk for bokføring av
utslipp og opptak i skog og andre arealer blir relevante for Norge. Samarbeid om utslippsreduksjoner mellom EU-land er en viktig del av regelverket for oppfyllelse av 2030-målet.

4.2

Det europeiske kvotesystemet

Det europeiske kvotesystemet gir fleksibilitet for
bedriftene som deltar, en kostnadseffektiv gjennomføring av utslippsreduksjonene innenfor fastsatt kvotetak, og lavere risiko for at bedrifter flytter sin produksjon til utlandet for å unngå reguleringer og skatter på utslipp av klimagasser. Om
lag halvparten av norske utslipp er omfattet av
systemet. Utslippene innenfor dette systemet skal
reduseres med 43 prosent innen 2030 sammenlignet med nivået i 2005. Norske kvotepliktige virksomheter bidrar på linje med kvotepliktige virksomheter i de andre europeiske landene til at
målet nås. Vår deltakelse i det europeiske kvotesystemet er en viktig del av norsk klimapolitikk og
strategien for å oppfylle 2030-forpliktelsen.
Det europeiske kvotesystemet dekker utslipp
fra over 11 000 virksomheter som står for noe
under halvparten av EUs samlede utslipp. Mesteparten av klimagassutslippene fra energiforsyning, industri og petroleumsvirksomhet er omfattet. I tillegg reguleres utslipp fra luftfart innad i
EØS-området. Om lag halvparten av norske
utslipp er inkludert i dette kvotesystemet.
Kvotesystemet fungerer slik at en utslippsøkning i Norge over tid vil motsvares av en tilsvarende reduksjon et annet sted i Europa. Motsatt

vil en utslippsreduksjon i Norge åpne for økte
utslipp innenfor andre deler av systemet over tid.
Europakommisjonens direktivforslag som skal
gjelde for perioden 2021–2030 videreutvikler
reglene for det eksisterende kvotesystemet for
perioden 2013–2020. Forslaget innebærer ingen
store endringer i strukturen i systemet, og omfanget av systemet (kvotepliktige sektorer og gasser)
er foreslått uendret.
En sentral mekanisme i kvotesystemet er den
årlige nedjusteringen i samlet antall kvoter som
utstedes. Den årlige reduksjonen i kvotemengden
utgjør et fast antall kvoter, for inneværende periode 1,74 prosent av en beregnet kvotemengde for
2010. Med en nedskaleringsfaktor på 1,74 prosent
vil antall kvoter som utstedes være knapt 40 millioner kvoter lavere enn året før. I 2013 ble det
utstedt om lag 2 milliarder kvoter som virksomhetene i det europeiske kvotesystemet kunne bruke
til oppfyllelse av kvoteplikten. Innen år 2020 vil
antall kvoter som gjøres tilgjengelig for de kvotepliktige være redusert til om lag 1,8 milliarder
kvoter.
I Kommisjonens forslag til regelverk som skal
gjelde etter 2020, er det lagt inn en raskere nedskalering av kvotemengden, med en årlig reduksjonen i kvotemengden på 2,2 prosent per år.
Antall kvoter som utstedes vil da kuttes med knapt
50 millioner kvoter per år, om lag på linje med
Norges samlede utslipp. Gjennom de årlige reduksjonene i kvotemengden vil utstedte kvoter i 2030
være 43 prosent lavere enn utslippene fra de kvotepliktige sektorene i 2005. Hvis den årlige reduksjonen av kvotemengden fortsetter uendret etter
2030, vil antallet kvoter som gjøres tilgjengelig for
de kvotepliktige virksomhetene ha falt til 365 millioner kvoter i 2050. Dette er om lag 86 prosent
lavere enn utslippene fra de kvotepliktige sektorene i 1990.
Kommisjonens forslag til regelverk har vært til
behandling i Rådet og Europaparlamentet, og de
tre EU-institusjonene arbeider nå med å komme
til enighet om den endelige utformingen av regelverket gjennom såkalte trilogforhandlinger. Regelverket forventes vedtatt høsten 2017.
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Innsatsfordelingsforordningen

Tabell 4.1 Fordeling av mål for utslippsreduksjoner i EU

Innledning

Utslipp av klimagasser i EU som ikke omfattes av
kvotesystemet reguleres i dag gjennom innsatsfordelingsbeslutningen. Dette regelverket er foreslått som en forordning for perioden 2021–2030.
Innsatsfordelingen omfatter i hovedsak utslipp fra
transport og jordbruk, men også utslipp fra bygg,
avfall, deler av petroleumssektoren og deler av
industrien. Innsatsen som er nødvendig for å
redusere utslippene skal fordeles mellom EU-landene. Europakommisjonen la 20. juli 2016 frem
forslag til regelverk for perioden 2021–2030, herunder forslag til utslippsmål for hvert enkelt land.
Målene til hvert land skal være mellom 0 og 40
prosent. Kommisjonens forslag til innsatsfordelingsforordning for perioden 2021–2030 inneholder flere former for fleksibilitet for å sikre en
mer kostnadseffektiv gjennomføring av de nasjonale utslippsmålene for 2030. Alle utslippsreduksjoner vil skje innenfor EUs felles rammeverk for
innsatsfordelingen for å nå et felles EU-mål om 30
prosent reduksjon i utslippene som omfattes av
forordningen. Rammeverket sikrer et felles tak på
utslipp under innsatsfordelingen for hele perioden
2021–2030. Kommisjonens forslag til regelverk er
til behandling i Råd og Parlament, og forventes
tidligst vedtatt mot slutten av 2017.

4.3.2 Nasjonale mål
Fordelingen av innsatsen, det vil si fastsettelse av
måltall for det enkelte land, er gjort ut fra bruttonasjonalprodukt (BNP) per innbygger. Landene
med høyest BNP per innbygger må også ta de
største kuttene i utslipp av klimagasser. Ikke noe
land kan pålegges større kutt enn 40 prosent. For
i noen grad å ivareta hensynet til kostnadseffektivitet, har Kommisjonen gjort en innbyrdes omfordeling av målene mellom landene med høyest
BNP per innbygger. For å kunne nedjustere målet
til landene med høyest kostnader, er det fra Kommisjonens side foreslått å øke Tysklands, Frankrikes og Storbritannias mål med ett prosentpoeng
hver.
Norge er i Kommisjonens forslag omtalt med
et foreløpig mål om å redusere utslippene som
omfattes av innsatsfordelingen med 40 prosent.

2016–2017

Land (utvalg)

Forslag til
2030-mål

Luxembourg

-40 %

Sverige

-40 %

Finland

-39 %

Danmark

-39 %

Tyskland

-38 %

Frankrike

-37 %

Storbritannia

-37 %

Nederland

-36 %

Østerrike

-36 %

Belgia

-35 %

Irland

-30 %

EU 28

-30 %

Norge

-40 %

Kilde: Kommisjonens Impact Assessment tilknyttet forslaget til
innsatsfordelingsforordning for perioden 2021–2030, jf. SWD
(2016)247final, datert 20. juli 2016.

4.3.3

Nytt regelverk med årlige mål fra og
med 2021

I EUs klimarammeverk er det ikke tilstrekkelig
for måloppnåelse at landene oppfyller utslippsmålet for målåret 2030; det er utslippene i hele perioden 2021–2030 som er relevante. Landenes
utslippsmål skal derfor gjøres om til utslippsbudsjetter for perioden 2021–2030. Under innsatsfordelingsforordningen vil hvert land vederlagsfritt
få utstedt utslippsenheter (Annual Emissions Allocations (AEA)) for hvert år i perioden 2021–2030.
For hvert tonn utslipp et land har hatt innenfor
sektorene som omfattes av innsatsfordelingsforordningen, må landet innlevere én utslippsenhet
til oppgjør i et register. Antall utslippsenheter landene får utstedt avhenger av utslippsmålet.
For målåret 2030 ligger Norge an til få utstedt
et antall utslippsenheter tilsvarende 60 prosent av
2005-utslippene fra utslippskildene som omfattes
av innsatsfordelingsforordningen. I henhold til
Kommisjonens forslag skal startpunktet for
beregning av utslippsbudsjettet være 2020, og
skal tilsvare landenes gjennomsnittlige årlige
utslippsnivå i perioden 2016–2018. Mellom startpunktet i 2020 og sluttpunktet i 2030 skal det være

2016–2017
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en lineær utvikling. Tildelingen for perioden
2021–2030 nedskaleres dermed jevnt fra 2021 til
2030, slik at det blir gradvis færre utslippsenheter
for hvert år gjennom perioden. Siden beregningen
av nedskaleringen begynner i 2020, ville Norge for
år 2021 få utstedt et antall utslippsenheter som er
litt under gjennomsnittlig årlig utslippsnivå i perioden 2016–2018.
Kravet for å oppfylle forpliktelsen er at det er
samsvar mellom utslipp og antall utslippsenheter
som innleveres. Landene velger selv om de vil
oppfylle målet ved å redusere de innenlandske
utslippene eller ved å skaffe flere utslippsenheter
gjennom utnyttelse av fleksibiliteten i regelverket.
I kapittel 4.3.4 og 4.5.1 er muligheten for bruk av
fleksibilitetsmekanismene nærmere gjennomgått.
Landene er ansvarlige for å sikre at de har tilstrekkelig med utslippsenheter for å møte sine
årlige forpliktelser. Dette kontrolleres i Kommisjonens forslag gjennom to generaloppgjør der landene leverer inn utslippsenheter tilsvarende sine
utslipp, i henhold til de nasjonale utslippsbudsjettene. Det første generaloppgjøret finner sted i
2027, og omfatter utslippene i hvert av årene i
perioden 2021–2025. Det andre generaloppgjøret
finner sted i 2032, og omfatter utslippene i hvert
av årene i perioden 2026–2030.
Ved felles oppfyllelse med EU vil EUs klimarapporteringskrav også gjelde for Norge. I samsvar med våre forpliktelser under Klimakonvensjonen og Kyotoprotokollen rapporterer Norge,
på lik linje med EU-landene, i dag til FNs klimasekretariat årlig, blant annet om utslippsutvikling.
Med EUs klimarapporteringskrav vil Norge måtte
etablere et formelt nasjonalt rammeverk for denne
rapporteringen. Det arbeides med å vurdere om
deler av EUs foreslåtte styringssystem kan gjøre
seg gjeldende for Norge som følge av en avtale
med EU om felles oppfyllelse av klimamålene. Det
er en forutsetning at Norge ikke uten videre vil bli
bundet av mål og regelverk på klima- og energiområdet utover det som følger av EØS-avtalen og
avtalen om felles oppfyllelse med EU.

4.3.4 Regelverk for fleksibilitet
For å øke kostnadseffektiviteten i måloppnåelsen
foreslår Kommisjonen fem former for fleksibilitet
under innsatsfordelingen, hvorav mye er en videreføring av gjeldende regelverk:
a. Konvertering av kvoter fra det europeiske kvotesystemet
Til sammen ni EU-land, og trolig også
Norge, kvalifiserer til en ny form for fleksibilitet, der landene til sammen over perioden

29

2021–2030 får anledning til å konvertere inntil
100 millioner klimakvoter fra det europeiske
kvotesystemet til utslippsenheter innenfor innsatsfordelingsforordningen. Den samlede adgangen fordeles mellom landene. Landene
med høyest kostnader får størst adgang til
denne fleksibiliteten. I henhold til Kommisjonens forslag får Luxembourg og Irland en årlig
adgang til å levere EU-kvoter tilsvarende 4 prosent av sine ikke-kvotepliktige 2005-utslipp. Øvrige land som kvalifiserer til denne fleksibiliteten, herunder Sverige, Danmark og Finland,
har fått en årlig adgang tilsvarende 2 prosent av
sine 2005-utslipp. Landene må innen utgangen
av 2019 melde til Kommisjonen om og i hvor
stor grad de ønsker å utnytte adgangen til å
konvertere kvoter fra det europeiske kvotesystemet.
b. Handel med utslippsenheter
Land kan kjøpe og selge utslippsenheter
seg imellom. Handelen skjer innenfor et overordnet rammeverk som sikrer et samlet kutt på
30 prosent for utslippene som omfattes av innsatsfordelingen, og som gir grunnlag for at kuttene kan gjøres på en kostnadseffektiv måte.
Det er begrensninger på hvor mange utslippsenheter en medlemsstat vil kunne overføre til andre medlemsstater før generaloppgjørene. Før oppgjøret for en femårsperiode kan
landene kun overføre inntil 5 prosent av sin tildelte utslippsmengde for hvert av årene i femårsperioden. Landene står imidlertid fritt til å
inngå avtaler om fremtidig levering av utslippsenheter. I henhold til dagens regelverk er det
satt av fire måneder mellom tidspunktet for
konstatering av landenes utslipp og fristen for
generaloppgjør. Dette innebærer at landene vil
få konstatert nøyaktig hvordan de ligger an i
oppfyllelsen av utslippsforpliktelsene sine fire
måneder før oppgjørsdato. I denne perioden
legges det opp til at landene skal kunne handle
med utslippsenheter. Handel med utslippsenheter er fullt mulig mellom EU-land også i perioden 2013-2020. Hittil er denne muligheten
bare benyttet én gang, da Bulgaria overførte
utslippsenheter til Malta for oppgjøret under
innsatsfordelingen for 2013. Kommisjonen vil
komme tilbake med forslag til utdypende regelverk for perioden 2021-2030 på et senere tidspunkt.
c. Sparing innad i perioden
Det er ubegrenset adgang for landene til å
spare overskudd av utslippsenheter innad i perioden 2021–2030. Utslippsenheter som skriver seg fra et bestemt år kan altså benyttes til
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oppgjør i det aktuelle året og alle senere år i perioden. I forslaget fra Kommisjonen er det ikke
bestemmelser som åpner for å spare ubrukte
utslippsenheter inn i en senere periode, etter
2030.
d. Låning innad i perioden
Det er foreslått en adgang til låning av utslippsenheter som er utstedt for påfølgende år
i perioden, begrenset til 5 prosent av tildelingen for det påfølgende året. Hvis et land for eksempel ikke har nok utslippsenheter til å gjøre
opp for utslippene i 2021, så kan det bruke inntil 5 prosent av tildelingen for 2022.
e. Kreditter fra skog- og arealbrukssektoren
Kommisjonens forslag til innsatsfordeling
åpner for at landene kan benytte CO2-opptak i
skog og andre arealer (skog- og arealbrukskreditter) tilsvarende til sammen 280 millioner
tonn CO2-ekvivalenter for å oppfylle landenes
mål under innsatsfordelingen. Denne muligheten fordeles mellom landene basert på landenes andel av jordbruksutslipp under innsatsfordelingsforordningen. Bruk av denne formen
for fleksibilitet forutsetter at landene kan dokumentere et overskudd av opptak i skog- og arealbrukssektoren i henhold til EU-kommisjonens forslag til regneregler. Bruk av skog- og
arealbrukskreditter under innsatsfordelingsforordningen er nærmere omtalt under 4.4.3.

4.4

Regelverk for skog og annen
arealbruk

4.4.1 Innledning
Skog- og arealbrukssektoren har svært stor
betydning for det globale klimaregnskapet: Opptil
en tredel av svaret på klimautfordringen ligger i
skog og arealbruk, særlig gjennom redusert
avskoging og økt påskoging. En aktiv og bærekraftig skogforvaltning er derfor en sentral del av
klimapolitikken globalt, på europeisk nivå og i
Norge. Europakommisjonen har foreslått et eget
regelverk for skog- og arealbrukssektoren. Forslaget innebærer en forpliktelse for landene til å
sikre at CO2-utslippene fra sektoren ikke overstiger opptaket som kan telle med etter forslagets
regneregler.
Forslaget gir regler for hvor mye av det faktiske opptaket og utslippene fra skog- og annen
arealbruk som skal telle med i vurderingen av om
utslippsforpliktelsen for sektoren er oppfylt (bokføring). Det er også foreslått egne regler for rapportering og kontroll.

2016–2017

Skog- og arealbrukssektoren inndeles i følgende kategorier: avskoging, påskoging, forvaltet
skog, dyrket mark og beite, i tillegg til myr og våtmark, som er frivillig å inkludere. Det er også gitt
regler for «harvested wood products» (HWP eller
karbon lagret i varige treprodukter).
Det er nødvendig å ha et utgangspunkt for å
beregne endring i opptak og utslipp fra skog- og
annen arealbruk. Det er endringene fra et gitt
referansenivå som skal telle med og regnes mot
forpliktelsen for sektoren. Det er foreslått ulike
referansenivåer for de ulike kategoriene.
For forvaltet skog skal det fastsettes en framoverskuende referansebane for netto opptak i skogen. Referansebanen tar etter Kommisjonens forslag utgangspunkt i historisk intensitet i skogforvaltningen i perioden 1990–2009. Samtidig vil
referansebanen også bli justert for endringer i
opptak som følge av aldersstrukturen i skogen.1
Det er kun endringer utover «business as usual»,
for eksempel gjennom redusert hogst, tettere
skogplanting eller gjødsling som vil kunne regnes
som opptak i bokføringen av forvaltet skog. Det er
i tillegg foreslått en begrensning på hvor mye av
dette opptaket som kan avregnes mot forpliktelsen om «netto null» utslipp fra sektoren: 3,5 prosent av landets totale utslipp fra andre sektorer i
referanseåret 1990. Bokføring av forvaltet skog på
bakgrunn av en framoverskuende referansebane
er nytt sammenlignet med Norges bokføring
under Kyotoprotokollen, hvor det årlige nettoopptaket i forvaltet skog beregnes i forhold til
nettoopptaket i 1990 som referansenivå.
Regelverket under Kyotoprotokollen setter
også et tak på hvor mye av opptaket som kan
benyttes til å oppfylle Norges utslippsforpliktelse,
tilsvarende 3,5 prosent av de totale nasjonale
utslippene i referanseåret.2 Med denne bokføringsregelen kan Norge bokføre et årlig opptak på
ca. 1,8 millioner tonn CO2 under kategorien skogforvaltning under Kyotoprotokollen. Etter Europakommisjonens forslag til regneregler, vil et lavere
nettoopptak enn det som er forutsatt i den framoverskuende referansebanen bli bokført som et
utslipp, selv om kategorien forvaltet skog utgjør et
netto opptak. EU-landene benytter også under
1

2

Hvor mye skogen tar opp av CO2 avhenger av en rekke forhold, blant annet skogens alder, skogstype og klimatiske
forhold. Systemet med framoverskuende referansebane
skal blant annet reflektere at skog i ulike land har ulik
aldersstruktur, noe som påvirker hogstnivå og opptak.
Europakommisjonen har også foreslått et tilsvarende tak
på hvor mye av netto opptaket fra forvaltet skog som kan
avregnes mot forpliktelsen om «netto null» utslipp for sektoren.

2016–2017
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Kyotoprotokollens andre forpliktelsesperiode en
framoverskuende referansebane for forvaltet
skog. En forskjell for Norge er at man etter Kyotoregelverket kan øke avvirkningen betydelig uten
at det fremkommer som utslipp i regnskapet.
Foreløpige beregninger viser at Norge med
Europakommisjonens forslag til regelverk for
skog og annen arealbruk ligger an til å måtte bokføre et netto utslipp på 15 millioner tonn over perioden 2021–2030, før kategorien forvaltet skog er
regnet med, selv om Norge har et stort nettoopptak i skog. Beregningene er svært usikre. Endelige regneregler for bokføring kan påvirke dette
tallet. Årsaken til at Norge kan få et netto utslipp
fra denne sektoren har sammenheng med at det
høye norske opptaket på forvaltede skogarealer
for en stor del vil bokføres mot en framoverskuende referansebane. Dersom avvirkningen blir
som forutsatt i den framoverskuende referansebanen, blir denne kategorien satt til null. Utslippene
fra andre bokføringskategorier i sektoren, særlig
fra avskoging, kan dermed ikke utlignes av det
store opptaket i norsk skog (som ikke skyldes nye
tiltak).3 Opptaket fra påskoging vil også kun telle
med i 30 år. Siden norsk skog vokser sent, er det
derfor begrenset hvor mye påskoging vil kunne
bidra i et 2030-perspektiv.
Det bør påregnes at kategorien forvaltet skog
også vil kunne bli bokført med utslipp med Kommisjonens forslag. Dette vil i så fall komme i tillegg til det foreløpige beregnede utslippstallet på
15 millioner tonn. Det er imidlertid knyttet usikkerhet til dette. Dersom intensiteten i avvirkningen øker utover referansebanens historiske nivå
(1990–2009), vil et redusert netto-opptak framkomme som et utslipp i regnskapet. Etter Kommisjonens forslag skal også endringen i karbonbeholdningen i lagrede treprodukter (harvested
wood products – HWP), inngå i referansenivået
for forvaltet skog. I referanseperioden som Kommisjonen foreslår (1990–2009) hadde norsk treforedlingsindustri vesentlig innenlands produksjon. Dette bidro til en lagerøkning for karbon i
treprodukter (HWP), noe som regnes som opptak. Etter 2009 har en større del av tømmeret blitt
foredlet i utlandet som følge av omstrukturering
av norsk skogindustri. Utenlands foredling vil
ikke telle med som opptak. Med referanseperioden som Kommisjonen foreslår (1990–2009),
måles vi mot en periode hvor lageret økte og
3

Opptaket i forvaltet skog telles som null dersom den faktiske utviklingen i netto-opptak følger referansebanen. Dersom en større andel skog blir hogstmoden, enn i den historiske referanseperioden, kan tilsvarende økning i hogsten
modelleres inn i referansebanen.
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utgjorde netto opptak. Dette betyr at Norges
årlige opptak i perioden 2021–2030 må være
større enn dette for at man skal kunne bokføre
endringen som opptak. Karbonlageret i treprodukter (HWP) som er produsert i Norge er imidlertid redusert etter 2009, noe som regnes som
utslipp.
Forslaget blir for tiden (juni 2017) drøftet i
Europaparlamentet og Rådet, og en rekke skogland har tatt til orde for alternative modeller til
Kommisjonens forslag. Det har også Norge gjort.
Norge vil arbeide med andre europeiske skogland
for å fremme en alternativ modell for EU. Det
endelig vedtatte regelverket kan avvike på flere
punkter sammenlignet med Kommisjonens forslag, noe som også vil påvirke beregningene av
konsekvenser for Norge.

4.4.2 Nærmere om netto null utslipp
Forpliktelsen om «netto null utslipp» gjelder i sum
for alle kategoriene i sektoren. Forpliktelsen kan
for det første oppfylles gjennom nasjonale tiltak
for utslippsreduksjoner, eller økt opptak, dvs. nye
klimatiltak i forvaltet skog, i forhold til referansebanen. For den andre femårsperioden (2026–
2030) kan man også benytte eventuelle oppsparte
skog- og arealbrukskreditter fra forrige femårsperiode (2021–2025).
Kjøp av skog- og arealbrukskreditter fra andre
land kan også brukes til å oppfylle forpliktelsen.
Slike kreditter kan kun benyttes til å oppfylle forpliktelsen for skog- og arealbrukssektoren, ikke
utslippsmålet under innsatsfordelingsforordningen, se kapittel 4.4.3 for nærmere omtale.
Forslaget til regelverk er rettet mot nasjonale
myndigheter og ikke mot den enkelte skogeier.
Dersom et land ikke oppfyller forpliktelsen om
netto null utslipp fra skog- og arealbrukssektoren,
vil utslippet måtte dekkes opp gjennom ytterligere
tiltak under innsatsfordelingsforordningen, og
dermed komme i tillegg til forpliktelsen for ikkekvotepliktige utslipp under denne forordningen.
Det er foreslått begrensninger på hvor mye en
kan regne inn av netto opptak i eksisterende, forvaltet skog for å oppfylle forpliktelsen om netto
null utslipp, dersom netto opptak blir høyere enn
referansebanen. Dette er satt til en mengde tilsvarende 3,5 prosent av de samlede norske utslippene i 1990, og tilsvarer ca. 1,8 millioner tonn
CO2. Dersom opptaket i forvaltet skog blir lavere
enn referansebanen, for eksempel som følge av
økt hogst, vil et redusert netto opptak måtte bokføres uavkortet som et utslipp etter Kommisjonens forslag.
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4.4.3

Bruk av skog og arealbrukskreditter
under innsatsfordelingsforordningen
Dersom landene har et overskudd av opptak fra
skog- og arealbrukssektoren, kan landene på
visse vilkår benytte opptaket til å oppfylle sine
nasjonale mål under innsatsfordelingsforordningen. EU-landene har etter Kommisjonens forslag,
samlet sett en ramme for å kunne bokføre 280 millioner tonn CO2-ekvivalenter fra opptak i skog- og
arealbrukssektoren i løpet av perioden 2021–
2030. Denne muligheten fordeles på landene
basert på landenes andel av jordbruksutslipp
under innsatsfordelingsforordningen.
Europakommisjonen har foreslått en rekke
kriterier som må være oppfylt for at opptak fra
skog- og arealbrukssektoren kan godskrives mot
egne utslipp under innsatsfordelingsforordningen:
• Forpliktelsen om «netto null utslipp» må være
oppfylt. Forpliktelsen gjelder alle arealkategoriene i sektoren, inkludert forvaltet skog.
• Det er kun et netto opptak fra kategoriene
påskoging, avskoging, dyrket mark og beite
som kan benyttes til å oppfylle forpliktelsen
under innsatsfordelingsforordningen. Opptak
som skriver seg fra tiltak utover referansebanen for forvaltet skog, for eksempel økt CO2opptak fra gjødsling eller tettere planting, kan
altså ikke godskrives mot utslipp under innsatsfordelingsforordningen.
Ettersom Norge etter foreløpige beregninger kan
komme ut med et netto utslipp fra sektoren, bør
det påregnes at Norge med Kommisjonens forslag
ikke vil få tilgang til denne fleksibiliteten.4 Se nærmere omtale i kapittel 4.4.1 om årsakene til at
Norge kan komme ut med et utslipp fra sektoren.
Reglene for beregning av en referansebane for
forvaltet skog og bruk av skog- og arealbrukskreditter under innsatsfordelingen, er gjenstand for
diskusjon i EU i forbindelse med behandlingen av
forslagene i Europaparlamentet og Rådet.

4

Etter foreløpige beregninger fra Miljødirektoratet vil det
for Norges del være snakk om ca. 3,3 millioner tonn CO2ekvivalenter over hele tiårsperioden (2021–2030). Det er
knyttet usikkerhet til dette tallet, blant annet avhenger det
av om taket på 280 millioner tonn vil oppjusteres som følge
av Norges inntreden, eller om taket omfordeles mellom
landene. Dette er foreløpig ikke avklart. Det er også diskusjon om størrelsen på taket i EU.

4.5
4.5.1

2016–2017

Fleksibilitet sikrer måloppfyllelse
Norsk tilgang til fleksibilitet under
innsatsfordelingen

4.5.1.1 Innledning
Fleksibilitetsmekanismene under innsatsfordelingen gir sikkerhet for at Norge kan oppfylle det forpliktende utslippsbudsjettet, og åpner for en kostnadseffektiv gjennomføring av det norske utslippsmålet for 2030. Som vist i kapittel 4.3.4 gjør fleksibilitetsmekanismene det mulig for land å samarbeide om utslippsreduksjoner. Det fremgår av
Kommisjonens forslag at Norge vil få tilgang til
fleksibel gjennomføring på linje med EU-landene.
De viktigste formene for fleksibilitet for Norge er
muligheten til å konvertere et begrenset antall
kvoter fra det europeiske kvotesystemet og samarbeid med andre land gjennom handel med
utslippsenheter.
4.5.1.2

Konvertering av kvoter fra det europeiske
kvotesystemet
Ved en felles oppfyllelse kan Norge sannsynligvis
bli likestilt med de ni EU-landene5 som får adgang
til å dekke noe av sitt behov for utslippsenheter
ved at klimakvoter fra det europeiske kvotesystemet konverteres til utslippsenheter. De aktuelle EU-landene får anledning til å bruke klimakvoter fra det europeiske kvotesystemet tilsvarende 2 til 4 prosent av landenes ikke-kvotepliktige 2005-utslipp. Gitt at vår adgang blir i samme
størrelsesorden, vil Norges adgang trolig bli 5,5 til
11 millioner tonn over hele perioden 2021–2030.
For å sikre oppfyllelse av utslippsbudsjettet vil
Regjeringen benytte seg fullt ut av den fleksibiliteten Norge kan oppnå ved bruk av kvoter fra det
europeiske kvotesystemet.
Dersom Norge får adgang til å konvertere kvoter fra kvotesystemet kan dette skje uavhengig av
avtaler med andre land under innsatsfordelingen.
Kvotene fra det europeiske kvotesystemet som
konverteres til utslippsenheter tas fra landets auksjoneringspott, som hvert år vil bli redusert med et
antall kvoter som tilsvarer en tiendedel av landets
samlede utnyttelse av adgangen til å konvertere
kvoter fra det europeiske kvotesystemet. Kostnaden ved å benytte denne formen for fleksibilitet vil
da bli i form av tapte auksjonsinntekter gjennom
hele perioden 2021–2030. Kostnadene vil dermed
være avhengig av prisutviklingen i det europeiske
5

Belgia, Danmark, Irland, Luxemburg, Malta, Nederland,
Østerrike, Finland og Sverige.

2016–2017
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kvotesystemet. Her spriker prognosene sterkt per
kvote. Prisen på kvoter levert i desember 2020 har
i den senere tid svingt rundt 5 euro.

større fleksibilitet i gjennomføringen av det norske utslippsmålet.

4.5.1.5
4.5.1.3 Handel med utslippsenheter
Foreløpige og svært usikre beregninger gjort av
Miljødirektoratet viser at en gruppe på rundt 15
EU-land ligger an til å få et overskudd på rundt
420 millioner utslippsenheter samlet for perioden
2021–2030. Beregningene er gjort med utgangspunkt i Kommisjonens referansescenario. Denne
framskrivningen avviker noe fra landenes egne
framskrivninger av utslipp. Et flertall av disse landene kan forventes å ønske å selge sine utslippsenheter. Det er også grunn til å regne med at
disse landene vil iverksette tiltak som reduserer
utslippene ytterligere dersom enheter kan selges
til en pris som er høyere enn de tiltakskostnadene
de står overfor. På den andre siden er det rundt 13
EU-land som har et samlet forventet underskudd
på rundt 608 millioner utslippsenheter. Disse landene må skaffe seg utslippsenheter fra andre EUland og/eller gjennomføre utslippsreduserende
tiltak. Beregningene er basert på vedtatt politikk
sommeren 2016. Virkningen av politikk som er
vedtatt eller under behandling i EU i tiden etter
juli 2016, er ikke innarbeidet i analysen. Virkningen av unilaterale tiltak som enkelte land har varslet er heller ikke analysert. Prisutviklingen på
kjøp av utslippsenheter fra andre land er svært
usikker.
Selv om nasjonale virkemidler forsterkes vil
det kunne være et behov for fleksibilitet som er
større enn forventet maksimal tilgang til å konvertere kvoter fra det europeiske kvotesystemet. Dersom det blir nødvendig og det viser seg å være
kostnadseffektivt, legger regjeringen derfor opp
til at Norge også skal kunne benytte fleksibilitet i
form av direkte kjøp av utslippsenheter fra andre
land. Selv om det gjennom prosessen i EU skulle
bli vedtatt et strammere opplegg enn det som ligger i Kommisjonens forslag, er det stor sannsynlighet for at Norge kan dekke sitt behov for fleksibilitet også hvis det viser seg å være nødvendig å
benytte fleksibilitet ut over 11 millioner tonn.
4.5.1.4 Sparing og låning innad i perioden
Slik det er beskrevet i kapittel 4.3.4 er det
begrensninger på bruk av utslippsenheter som
overføres mellom ulike år innad i perioden 2021–
2030. Med Kommisjonens forslag vil Norge få tilgang til sparing og låning av utslippsenheter innad
i perioden på lik linje med EU-landene. Dette gir
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Kreditter fra skog- og arealsektoren

Antallet skog- og arealbrukskreditter som kan
godskrives mot forpliktelsen under innsatsfordelingsforordningen er begrenset oppad til 280 millioner kreditter samlet sett på EU-nivå. Kredittene
fordeles mellom EU-landene på basis av landenes
jordbruksutslipp. Basert på jordbruksutslippene
ville Norge etter foreløpige beregninger fra Miljødirektoratet kunne få om lag 3,3 millioner tonn
CO2-ekvivalenter over hele tiårsperioden (20212030). Det er knyttet usikkerhet til dette tallet.
Det avhenger også om taket på 280 millioner tonn
vil oppjusteres som følge av Norges inntreden,
eller om taket omfordeles mellom landene. Bruk
av slike kreditter forutsetter imidlertid at landene
har et bokført netto opptak i skog- og arealsektoren når opptak i forvaltet skog ikke medregnes.
Siden Norge etter foreløpige beregninger vil
kunne få et utslipp fra sektoren, bør det påregnes
at Norge ikke vil kunne utnytte slik fleksibilitet.

4.5.2

Norsk tilgang til fleksible mekanismer
under skog- og arealbruksektoren

Foreløpige beregninger for skog- og arealbrukssektoren
Forpliktelsen for skog- og arealbrukssektoren om
at utslippene i sektoren ikke skal overstige opptaket («netto null utslipp») kan oppfylles enten gjennom nasjonale tiltak eller ved at utslippene dekkes
opp ved å kjøpe skog- og arealbrukskreditter fra
andre land. Alternativt vil det gjøres fratrekk i tildelte utslippsenheter under innsatsfordelingsforordningen tilsvarende utslippene fra skog- og arealbrukssektoren. Sistnevnte innebærer i så fall at
forpliktelsen under innsatsfordelingsforordningen
øker tilsvarende utslippene fra skog- og arealbrukssektoren. Skulle resultatet for Norge bli et
netto utslipp, vil Norge, uten kjøp av skog- og arealbrukskreditter, måtte redusere utslippene i de
andre ikke-kvotepliktige sektorene utover foreløpig tildelt mål på 40 prosent. Kjøp av skog- og arealbrukskreditter fra andre land forutsetter at
andre land vil ha et overskudd av kreditter som de
ønsker å selge. Ifølge Kommisjonens konsekvensvurdering av forslaget til skog- og arealbruksforordning vil det være et overskuddsopptak i skogog arealbrukssektoren i Europa som helhet, også
etter at landene har fylt hele rammen for overføring av overskuddsopptak fra skog- og areal-
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brukssektoren til innsatsfordelingsforordningen.
Det er imidlertid knyttet usikkerhet til disse
beregningene. Det er også knyttet stor usikkerhet
til den endelige utformingen av regelverket, noe
som kan påvirke hvor stort overskuddsopptaket

2016–2017

blir, og hvor mye av dette som blir tilgjengelig for
kjøp. Overskudd av skog- og arealbrukskreditter
som er oppnådd gjennom kjøp av kreditter fra et
annet land kan ikke nyttes til å godskrive utslipp
under innsatsfordelingsforordningen.
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5 Reduksjon av ikke-kvotepliktige utslipp i Norge
5.1

Utslippsutviklingen

5.1.1 Norske utslipp
De norske klimagassutslippene var i 2015 på 53,9
millioner tonn CO2-ekvivalenter.1 Av disse utslippene var det i 2015 27,3 millioner tonn som kom
fra ikke-kvotepliktige kilder, det vil si utslipp som
ikke er dekket av kvotesystemet.2 Det er 0,8 proUtslipp av klimagasser. 1990-2016
25000

20000

15000

sent lavere enn i 2005, som brukes som referanseår for EUs mål for utslippsreduksjoner. Transport3 og jordbruk utgjorde den største andelen av
disse utslippene og sto i 2015 for henholdsvis 57
og 17 prosent av de ikke-kvotepliktige utslippene.
(Se figur 5.1 og 5.2). Det er også betydelige ikkekvotepliktige utslipp fra avfallsforbrenning, industri, petroleum og diverse andre kilder, til sammen
26 prosent av ikke-kvotepliktige utslipp.
Utslipp fra veitrafikk økte med drøyt 30 prosent
fra 1990 til 2007, og har siden ligget relativt stabilt.
Dette til tross for at det har vært vekst i transportomfang for både gods- og persontransport. Mer
effektive kjøretøy har bidratt til at utslippene ikke
har økt etter 2007. Ifølge foreløpige tall fra Statistisk Sentralbyrå for 2016 gikk utslipp fra veitrafikk
ned med 4 prosent, blant annet som en følge av økt
bruk av biodrivstoff.
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Figur 5.1
Kilde: Statistisk sentralbyrå

Figur 5.2
1

2

Ifølge foreløpige tall fra utslippsregnskapet til Statistisk
sentralbyrå var utslippene i 2016 53,4 millioner tonn CO2ekvivalenter. Usikre anslag tyder på at ikke-kvotepliktige
utslipp dette året var på 27,4 millioner tonn.
Ikke inkludert skog- og arealbrukssektoren.

Kilde: Statistisk sentralbyrå
3

Veitrafikk, innenriks sjøfart og fiske, innenriks luftfart og
motorredskaper/anleggsmaskiner mv.
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Boks 5.1 Norges utslippsregnskap og utslippsrapportering til FN
gen av Norges offisielle klimagassregnskap til
Det er i dag et omfattende system for beregning
FNs klimakonvensjon og Kyotoprotokollen,
og rapportering av utslippsregnskap for klimamens Klima- og miljødepartementet sender inn
gasser og oppfølging av internasjonale klimafornasjonale hovedrapporter og oppdateringsrappliktelser til FNs klimakonvensjon og til
portene.
Kyotoprotokollen.
Et viktig element i rapporteringen til FN er
Norge har et omfattende system for innhendet norske utslippsregnskapet for klimagasser,
ting, kvalitetssikring og løpende oppdatering av
som utarbeides i et samarbeid mellom Statistisk
utslippsdata.
sentralbyrå (SSB), Norsk Institutt for BioøkoNorges rapporteringsforpliktelser til FNs klinomi (NIBIO) og Miljødirektoratet. SSB utarbeimakonvensjon omfatter:
der og publiserer statistikk for utslipp av klima– Hvert fjerde år: Norge utarbeider nasjonal
gasser til luft, mens NIBIO utarbeider statistikk
hovedrapport (National Communication) til
for opptak og utslipp fra skog og andre arealer.
FNs klimasekretariat. Rapporten inneholder
Miljødirektoratet er ansvarlig for å utvikle og
en bred beskrivelse av Norges klimapolitikk,
rapportere det samlede regnskapet for klimainternasjonale forpliktelser, nasjonale virkegasser i tråd med internasjonale forpliktelser.
midler og aktiviteter som Norge deltar i interNorge har en lang historie med utslippsregnnasjonalt
på
klimaområdet.
Forrige
skap, og det finnes per i dag sammenliknbare
hovedrapport ble levert i mars 2014.
tall for 1990–2015 og statistikk for enkeltår før
– Hvert andre år: En oppdateringsrapport
dette. SSB rapporterer også utslippsdata til EUs
(Biennial report), med blant annet oversikt
statistikkbyrå (EUROSTAT), og Miljødirektoraover nye virkemidler siden forrige rapportetet til det Europeiske miljøbyrået (EEA).
ring, og hvordan Norge ligger an til å oppfylle
Med felles oppfyllelse av klimamålet for 2030
andre forpliktelsesperiode under Kyotoprotomed EU, vil Norges rapporteringsforpliktelse til
kollen (2013–2020). Siste oppdateringsrapEEA øke. EU pålegger landene å rapportere
port ble levert i desember 2015.
utslippsregnskap hvert år og fremskrivinger og
– Hvert år: Klimagassregnskap og National
tiltak og virkemidler annet hvert år. Parisavtalen
Inventory Report. Rapporten, som også
vil også medføre rapportering på blant annet
inkluderer rapportering til Kyotoprotokollen,
utslippsreduksjoner, tilpasning og finansiering.
inneholder det nasjonale utslippsregnskapet
Den norske utslippsstatistikken publiseres
for klimagasser basert på tidsserier fra 1990,
på nett (www.ssb.no), og blir gjort offentlig tilog en omfattende dokumentasjon av hvordan
gjengelig samtidig for alle brukere. Den legges
dette er beregnet. Godkjent rapport er en
også ut på nettstedet www.miljostatus.no. Den
betingelse for at Norge kan benytte de fleksiinternasjonale utslippsrapporteringen er tilgjenble mekanismene under Kyotoprotokollen.
gelig i publikasjonene som sendes til FNs klimakonvensjon, og er sammen med klimagassregnAlle rapportene er gjenstand for en grundig
skapet tilgjengelig på FNs hjemmeside.
review-prosess i regi av FN. I Norge er Miljødirektoratet ansvarlig for den årlige rapporterin-

Ikke-kvotepliktige transportutslipp unntatt veitrafikk (innenriks luft- og sjøfart, fiske, motorredskaper mv.) har samlet økt med 11 prosent siden
1990. Mens utslippene fra innenriks sjøfart og
fiske har gått ned, har utslippene fra andre mobile
kilder som anleggsmaskiner økt. Siden 1990 har
jordbruket redusert sine utslipp med 5 prosent.
Ikke-kvotepliktige utslipp fra industri og petroleum var i 2015 2,3 millioner tonn og har blitt
redusert med 58 prosent siden 1990.

5.1.2

Nye utslippsfremskrivinger

Det ble lagt frem nye utslippsfremskrivninger for
2020 og 2030 i Perspektivmeldingen 2017 (Meld.
St. 29 (2016–2017)). Utslippene av klimagasser
anslås å avta med rundt 0,75 prosent i året fra
2015 og frem mot 2030, og forventes da å ligge
anslagsvis vel 5,5 millioner tonn CO2-ekvivalenter
lavere enn i 2015. Det aller meste av nedgangen
ventes å komme i ikke-kvotepliktige utslipp der
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Tabell 5.1 Utslipp av klimagasser i Norge etter sektor. Millioner tonn CO2-ekvivalenter.
1990

2005

2015

2020

2030

51,7

55,1

53,9

51,8

48,3

27,5

26,6

26,3

25,2

– Olje- og gassproduksjon

12,9

14,0

13,9

12,8

– Industri og bergverk

13,6

10,8

11,1

11,0

1,0

1,8

1,3

1,4

27,6

27,3

25,5

23,1

14,9

15,6

14,9

13,5

– Herunder: Veitrafikk

9,7

10,3

9,7

8,4

– Jordbruk

4,6

4,5

4,3

4,4

– Andre kilder3

8,1

7,2

6,2

5,2

Utslipp av klimagasser
Kvotepliktige utslipp

– Andre kilder1
Ikke-kvotepliktige utslipp
2

– Transport

Opptak i skog og annen arealbruk

-10,5

-24,7

-24,3

-23,4

-21,2

Utslipp av klimagasser medregnet skog
og annen arealbruk

41,3

30,4

29,6

28,4

27,1

1

Inkluderer kvotepliktig energiforsyning og luftfart.
Inkluderer veitrafikk, sjøfart, fiske, ikke-kvotepliktig luftfart, anleggsmaskiner og andre mobile kilder.
3
Inkluderer ikke-kvotepliktig industri, petroleumsvirksomhet og energiforsyning, samt oppvarming og andre kilder.
Kilder: Statistisk sentralbyråd, Miljødirektoratet, NIBIO og Finansdepartementet.
2

utslippene anslås å gå ned med 4,25 millioner tonn
fra 2015 til 2030, se tabell 5.1.
I tråd med internasjonale retningslinjer er
fremskrivingene basert på vedtatt klimapolitikk.
Fremskrivingene gir dermed et bilde av hvordan
norske utslipp av klimagasser kan utvikle seg ved
en videreføring av dagens virkemidler. Bildet er
usikkert, blant annet fordi utvikling av nye løsninger kan påvirke hva en videreføring av dagens virkemidler betyr for utslippene.
Fremskrivingene er ikke en beskrivelse av
regjeringens mål og fanger heller ikke opp effekter av fremtidig ny politikk og nye virkemidler.
Vedtatte mål uten tilhørende forslag til endrede
virkemidler eller tiltak som ikke er ferdig utredet i
form av forskrift, avgiftsvedtak eller avtaler mv. er
ikke innarbeidet i referansebanen. Et unntak er
forbud mot bruk av fossil olje til oppvarming i husholdninger og næringsbygg i 2020, der forslag til
forskrift har vært på høring. Samtidig er beregningene av hvordan dagens politikk påvirker fremtidige utslipp beheftet med usikkerhet, og usikkerheten øker utover i tid. Både den fremtidige økonomiske utviklingen og den fremtidige befolkningsutviklingen er usikker. Økonomisk vekst og
befolkningsøkning har historisk betydd mye for

utslippene av klimagasser. Det er også stor usikkerhet rundt utvikling og tilgang på lav- og nullutslippsteknologi, og kostnadene ved å ta slik teknologi i bruk.
Anslaget for ikke-kvotepliktige utslipp i 2030
er nedjustert med 3 millioner tonn CO2-ekvivalenter sammenliknet med forrige fremskriving
(Nasjonalbudsjettet 2015). Det er særlig antakelsene om utviklingen i utslippene fra transport som
bidrar til at fremskrivingene viser en klar nedgang. Utslippene fra veitransport anslås å avta fra
10,3 millioner tonn i 2015 til 9,7 millioner tonn i
2020 og videre til 8,4 millioner tonn i 2030. Nedgangen skyldes i hovedsak at det er lagt til grunn
at innfasing av lav- og nullutslippsbiler vil øke
ytterligere fremover. I fremskrivingene videreføres dagens nivå på omsetningskravet for biodrivstoff. En økning i omsetningskravet i tråd med
Stortingets vedtak i forbindelse med budsjettet for
inneværende år, vil isolert sett bidra til å trekke
utslippene ned med om lag 1 million tonn i 2020.
Vedvarende vekst i antallet null- og lavutslippskjøretøy bidrar til at effekten er mindre i 2030.
Utslippene fra innenriks sjøfart og fiske har
avtatt markert de senere årene. Nedgangen i
utslippene henger trolig sammen med overgang
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Boks 5.2 Forutsetninger ved fremskrivinger av utslipp til luft
Statistisk sentralbyrå benytter til å beregne
Utgangspunktet for fremskrivingene er utslippsnasjonale utslipp til luft fra veitrafikk. Det er
regnskapet og nasjonalregnskapet fra Statistisk
lagt til grunn at andelen elbiler vil øke til 50
sentralbyrå, som danner det beskrivende grunnprosent av nybilsalget i 2030. Salget av ladlaget for Statistisk sentralbyrås økonomiske
bare hybridbiler anslås til rundt 20 prosent av
modell SNOW. Bruken av modellen er på
nybilsalget. Forutsetningene innebærer at
enkelte områder supplert med mer detaljerte
andelen nye diesel- og bensinbiler (inkludert
analyser.
ikke-ladbare hybridbiler) vil avta fra rundt 70
I korte trekk kan forutsetningene som ligger
prosent i 2016 til 30 prosent av salget av nye
til grunn for fremskrivingene oppsummeres
personbiler i 2030. Trafikkarbeidet anslås å
som følger:
følge utviklingen i befolkningen. Utslippene
– Dagens innretning av klimapolitikken videreper kjørte kilometer fra nye biler basert på
føres, herunder omfang og satser for CO2fossile energibærere anslås å avta med om
avgiften.
lag 1 prosent i året. Innblandingen av biodriv– Prisen på fremtidig levering av kvoter innenstoff er videreført med dagens nivå på reelt
for EUs kvotesystem anslås å stige til 60 kro6,25 prosent.
ner per tonn CO2 i 2020, i tråd med noterin– Det er lagt til grunn om lag uendret forbruk
ger i fremtidsmarkedet for slike kvoter. Etter
av elektrisitet i kraftintensiv industri.
2020 er det lagt til grunn at prisen på kvoter i
– På bakgrunn av aktivitetsdata fra NIBIO utarEUs kvotesystem stiger reelt med 4 prosent
beider Miljødirektoratet fremskrivinger av
per år.
utslipp fra jordbruket. Disse bygger på at
– Langsiktig pris på råolje og naturgass som er
dagens landbrukssubsidier og tollvern videlagt til grunn i kapittel 5 i perspektivmeldinreføres, men at støtte til eksport av ost bortgen (Meld. St. 29 (2016–2017)).
faller fra 2020. Det er lagt til grunn en viss
– Fremskrivingene av utslipp fra olje- og gasseffektivisering slik at utslipp per produserte
produksjon er utarbeidet av Oljedirektoratet
enhet går ned.
og bygger på rapportering fra oljeselskapene.
– Fremskrivingene av netto karbonopptak i
Avgrensningen av petroleumsindustrien følskog og andre landarealer ble laget i 2014. Da
ger petroleumsskattelovens definisjon. I tilble det anslått at opptaket ville avta fra dagens
legg er virksomheten ved landanleggene
nivå på om lag 25 millioner tonn CO2-ekvivasom er knyttet til videre transport av petroleumsprodukter inkludert, slik at fremskrivinlenter per år til i overkant av 20 millioner tonn
gene blir i tråd med utslippsregnskapet.1 Det
CO2-ekvivalenter i 2030. Bak denne utvikliner tatt hensyn til endringer i sammensetningen ligger det blant annet en forutsetning om
gen av produksjonen og at anslått levetid er
at dagens skogplanting videreføres og at
økt for flere felt. Størstedelen av CO2-utslipavvirkningen øker fra rundt 10 millioner m3 i
pene er knyttet til energiproduksjon på inndag til vel 12,6 millioner m3 i 2030.
retningene. Utslipp fra bygge- og installa1
Petroleumssektoren omfatter etter denne definisjonen
sjonsfase, maritime støttetjenester og helialle petroleumsinstallasjoner offshore, landanleggene på
koptertrafikk inngår i andre næringer.
Kollsnes, Sture, Nyhamna (Ormen Lange-feltet, Hammerfest LNG-anlegg (Snøhvitfeltet), Mongstad (indirekte
– Utslipp fra veitrafikk tar utgangspunkt i inforutslipp fra råoljeterminal) og Kårstø (hele gassbehandmasjon i utslippsmodellen for veitrafikk som
lingsanlegget), samt noen mindre LNG-anlegg.

til mindre utslippsintensive drivstoff og bruk av
ny teknologi. Det kan også skyldes at utslipp ikke
fullt ut fanges opp i statistikken, dersom drivstoff
bunkres i andre land. Utslippene varierer en del
fra år til år. I fremskrivingene er det lagt til grunn
at nedgangen er varig og at videre teknologiutvikling og de forsterkede virkemidlene de senere

årene vil bidra til at utslippene vil fortsette å avta
etter 2020.
Utslippene fra forbruk av fossil olje til oppvarming i husholdninger og næringer har avtatt med
nesten 60 prosent siden 1990. Dersom en slik
utvikling fortsetter, vil utslippene i 2030 være
rundt 0,75 millioner tonn CO2-ekvivalenter. Forbudet mot bruk av fyringsolje innebærer at nedgan-
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gen fremskyndes og at husholdningene allerede i
2020 ikke vil ha utslipp fra bruk av olje, men at det
fortsatt vil være utslipp fra bruk av gass og fra
vedfyring. Også i tjenesteytende næringer vil et
forbud fremskynde nedgangen i bruk av olje til
oppvarming. Det er beregningsteknisk lagt til
grunn at det vil være noen utslipp igjen, som følge
av at forbudet trolig åpner for visse unntak, blant
annet i områder der kraftsituasjonen tilsier det. I
2030 anslås utslippene til knapt 0,5 millioner tonn
CO2-ekvivalenter.
Utslippene fra ikke-kvotepliktig energiforsyning kommer fra brenning av fossilt karbon i avfall
og bruk av fossile energibærere i mindre energianlegg. I fremskrivingene anslås utslippene fra
ikke-kvotepliktig energiforsyning å holde seg om
lag på dagens nivå på 1 million tonn.
Utslippene fra avfallsdeponier er som tidligere
anslått å gå videre ned som en følge av forbudet
mot deponering av våtorganisk avfall. Utslippene
fra jordbruket er anslått å ligge relativt stabilt
fremover.
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5.1.4 Rapportering under klimaloven
I henhold til den nye klimaloven skal regjeringen
hvert år redegjøre for Stortinget om utviklingen i
utslipp og opptak av klimagasser, framskrivinger
av utslipp og opptak og gjennomføring av de lovfestede klimamålene for 2030 og 2050, og om
hvordan Norge forberedes på og tilpasses klimaendringene. Det skal gis en oversikt som synliggjør sektorvise utslippsbaner innenfor ikke-kvotepliktig sektor og hvilke type tiltak som vil være
nødvendig for å realisere disse; samt status for
Norges karbonbudsjett, også innenfor et klimasamarbeid med EU om oppfyllelse av klimamål. I
den årlige budsjettproposisjonen skal regjeringen
redegjøre for hvordan Norge kan nå klimamålene
for 2030 og 2050 og klimaeffekten av fremlagt
budsjett. Rapporteringens form og innhold vil
måtte tilpasses over tid.

5.2

Nasjonal virkemiddelbruk

Regjeringen vil

5.1.3 Usikkerhet i anslagene
Norges utslipp av klimagasser avhenger av handlingene til noen hundretusen bedrifter og flere
millioner personer. Oppdaterte fremskrivinger i
Perspektivmeldingen prøver å fange opp underliggende utviklingstrekk og tendenser bak summen
av disse handlingene, blant annet med utgangspunkt i økonomiske, teknologiske og befolkningsmessige forhold.
Fremskrivingene av utslipp er basert på at
dagens klimapolitikk videreføres. Det innebærer
at omfang og satser for CO2-avgiften og andre
avgifter holdes på dagens nivå. Satsingen på teknologiutvikling, for eksempel gjennom Enova,
videreføres. Klimapolitikken er blitt betydelig
styrket de seneste årene. Beregningene av hvordan dagens politikk påvirker fremtidige utslipp er
beheftet med usikkerhet, og usikkerheten øker
desto lengre utover i tid fremskrivingene strekker
seg. Effekten av politikken er blant annet avhengig av utvikling og tilgang på lav- og nullutslippsteknologi og kostnadene ved å ta slik teknologi i
bruk. Det meste av denne teknologiske utviklingen skjer utenfor Norges grenser.
Fremskrivingene bygger også på forutsetninger om fremtidig økonomisk vekst, befolkningsutvikling, produktivitetsvekst og utvikling internasjonalt. Disse forholdene vil ha mye å si for
utslippsutviklingen i Norge, og en strategi for
2030 bør også ta høyde for at utviklingen kan bli
annerledes enn lagt til grunn.

–
–

–
–

–
–
–
–

bruke CO2-avgiften og andre avgifter på utslipp
av klimagasser som hovedvirkemiddel mot
ikke-kvotepliktige utslipp
følge opp anmodningsvedtaket om innføring av
lik CO2-avgift for ikke-kvotepliktig sektor ved å
vurdere avgift for alle ikke-kvotepliktige utslipp
på generelt nivå, alternativt andre virkemidler
dersom avgift ikke er tilstrekkelig eller egnet
vurdere avgiftsnivået i ikke-kvotepliktig sektor
regelmessig for å bidra til kostnadseffektiv
oppnåelse av 2030-målet
dersom CO2-avgiften ikke vurderes å være et
tilstrekkelig eller hensiktsmessig virkemiddel
vurderes andre virkemidler, som gir tilsvarende sterke insentiver, herunder direkte regulering gjennom forurensningsloven eller frivillige avtaler. Virkemiddelbruken fremover må
vurderes justert etter hvert som ny kunnskap
kommer til
legge til rette for et fortsatt effektivt og koordinert virkemiddelapparat
videreføre satsingen på forskning og utvikling,
implementering og spredning av lavutslippsteknologi
sørge for at offentlig sektor som kunde bidrar
til å ta i bruk og utvikle nye miljø- og klimavennlige teknologier og løsninger
bidra til utvikling av nye miljø- og klimavennlige teknologier og løsninger gjennom blant
annet den nye satsingen på offentlig-privat innovasjon i Innovasjon Norge
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med utgangspunkt i Financial Stability Boards
anbefalinger, bidra til økt åpenhet om selskaper og finansforetaks medvirkning til klimagassutslipp

En effektiv og samordnet
virkemiddelbruk
Alle større internasjonale analyser av klimautfordringen viser at å etablere en pris på utslipp av klimagasser er avgjørende for å redusere utslippene
i tilstrekkelig omfang på en kostnadseffektiv
måte. Når forurenser betaler, medvirker det til
utslippsreduserende endringer i produksjons- og
forbruksmønster og til utvikling og spredning av
klimavennlig teknologi. Avgifter og kvoteplikt gir
insentiver til at utslippsreduksjoner skjer til lavest
mulig kostnad for samfunnet og er viktig for å
skape markeder for null- og lavutslippsteknologi.
For at de globale kostnadene ved å nå ambisiøse
klimamål skal bli så lave som mulig, er det viktig å
innføre en tilstrekkelig høy CO2-pris som omfatter
flest mulige kilder og områder. I den grad noen
utslippskilder ikke belastes for sine utslipp, mottar subsidier eller betaler redusert pris for sine
utslipp, må den generelle CO2-prisen være høyere
for å oppnå en gitt utslippsreduksjon. Prinsippet
om kostnadseffektivitet for å sikre globale fordeler er nedfelt i FNs klimakonvensjon. Andre sentrale prinsipper nedfelt i konvensjonen som er
sentrale i klimasammenheng er føre-var-prinsippet og prinsippet om felles, men differensiert
ansvar og respektive muligheter. Føre-var-prinsippet er også et viktig prinsipp i norsk miljøpolitikk.
I dag er det store forskjeller i karbonpriser
mellom land og sektorer. Det gjelder både omfanget av direkte prising og implisitte kostnader knyttet til regulering.
Virkemiddelbruken i klimapolitikken bør følge
et sett av prinsipper som er transparente og gir
forutsigbarhet, og som innebærer at målene for
klimapolitikken nås med effektivitet og størst
mulig grad av sikkerhet. For å skape minst mulig
konflikt mellom klimamålene og andre samfunnsmål, kreves det god koordinering i bruken av virkemidler. Regjeringens klimapolitikk bygger på
følgende:
– Forurenser skal betale. Virkemidler bør velges
ut fra kriteriet om at den som forurenser eller
skader miljøet skal betale for skaden som forvoldes.
– Effektive virkemidler. Virkemidlene bør innrettes slik at miljømålene oppnås med størst mulig
sikkerhet og til lavest mulige kostnader for
samfunnet. Miljøavgifter, omsettelige kvoter,

–
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direkte reguleringer, avtaler, informasjon og
subsidier må kombineres mest mulig effektivt.
Støtte til teknologiutvikling. Å utvikle og ta i
bruk klima- og miljøvennlige teknologier er
viktig for å møte klima- og miljøutfordringene,
og kan også gi norsk næringsliv nye markedsmuligheter.
Globale effekter avgjørende. Virkemidlene i
klimapolitikken må bidra til at globale utslipp
går ned.
Et lavutslippssamfunn, ikke et lavinntektssamfunn. Vi må utnytte mulighetene som ligger i
det grønne skiftet.

Virkemidler velges ut fra kriteriet om at forurenser betaler, at kostnadene for samfunnet er lavest
mulig (kostnadseffektivitet), samtidig som klimaog miljømål nås (styringseffektivitet). Valg av virkemiddel bestemmer potensialet for utslippsreduksjoner og tilhørende kostnader.
På områder underlagt generelle virkemidler
skal det som hovedregel unngås ytterligere regulering. Det er imidlertid slik at i enkelte tilfeller vil
det være vanskelig å prise en miljøskade gjennom
avgifter eller kvoter. Det kan for eksempel være
utslipp av klimagasser ved uttak av torv. Det kan
også være tilfeller hvor avgiften ikke utløser kostnadseffektive tiltak, på grunn av barrierer som for
eksempel manglende kompetanse eller mangelfull informasjon. Dersom CO2-avgiften ikke vurderes å være et tilstrekkelig eller hensiktsmessig
virkemiddel skal andre virkemidler vurderes, som
gir tilsvarende sterke insentiver, herunder direkte
regulering gjennom forurensningsloven eller avtaler. Det kan også være grunnlag for å støtte utvikling av ny teknologi. Dette er i tråd med tidligere
klimaforlik hvor det har vært enighet om at det
skal være mulig å benytte andre virkemidler i tillegg til kvoter og avgifter.
Virkemidler påvirker handlingene til bedrifter
og husholdninger, og kan ha konsekvenser utover
virkningen på utslipp. Slike tilleggseffekter kan
være positive eller negative. Eksempler på positive tilleggseffekter av tiltak mot utslipp av CO2
kan være mindre lokal luftforurensing eller nedgang i utslipp av kortlevde klimaforurensere (se
kapittel 5.11 for nærmere forklaring). Et eksempel
på negativ tilleggseffekt er at fri bruk av kollektivfelt kan øke reisetiden for andre trafikanter.
I utformingen av politikken legger regjeringen
også vekt på andre positive effekter enn reduserte
klimagassutslipp. Ved å innrette virkemidler mot
utslippskilder som også reduserer utslippene av
kortlevde klimaforurensere, for eksempel i jordbruks- og petroleumssektoren (metan) eller i
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transportsektoren (svart karbon), kan en bidra til
å dempe den globale oppvarmingshastigheten.
Flere av virkemidlene vil også bidra til reduksjoner i lokale utslipp til luft som medfører positive
helsegevinster. Dette gjelder for eksempel virkemidler for å redusere utslippene i transportsektoren som også kan gi mindre lokal luftforurensning. Trafikkbegrensende tiltak vil også bidra til
færre ulykker, mindre kø og veislitasje. Tiltak
som gir vinn-vinn-effekt for klima og naturmangfold er for eksempel restaurering av myr. Virkemidler for å begrense klimagassutslipp i jordbruket kan også være bra for å begrense avrenning,
bedre vannkvaliteten i nærliggende vassdrag og
redusere ammoniakkutslipp til luft. Slike positive
effekter bør tillegges vekt ved utformingen av
politikken. Samtidig bør virkemidlene innrettes
slik at potensielle negative effekter av tiltak for å
redusere klimagassutslipp, for eksempel på kulturlandskap, naturmangfold, vannkvalitet og helse
begrenses.
Regjeringen har et langsiktig mål om at Norge
skal bli et lavutslippssamfunn i 2050. Dette perspektivet blir særlig viktig for beslutninger som
har store konsekvenser for utslipp og en svært
langsiktig horisont. Samtidig øker usikkerheten
med tidsperspektivet, og det kan i praksis være
krevende å avgjøre hvilke spesifikke tiltak som vil
gi kostnadseffektive utslippsreduksjoner i et langsiktig perspektiv. Vurderingen av hvilke type tiltak
og virkemidler som skal gjennomføres nasjonalt
mot 2030 må også gjøres i lys av målet om at
Norge skal bli et lavutslippssamfunn i 2050. De tiltakene som gjennomføres for å nå vår nasjonale
utslippsforpliktelse i 2030 må også bidra til kostnadseffektive utslippsreduksjoner på lengre sikt.
Deltakelsen i EUs kvotesystem, felles oppfølging
av 2030-målene med EU og prinsippene for valg av
virkemidler gir også signaler til næringsliv og personer om den langsiktige innrettingen av politikken.
For å redusere kostnadene knyttet til utslippsreduksjoner er det viktig med en helhetlig politikk
hvor virkemidlene samvirker på en god måte. Virkemidler må tilpasses utslippsbudsjettet etter
hvert som tiden går. Denne tilnærmingen vil også
legge til rette for den omstillingen som kreves
frem til 2050.

5.2.2

Pris på utslipp er grunnlaget for en
effektiv klimapolitikk

Sektorovergripende økonomiske virkemidler i
form av avgifter og omsettbare kvoter er hovedvirkemidlene i norsk klimapolitikk. Disse virkemid-
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lene setter en pris på utslipp av klimagasser og
bidrar dermed til å endre produksjons- og forbruksmønstre over tid. Slike økonomiske virkemidler gir insentiver til at utslippsreduksjoner
gjennomføres til lavest mulig kostnad for samfunnet. De kan i tillegg bidra til at ny teknologi utvikles og tas i bruk. Dagens og forventet fremtidig
pris på utslipp har betydning for aktørers tilpasning og beslutninger.
Skadevirkningene ved utslipp av klimagasser
er uavhengig av hvor utslippene skjer. Det tilsier
at alle utslipp bør stå overfor samme pris. Store
forskjeller mellom land og sektorer kan føre til
uheldig ressursbruk og konkurransevridninger.
Felles oppfyllelse med EU gir adgang til samarbeid med EU, men setter restriksjoner på samarbeid med land utenfor EU om oppfyllelse av
utslippsforpliktelsen. EUs åpning for samarbeid
ved bruk av de interne fleksible mekansimene
kan medvirke til likere karbonpriser internt i
området.
Gjennom ulike samarbeidsfora arbeider Norge
for prising av utslipp og utvikling av markedsbaserte løsninger. Gjennom Partnership for Market
Readiness, International Carbon Action Partnership og Transformative Carbon Asset Facility, jf.
omtale i kapittel 2.4, arbeides det med å utvikle
nye samarbeidsformer der prising og utvikling av
markedsbaserte løsninger står sentralt. Dersom
mange land gjennomfører tiltak der forurenser
må betale for sine utslipp av klimagasser vil verden få større utslippsreduksjoner igjen for en gitt
innsats. Samtidig reduseres faren for karbonlekkasje. Det styrker integriteten til den globale
klimapolitikken.
I dag er over 80 prosent av de norske klimagassutslippene omfattet av CO2-avgift, EUs kvotesystem eller begge deler. CO2-avgiften ble innført
i 1991. Avgiftens formål er å bidra til kostnadseffektive reduksjoner i utslippene av CO2. I ikkekvotepliktige sektorer er anslagsvis mellom 60 og
70 prosent av klimagassutslippene ilagt avgift.
CO2-avgiften på mineralske produkter omfatter
bensin, mineralolje, naturgass og LPG. Det meste
av CO2-utslippene i ikke-kvotepliktig sektor oppstår fra forbrenning av disse produktene. Det er
også en avgift på klimagassene hydrofluorkarboner (HFK) og perfluorkarboner (PFK). Det en
egen sats i CO2-avgiften for deler av utslippene av
naturgass til luft (i hovedsak metan) i petroleumsvirksomheten slik at utslippet prises likt med
forbrenning, målt per CO2-ekvivalent.
Regjeringens hovedvirkemiddel for å redusere
ikke-kvotepliktige utslipp er CO2-avgiften og
andre avgifter på utslipp av klimagasser. En del
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Boks 5.3 NOU 2015: 15 Sett pris på miljøet - Rapport fra grønn skattekommisjon
Grønn skattekommisjon ble oppnevnt av regjeringen 15. august 2014. Utvalget skulle blant annet
vurdere hvordan en ved økt bruk av klima- og miljøbegrunnede avgifter, og reduksjoner i andre
skatter og avgifter, kunne oppnå lavere utslipp av
klimagasser, et bedre miljø og en god økonomisk
utvikling. Utvalget leverte sin innstilling 9. desember 2015, jf. NOU 2015: 15 Sett pris på miljøet Rapport fra grønn skattekommisjon.
Grønn skattekommisjon viser til at for å løse
miljøutfordringene på en effektiv måte er det nødvendig at forurenseren tar hensyn til den skaden
som påføres samfunnet. En avgift på miljøskadelige innsatsfaktorer, produkter eller aktiviteter
innebærer at forurenser betaler for skaden. Dette
vil gi insentiver til å redusere utslipp, samtidig som
det blir mer lønnsomt å utvikle og ta i bruk ny og
mer miljøvennlig teknologi. Utvalget viser til at
avgifter er det mest kostnadseffektive virkemiddelet for å redusere miljøbelastning dersom nivået
settes slik at avgiften enten dekker den marginale
miljøskaden eller bidrar til at Norge innfrir sine
internasjonale forpliktelser.
For klimagassutslipp tilsier prinsippet om kostnadseffektivitet at alle utslipp fra ikke-kvotepliktig
sektor bør ha lik CO2-avgift per tonn CO2-ekvivalenter. Utvalget foreslo derfor å oppheve fritak og
reduserte satser og å sette nivået for CO2-avgiften
til 420 kroner i 2016. For perioden etter 2020 anbefalte utvalget at den generelle CO2-avgiften i ikkekvotepliktig sektor settes på nivå med det som er
nødvendig for å nå det nasjonale utslippsmålet for
ikke-kvotepliktig sektor på en kostnadseffektiv
måte. Det innebærer at CO2-avgiften settes lik prisen på EU-interne fleksible mekanismer, eventuelt
på nivå med det som er nødvendig for å nå et
innenlandsk utslippsmål for ikke-kvotepliktig sektor. Utvalget sier i sin oppsummering at «hvorvidt
det blir prisen på EU-fleksible mekanismer eller
kostnaden ved utslippsreduksjoner i Norge som
blir bindende er usikkert, og vil avhenge av om det
er tilstrekkelig marked for EU-interne mekanismer».
Siden kvotepliktige utslipp allerede er priset,
mener utvalget at slike utslipp prinsipielt sett ikke
bør ilegges CO2-avgift i tillegg. Utvalget foreslår
likevel å beholde CO2-avgiften for de som har kvoteplikt og sette avgiftsnivået ned i takt med at kvoteprisen stiger. Utvalget foreslår også tiltak for å
redusere klimagassutslipp i ikke-kvotepliktig sektor som i dag ikke prises, herunder innføring av
nye klimaavgifter.
Dagens priser og forventet fremtidig pris på
utslipp har betydning for bedriftenes beslutninger.
Fordi forventninger til fremtidig politikk påvirker
investerings-beslutningene, mener utvalget at signaler om fremtidige virkemidler kan påvirke investeringer positivt før virkemidlene settes i verk.
Utvalget sier det derfor kan ligge gevinster i å sig-

nalisere hvilke mål og prinsipper miljøpolitikken
vil utformes etter, også i fremtiden. Dette kan
redusere tilpasningskostnadene for konsumenter
og næringsliv og bidra til at de foretar riktige
investeringer i dag. Utvalget peker også på at de
senere årene har noen land innført regler for
klimapolitikken. Det vil imidlertid alltid være tvil
om hvor bindende slike politisk bestemte regler
er. Over tid kan ny kunnskap om eksempelvis
kostnader ved miljøutslipp medføre at politikken
bør endres.
For andre klimarelaterte avgifter pekte utvalget på at CO2-komponenten i engangsavgiften
bidrar til at den samlede karbonprisen er langt
høyere for veitransport enn i andre sektorer. Det
gir grunn til å stille spørsmål ved om klimapolitikken er utformet på en kostnadseffektiv måte.
Utvalget betrakter kvotesystemet og CO2-avgiften
som de primære virkemidlene for å oppnå en kostnadseffektiv klimapolitikk på tvers av sektorer.
Utvalget mente at CO2-komponenten burde være
lavere enn i dag, men at det er argumenter knyttet
til nåtidsskjevhet og nettverkseksternaliteter som
taler for at CO2-differensieringen fortsatt bør være
betydelig. Utvalget viste til at CO2-komponenten i
engangsavgiften har bidratt til en betydelig reduksjon i gjennomsnittlig CO2-utslipp fra nye personbiler.
Utvalget pekte videre på at direkte regulering
normalt ikke vil gi kostnadseffektive utslippsreduksjoner på tvers av virksomheter eller sektorer.
Det skyldes at myndighetene ikke kjenner den
enkelte aktørs kostnader ved å oppnå gitte
utslippsreduksjoner eller kostnader ved alternative utslippsreduserende tiltak. Direkte reguleringer er heller ikke i samsvar med prinsippet om at
forurenser betaler, siden forurenser ikke belastes
skadekostnadene ved et eventuelt restutslipp.
Utvalget pekte på at økonomiske virkemidler
(som avgifter og kvoter) er viktige for å gi insentiver til utvikling av miljøteknologi i alle faser, fra
forskningsfasen til spredningsfasen. Slike virkemidler gir en kontinuerlig etterspørsel etter nye
teknologier med lavere utslipp, renere produksjon
fra eksisterende teknologier og rensing av utslipp.
Direkte reguleringer som utslipps- eller teknologikrav gir også insentiver til utvikling av miljøteknologier, og kan være effektivt der det ikke er
mulig å bruke avgifter. Andre ikke-økonomiske
virkemidler som informasjonskampanjer kan også
bidra til at prissignalene kommer frem og at nye
teknologier spres i markedene. Støtte til utvikling
av miljøteknologier spesielt er nødvendig for å korrigere for positive kunnskapseksternaliteter, særlig i forskningsfasen. Positive læringseffekter og
nettverkseksternaliteter kan være argumenter for
å gi midlertidig støtte til miljøteknologier i spredningsfasen.
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ikke-kvotepliktige utslipp er ikke avgiftsbelagt.
Dette gjelder særlig prosessutslipp og utslipp av
andre klimagasser enn CO2. Det er ikke avgift på
utslipp av øvrige klimagasser i ikke-kvotepliktig
sektor, dvs. metan (med unntak av deler av metanutslippene i petroleumsvirksomheten), lystgass
og SF6. Jordbruket og avfallsfyllinger står til
sammen for om lag 70 prosent av utslippene av
metan og jordbruket står for om lag 70 prosent av
utslippene av lystgass. I tillegg er det utslipp av
CO2 fra blant annet forbrenning av avfall og fra
omdisponering av areal. Størstedelen av disse
utslippene er verken ilagt avgift eller kvoteplikt.
Utslipp fra omdisponering av areal bokføres i
LULUCF-sektoren, jf. omtale i kapittel 4.4.
Som følge av avtalen mellom regjeringspartiene og Kristelig Folkeparti og Venstre om statsbudsjettet for 2017 ble CO2-avgiften med virkning
fra 1. januar 2017 økt til 450 kroner per tonn CO2
for de fleste anvendelser der det er avgift. Avgiften
på HFK og PFK ble også økt til dette nivået. Nærmere 60 prosent av klimagassutslippene i ikkekvotepliktige sektorer står nå overfor denne generelle satsen. Dette bidrar til å følge opp anbefalingen fra Grønn skattekommisjon om en lik CO2avgift i ikke-kvotepliktig sektor. Enkelte næringer
eller anvendelser er imidlertid fritatt for CO2avgift eller ilagt redusert sats. I ikke-kvotepliktige
sektorer gjelder dette blant annet bruk av gass i
veksthusnæringen, gods- og passasjertransport i
innenriks sjøfart, fiske og fangst i nære farvann og
offshorefartøy. Det er redusert sats for mineralolje til fiske og fangst i nære farvann. Innenriks
luftfart og bruk av gass i industri og bergverk ilegges redusert sats. Deler av disse utslippene er
ikke kvotepliktige. Som nevnt er det også utslipp i
blant annet jordbruk-, industri- og petroleumssektoren som ikke er avgiftsbelagt.
Stortinget har i anmodningsvedtak bedt regjeringen om å innføre lik CO2-avgift i ikke-kvotepliktig sektor i 2018, med foreløpig unntak for landbruket og fiskerinæringen. For disse næringene
skal det settes ned partssammensatte utvalg som
skal vurdere muligheten for å innføre gradvis økt
CO2-avgift og foreslå andre klimatiltak. Dette
arbeidet må ses i sammenheng med at Stortinget
ved behandling av Meld. St. 11 (2016–2017) Endring og utvikling har ment at de biologiske prosessene i jordbruket ikke skal avgiftsbelegges slik
Grønn skattekommisjon har foreslått. Regjeringen
vil følge opp anmodningsvedtaket om innføring av
lik CO2-avgift for ikke-kvotepliktig sektor ved å
vurdere avgift for alle ikke-kvotepliktige utslipp på
generelt nivå, alternativt andre virkemidler dersom avgift ikke er tilstrekkelig eller egnet.
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Regjeringen vil regelmessig vurdere avgiftsnivået i ikke-kvotepliktig sektor for å bidra til kostnadseffektiv oppnåelse av 2030-målet. Endringer i
avgiftene vurderes i de årlige budsjettene. Dersom avgift ikke vurderes å være et tilstrekkelig
eller hensiktsmessig virkemiddel, vil andre virkemidler som gir tilsvarende sterke insentiver vurderes.
Det er også andre avgifter som påvirker klimagassutslippene fra ikke-kvotepliktige sektorer. For
eksempel bidrar CO2-komponenten i engangsavgiften til at den samlede karbonprisen for veitransport er langt høyere enn i andre sektorer, se boks
5.3. Avgifts- og bruksfordelene for nullutslippsbiler, kombinert med mange nye bilmodeller med
lengre rekkevidde de siste årene, har vært en viktig grunn til veksten i salget av elbiler.
Bensin, mineralolje (diesel) og LPG ilegges
veibruksavgift på drivstoff i tillegg til CO2-avgift,
men for mineralolje og LPG er avgiftsplikten
avgrenset til motorvogn for veibruk. Veibruksavgiften er begrunnet med å prise andre eksterne
kostnader enn klimagassutslipp, slik som kø, ulykker, støy, veislitasje og lokal luftforurensning.
Mineralolje som ikke omfattes av veibruksavgift
på drivstoff, ilegges grunnavgift på mineralolje
mv. i tillegg til CO2-avgift. Det er imidlertid en
rekke fritak, slik at grunnavgiften i hovedsak
omfatter mineralolje for fyring og drivstoff til traktorer, anleggsmaskiner og andre motorredskaper.
Grunnavgiften skal blant annet hindre at oppvarming med elektrisitet eller fjernvarme blir erstattet med fyringsolje pga. elavgiften. Selv om veibruksavgiften og grunnavgiften ikke har en
direkte klimabegrunnelse, er disse avgiftene med
på å påvirke forbruket av fossilt drivstoff og brensel og dermed også utslippene av klimagasser.

5.2.3

Regulering som supplement til
økonomiske virkemidler

Utslipp av klimagasser reguleres i dag av en rekke
både sektorovergripende og sektorspesifikke
lover. De ulike lovverkene som regulerer utslipp
av klimagasser er av ulik karakter og har ulike
funksjoner, og virker ofte i samspill og supplerer
øvrige virkemidler. De viktigste sektorovergripende lovene er forurensningsloven, klimakvoteloven og plan- og bygningsloven. Vegloven,
vegtrafikkloven, skipssikkerhetsloven, petroleumsloven og jordlova er eksempler på sektorlover
hvor hensynet til å redusere utslipp av klimagasser er relevant.
Skadevirkningene ved utslipp av klimagasser
er uavhengig av hvor utslippene skjer. Prising av
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Boks 5.4 Forurensingsloven
ulovlig med mindre utslippene er tillat etter unnForurensningsloven er den sentrale loven for
takene i loven, etter forskrift eller etter tillatelse.
begrensning av forurensning. Lovens hovedreFor utslipp av klimagasser som er underlagt
gel er at det er forbudt å forurense. Vanlig forukvoteplikt etter klimakvoteloven, følger det
rensning fra fiske, jordbruk, skogbruk, boliger,
imidlertid av forurensningsloven at det ikke skal
fritidshus, kontorer, forretnings- eller forsamsettes utslippsgrenser. Det kan likevel også for
lingslokaler, skoler, hoteller og lagerbygg o.l. og
kvotepliktig virksomhet stilles krav om energiefmidlertidig anleggsvirksomhet er likevel som
fektivisering og om bruk av teknologi.
utgangspunkt unntatt fra det generelle forbudet.
Forurensningsloven har i liten grad vært
Slik forurensning er tillatt med mindre noe
brukt til å regulere klimagasser. Klimagassutannet følger av forskrift.
slipp har i hovedsak blitt regulert ved andre virI tillatelser og forskrifter kan det settes vilkår
kemidler, som kvoter og CO2-avgift. Forurensfor å redusere forurensning, typisk at utslipp
skal begrenses og holdes innenfor fastsatte
ningsloven er imidlertid tatt i bruk på enkelte
grenser, og krav om bruk av beste tilgjengelige
klimagasser i industrien og metan fra avfallsbeteknologi. Når en virksomhet søker om tillatelse
handling. I tillegg er det i medhold av loven fastetter forurensningsloven, skal den gi de opplyssatt en forskrift om gjødselvarer mv. av organisk
ninger som er nødvendig for å vurdere om tillaopphav (gjødselvareforskriften), som regulerer
telse bør gis og hvilke vilkår som skal settes.
blant annet bruk og lagring av husdyrgjødsel.
Forurensningsmyndigheten kan i forskrift eller i
Regulering etter loven har på disse områdene
det enkelte tilfelle fastsette hvilke opplysninger
bidratt til å redusere utslippene betydelig.
eller undersøkelser søkeren må sørge for.
Med hjemmel i forurensningsloven kan søkeUtslipp av klimagasser omfattes av det alminren pålegges å undersøke hvordan virksomheten
nelige forurensningsforbudet, og er dermed
kan innrettes for å minimere klimagassutslipp.

Boks 5.5 Plan- og bygningsloven
ningsloven på utslippsreduksjoner vil derfor i
Det følger av plan- og bygningslovens formål at
stor grad være hvorvidt klimahensynet tillegges
loven skal fremme bærekraftig utvikling, og at
tilstrekkelig vekt i forhold til andre gjerne motlangsiktige løsninger skal vektlegges. Arealplanstridende hensyn. For å sikre at klimahensynet
legging er sektorovergripende, og arealbruk og
tillegges vesentlig vekt i planleggingen, har
utbyggingsmønstre bestemmer i stor grad
regjeringen utarbeidet statlige planretningslintransportbehov og transportmiddelvalg. Planjer med konkrete føringer for kommunenes
legging etter loven vil på denne måten kunne
bolig, areal- og transportplanlegging. Tilsvapåvirke utslipp av klimagasser i lang tid fremrende er det gjennom statlige planretningslinjer
over, blant annet fra viktige kilder som transport
for klima- og energiplanlegging stilt konkrete
og stasjonær energibruk, samt arealbrukkrav til kommunene om å drive klima- og energisendringer (LULUCF).
planlegging for å redusere klimagassutslipp,
Det er etter plan- og bygningsloven i
sikre mer effektiv energibruk og miljøvennlig
utgangspunktet opp til beslutningstakerne å
energiomlegging i kommunene.
avveie ulike relevante hensyn i forhold til hverandre. Avgjørende for effekten av plan- og byg-

klimagassutslipp vil derfor som regel være mer
kostnadseffektivt enn direkte regulering.
Som nevnt i kapittel 5.2.1 er hovedregelen at
det på områder som er underlagt generelle virkemidler i form av avgift eller kvoter, skal unngås

ytterligere regulering. Dersom avgift ikke vurderes å være et tilstrekkelig eller hensiktsmessig
virkemiddel skal andre virkemidler vurderes, som
gir tilsvarende sterke insentiver, herunder direkte
regulering gjennom forurensningsloven.
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Det kan i enkelte tilfeller være vanskelig å
prise en miljøskade gjennom avgifter eller kvoter.
Eksempelvis vil utslipp av klimagasser i forbindelse med uttak av torv eller diffuse utslipp fra
industrien i en del tilfeller være vanskelig å måle. I
slike tilfeller kan direkte reguleringer være et mer
hensiktsmessig virkemiddel enn prising. Generelle virkemidler som avgift gir heller ikke alltid
tilstrekkelige insentiver til å utvikle og ta i bruk ny
teknologi. Blant annet kan manglende kompetanse og bevissthet i virksomheter være en barriere. Forurensningsloven kan bidra til en bransjetilpasset virkemiddelbruk, som i samspill med virkemiddelapparatet for forskning og innovasjon og
eventuelle andre generelle virkemidler kan bidra
til teknologiutvikling og reduserte utslipp.

5.2.4
5.2.4.1

45

konsumeres for mye av varen. Mens prising av
den forurensende varen eller tjenesten bidrar til
redusert forbruk av denne og økt forbruk av alle
alternativer, kan man med subsidier til ett alternativ risikere overgang fra andre klimavennlige
alternativer til det subsidierte. Subsidier må uansett finansieres - for eksempel i form av skattlegging - som vil ha en samfunnsøkonomisk kostnad.
Regjeringen benytter seg av kombinasjoner av
støtteordninger og andre typer virkemidler, for
eksempel frivillige bransjeavtaler. NOx-fondet er
et eksempel på en slik type avtale der utslippsforpliktelser kombineres med en støtteordning for å
redusere utslipp og bidra til utvikling av teknologi.
Støtte til ordninger som gir reduserte klimagassutslipp bør primært rettes inn mot teknologier
som bidrar til omstillingen til lavutslippssamfunnet.

Behov for andre virkemidler
Støtteordninger

Det er etablert en rekke offentlige støtteordninger som fremmer null- og lavutslippsløsninger.
Eksempler på slike ordninger i statlig regi er
Enova, Klimasats (støtteordning gjennom Miljødirektoratet for kommunale og fylkeskommunale
klimatiltak) og flere ordninger under Innovasjon
Norge. I tillegg har en rekke kommuner støtteordninger for ulike typer tiltak.
Støtteordninger kan deles i to hovedkategorier
– støtte som bidrar til å fremme forskning, innovasjon og teknologiutvikling av lavutslippsløsninger, og støtte som bidrar til at lavutslippsløsninger
tas i bruk. Støtte til forskning, innovasjon og teknologisk utvikling kan begrunnes med positive
virkninger for flere enn de bedriftene som utvikler
teknologien. Dette kalles positive kunnskapseksternaliteter. Støtte til forskning og utvikling kan
supplere andre virkemidler som er viktige for å gi
insentiver til utvikling av miljøteknologi.
Støtte som bidrar til at lavutslippsløsninger tas i bruk
Økonomisk støtte i form av subsidier kan brukes
til å påvirke aktørene i en bestemt retning ved å
gjøre varer og tjenester som gir mindre klimagassutslipp rimeligere. Dette kan bidra til å vri produksjon og forbruk mot produkter og aktiviteter
med lavere utslipp og kan dermed bidra til å redusere utslipp. Støtte kan også knyttes til en investering slik at barrierer for å ta en vare eller tjeneste i
bruk reduseres.
Grønn skattekommisjon fremhever at subsidier til miljøvennlig aktivitet, som et alternativ til å
pålegge avgift, kan føre til at det produseres eller

Støtte til forskning og utvikling av ny teknologi
Å utvikle og ta i bruk klima- og miljøvennlige energiteknologier er viktig for å møte klimautfordringen, og kan gi norsk næringsliv nye markedsmuligheter. Kunnskap er fellesgoder som samfunnet
kan nyte godt av, men det er typisk kun én aktør
som bærer investeringskostnadene for forskning
og utvikling. Derfor kan det utvikles for lite kunnskap i forhold til hva som er samfunnsøkonomisk
optimalt. Forskning og utvikling har positive
eksterne virkninger, og det kan derfor være
grunn for samfunnet til å stimulere til mer slik
aktivitet, for eksempel gjennom støtteordninger.
Innsatsen på dette området krever tverrfaglighet,
med bidrag fra blant annet samfunnsvitenskap og
humaniora.
I både et 2030-perspektiv og et 2050-perspektiv
vil forskning og utvikling av nye null- og lavutslippsteknologier bli viktig. Regjeringen vil fortsette å støtte utvikling av teknologi. Uten støtte vil
det underinvesteres i kunnskap og teknologiutvikling. Teknologi som bidrar til å redusere utslipp
har en særlig ulempe dersom utslippene er priset
lavere enn skaden ved dem tilsier. En pris på
utslipp skaper også markeder for ny teknologi, og
en pris som er for lav bremser fremveksten av
slike markeder. Slik teknologi trenger derfor særlig støtte.
Grønn skattekommisjon fremhever at støtte til
utvikling av miljøteknologier er spesielt nødvendig særlig i forskningsfasen. Læringseffekter og
nettverkseksternaliteter (at det kreves et nettverk
av brukere for at teknologien blir lønnsom) kan
innebære at en teknologi er langt dyrere i en tidlig
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Boks 5.6
Enovas formål er å bidra til reduserte klimagassutslipp og styrket forsyningssikkerhet for
energi, samt teknologiutvikling som på lengre
sikt også bidrar til reduserte klimagassutslipp.
Det har blitt inngått ny styringsavtale med
Enova for perioden 2017–2020. Fra 2017 har
Enovas aktivitet blitt dreiet mer mot klima og
innovasjon. Dette innebærer en styrket satsing
på å redusere utslipp fra transport og andre
ikke-kvotepliktige utslipp og en styrket satsing
på innovative løsninger tilpasset lavutslippssamfunnet. I den nye styringsavtalen er det lagt mer
vekt på at Enova skal rette innsatsen mot å
bygge ned barrierer og å drive frem varige markedsendringer. I lavutslippssamfunnet må det
være slik at de miljøvennlige og klimavennlige
løsningene blir foretrukket uten støtte.
Enova bidrar på den ene siden til å løfte teknologiinitiativer fra pilotfasen og over i markedsintroduksjon, og på den andre siden med varig
markedsendring. Markedsintroduksjonen er en
kritisk fase for prosjektene, hvor de skal kunne

Teknologiutvikling

Enova
demonstrere for markedet at teknologien fungerer under normale forhold. Det er også en kapitalintensiv fase.
Enova har et bredt støttetilbud rettet mot teknologiutvikling og ikke-kvotepliktige utslipp og har
over de siste årene blant annet støttet grunnleggende hurtigladeinfrastruktur for elbil i landets
transportkorridorer, økt maritim bruk av batterier og ladeanlegg for null- og lavutslippsferger.
Enova har også støttet en rekke nyskapende teknologiprosjekter innen industrien, blant annet
innen aluminiumsproduksjon, kobberproduksjon og ny smelteverksteknologi som gjør det
mulig med bruk av hydrogen i stedet for kull.
Enovas virksomhet skal påvirke de markedene Enova opererer i. Enova setter mål for
hvilke endringer i markedet de skal bidra til og
hvilket tilbud som skal stimulere endringen.
Endring av markeder tar normalt lang tid, og
det er knyttet usikkerhet til hvor lenge en må
arbeide med å motvirke spesifikke barrierer for
å oppnå en varig endring.

Markedsendring

Teknologikostnad

Milrkedsvolum

Pilotering av
ny teknologi

Dclllis modent

Modent

Figur 5.3
Kilde: Enovas årsrapport for 2016

fase enn når den er kommersielt utviklet og
spredt i markedet. Støtte til nullutslippsteknologi i
veitransporten er et eksempel. Norge sto for seks
prosent av det globale salget av elbiler og ladbare
hybridbiler i 2015 mens under en promille av jordens befolkning bor i Norge. Ved at Norge har tilrettelagt avgiftssystemet for introduksjon av elbiler, har Norge blitt et viktig marked for elbilprodusentene og dermed bidratt til å gjøre det mer
interessant for bilprodusentene å utvikle elbilmodeller.

Norske forskningsmiljøer og utdanninger er i
fronten internasjonalt innenfor flere områder av
klima- og miljøforskningen og på viktige områder
innenfor miljøvennlig energi. Norge har også et
velutviklet næringsliv på mange av de områdene
hvor økt innsats i forskning og høyere utdanning
har et stort potensial for verdiskaping. Utdanning
på områder som natur- og samfunnsvitenskap,
teknologi og humaniora spiller også en viktig
rolle. En langsiktig satsing på kunnskap og kom-
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Boks 5.7 Ordninger som støtter forskning på, utvikling av og innovasjon innen
null- og lavutslippsteknologier
–

–

–

–

–

–

–

PILOT-E er en ordning koordinert mellom
Forskningsrådet, Innovasjon Norge og
Enova. Ordningen skal bidra til å utvikle og ta
i bruk produkter og tjenester innen miljøvennlig energiteknologi. Dette skal skje gjennom
høyere forutsigbarhet for støtte, tettere oppfølging og sterkere koordinering mellom virkemiddelaktørene. Gjennom PILOT-E følges
aktørene opp gjennom hele teknologiutviklingsløpet – fra idé til marked. Utlysningen i
mai 2017 er rettet mot nyttetransport på land
og fremtidens digitaliserte energisystem.
Brukerstyrt innovasjonsarena (BIA) og Sentre
for forskningsdrevet innovasjon (SFI) er
eksempler på generelle, næringsnøytrale støtteordninger i regi av Norges forskningsråd.
BIA er et av Forskningsrådets største programmer, og finansierer FoU-prosjekter som tar
utgangspunkt i bedriftenes egne strategier.
BIA skal innenfor programmets ansvarsområde bidra til størst mulig verdiskaping i norsk
næringsliv gjennom forskningsbasert innovasjon i bedrifter og deres samarbeidende FoUmiljøer. I 2017 bevilges nesten 647 millioner
kroner til Brukerstyrt innovasjonsarena (BIA).
MAROFF-programmet og Skattefunnordningen bidrar til å realisere regjeringens satsing
for fremme av miljøvennlig verdiskaping i
maritim næring. Miljø er ett av de hovedprioriterte områdene i MAROFF-programmet. I
2015 ble det satt av totalt 83,7 millioner kroner
til miljøprosjekter gjennom disse ordningene.
ENERGIX-programmet i Forskningsrådet skal
bidra til ny kunnskap som fremmer en langsiktig og bærekraftig omstilling av energisystemet, med mer fornybar energi, mer energieffektive løsninger, miljøvennlig energi i
transport, økt integrasjon mot Europa og økt
behov for fleksibilitet. ENERGIX tildelte over
500 millioner kroner til nye prosjekter i 2014.
Forskningssentrene for miljøvennlig energi
(FME) er et langsiktig forskningssamarbeid
innenfor fornybar energi, energieffektivisering og CO2-håndtering mellom ledende
forskningsinstitusjoner, næringsliv og forvaltning. De ulike FMEene støttes med 10–20
millioner kroner per år i inntil åtte år.
CLIMIT er et støtteprogram som skal fremme
hele kjeden for utvikling av CO2-håndteringsteknologier, fra relevant grunnforskning til
demonstrasjon av ny teknologi.
KLIMAFORSK er Forskningsrådets program
for klimaforskning. Programmet skal gi økt

–

–

–

–

–

–

–

kunnskap om naturlige og menneskeskapte
klimaendringer, effekter av klimaendringer
på natur og samfunn, omstilling til lavutslippssamfunnet og tilpasning til klimaendringer.
Norges forskningsråd har i regi av BIONÆR
programmet i mai 2017 lyst ut 45 millioner kroner til innovasjonsprosjekter for å redusere
klimagassutslipp fra jordbruket, se boks 5.18
for mer informasjon
Internasjonalt samarbeid innen energiforskning omfatter blant annet deltakelse i EUs
forskningsprogram Horisont 2020, samarbeid
gjennom det Internasjonale Energibyrået
(IEA) og bilaterale forskningssamarbeid på
utvalgte områder.
Enova skal bidra til reduserte klimagassutslipp
og styrket forsyningssikkerhet for energi, samt
teknologiutvikling som på lengre sikt også bidrar
til reduserte klimagassutslipp. Enova skal etablere virkemidler med sikte på å oppnå varige
markedsendringer og skal ved utformingen av
virkemidler rettet mot ny energi- og klimateknologi legge vekt på mulighetene for global spredning, og påfølgende utslippsreduksjoner.
Miljøteknologiordningen i Innovasjon Norge gir
risikoavlastning i form av investeringstilskudd
til pilot- og demonstrasjonsprosjekter innen miljøteknologi. Ordningen skal fremme norsk
industris konkurranseevne på lengre sikt, og
bidra til å realisere Norges miljømål. I 2017
bevilges i overkant av 530 millioner kroner i
statsbudsjettet ftil ordningen, en økning fra tidligere år.
Innovasjon Norges støtteordning for grønn skipsfart. I 2016 ble det bevilget 65 millioner kroner
for bygging av miljøvennlige skip og ferger.
Ordningen skal bidra til utvikling og innføring
av lav- og nullutslippsteknologi i innenriks
skipsfart. Ordningen retter seg mot kommuner, fylkeskommuner private aktører, som
rederier, verft og utstyrsleverandører.
Innovasjon Norge gir støtte til bioenergi i
landbruket gjennom Verdiskapingsprogrammet for fornybar energi i landbruket (tidligere
kalt Bioenergiprogrammet).
Innovasjon Norge har også siden 2015 gitt støtte
til pilotanlegg for biogass. Formålet med ordningen er blant annet å få prøvd ut biogassproduksjon basert på nye ressurser, som for eksempel
husdyrgjødsel og restråstoffer fra oppdrettsnæringen som i liten grad har vært benyttet til biogass. I tillegg gis det støtte over jordbruksavtalen
til levering av husdyrgjødsel til biogassanlegg.
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Boks 5.8 Bioøkonomistrategi
Regjeringens bioøkonomistrategi ble lagt frem
29. november 2016. Strategien legger grunnlaget for en nasjonal satsing på bioøkonomi som
skal fremme økt verdiskaping og sysselsetting, reduserte klimagassutslipp og mer effektiv og bærekraftig utnyttelse av de fornybare
biologiske ressursene. Bevilgningen til bioøkonomitiltak i Norges forskningsråd og Innovasjon Norge er styrket med 100 millioner kroner for 2017. Norges forskningsråd, Innovasjon Norge og Siva1 skal utarbeide en felles
handlingsplan for oppfølging av føringene i
den nasjonale bioøkonomistrategien.
1

2016–2017

petanse kan bidra i overgangen til lavutslippssamfunnet.
For et lite land som Norge vil utviklingen av
teknologi internasjonalt være viktig for muligheten til å kunne redusere nasjonale klimagassutslipp i særlig omfang. Norge medvirker til slik teknologiutvikling. Teknologiadopsjon og internasjonalt samarbeid er derfor sentralt. I 2017 har regjeringen satt av 71,5 millioner kroner for å styrke
Forskningsrådets arbeid med lavutslippsforskning. Forskingsinnsatsen skal støtte oppunder
arbeidet med å oppfylle norske klimamål frem
mot 2030 og skal ha særlig fokus transport og
jordbruk. I 2017 skal tungtransport være et særlig
prioritert tema, og en del av satsningen innrettes
etter modell av Pilot-E ordningen (se boks 5.7).

Selskapet for industrivekst

Landsektor
3%

Transport
12 %

Petroleum
14 %
Miljøvennlig energi
57 %

Industri
14 %

Figur 5.4 Forskningsrådets finansiering i 2016 av
forskning for omstilling til lavutslippssamfunnet,
fordelt etter sektorområder1. Forskning på CO2håndtering er fordelt mellom kategoriene energi
og industri.
1 Figuren viser en prosentvis fordeling av porteføljen på sektorområder. Innsats til forskningsinfrastruktur og basisbevilgninger til institutter er ikke fordelt på sektor. Grunnlaget
for figuren er derfor en portefølje på om lag 1 milliard kroner.
Kilde: Norges forskningsråd

5.2.4.2 Offentlige anskaffelser
Regjeringen vil sørge for at offentlig sektor som
kunde bidrar til å ta i bruk og utvikle nye miljø- og
klimavennlige teknologier og løsninger. Formålet
med regelverket for offentlige anskaffelser er å
fremme effektiv bruk av samfunnets ressurser og
reell konkurranse. Regelverket skal også bidra til
at det offentlige opptrer med integritet slik at allmennheten har tillit til at offentlige anskaffelser
skjer på en samfunnstjenlig måte. Offentlige
anskaffelser kan også være et virkemiddel for å
bidra til utslippsreduksjoner, da oppdragsgivere
kan bidra til å ta i bruk mer klima- og miljøvennlige løsninger. Det er et potensiale innen transport, bygg og anlegg, og avfall. I transportsektoren er et eksempel fergeanbud hvor flere oppdragsgivere stiller krav om null- og lavutslippsteknologier.
Et nytt, enklere og mer fleksibelt regelverk for
offentlige anskaffelser, med ny lov og forskrifter,
trådte i kraft 1. januar 2017. Det nye regelverket
gjennomfører blant annet revidert EU-regelverk
som blant annet tilrettelegger for at medlemslandene kan benytte anskaffelser som strategisk virkemiddel i implementeringen av Europa 2020-strategien. Strategien er EUs tiårsstrategi for smart,
bærekraftig og inkluderende vekst, herunder
også oppfyllelse av EUs klimamål. I tråd med kravet i det nye anskaffelsesregelverket om å ta miljøog klimahensyn forventer regjeringen at det
offentliges forbruk og investeringer støtter opp
om miljø- og klimapolitiske målsettinger. Det
fremgår av loven at offentlige virksomheter skal
innrette sin anskaffelsespraksis slik at den bidrar
til å redusere skadelig miljøpåvirkning og fremme
klimavennlige løsninger der det er relevant. Dette
innebærer at oppdragsgivere må vurdere hvilke
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anskaffelser som utgjør en betydelig miljøbelastning slik at det er relevant å stille miljøkrav, og ha
utarbeidet rutiner for hvordan disse anskaffelsene
skal følges opp.
Effektive offentlige anskaffelser krever også
innkjøpsfaglig kompetanse. For å fremme effektiv
virkemiddelbruk som bidrar til mer klima- og miljøvennlige løsninger vil det derfor i oppfølgingen
av relevant regelverk være viktig å støtte seg på
den anskaffelsesfaglige kompetansen til Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) og Nasjonalt
program for leverandørutvikling. Difi er regjeringens utøvende organ i arbeidet med å legge til
rette for at offentlige virksomheter har god kompetanse og organiserer sine anskaffelser på en formålstjenlig og effektiv måte. Difi skal i 2017 styrke
sin kompetanse på klima- og miljøhensyn i offentlige anskaffelser for å bidra til at oppdragsgivere
kan redusere miljøpåvirkning og fremme klimavennlige løsninger i sine anskaffelser. I budsjettforliket for 2017 er det avsatt 15 millioner kr til en
satsing i Difi for veiledning og kompetanse om
grønne offentlige anskaffelser, både på statlig og
kommunalt nivå.
Nasjonalt program for leverandørutvikling er
en pådriver for at statlige og kommunale anskaffende enheter skal skape innovasjon gjennom sine
anskaffelser. Målet er å hjelpe utvalgte statlige- og
kommunale oppdragsgivere med å gjennomføre
innovative anskaffelser og samtidig bidra til å
styrke utviklingsmuligheter og verdiskaping på
leverandørsiden. Formålet er å sørge for spredning av innovasjonsvennlig innkjøpspraksis ved å
hjelpe foregangsenheter. Regjeringen har styrket
bevilgningen til programmet, hvor det over
Nærings- og fiskeridepartementet i 2017 bevilges
over 10 millioner kroner, en økning fra et tilskudd
på 750 000 kroner i 2015. Leverandørutviklingsprogrammet har iverksatt arbeid med nasjonalt
innovasjonsløft innen klima/miljø, helse/omsorg
og digitalisering.
I det nye anskaffelsesregelverket ble det innført en ny prosedyre kalt innovasjonspartnerskap.
Formålet med prosedyren er å sørge for mer innovasjon ved offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling, Difi og Innovasjon
Norge gir blant annet Stavanger kommune
bistand gjennom bruk av ordningen innovasjonspartnerskap. Bruk av offentlige utviklingskontrakter gjennom Innovasjon Norge kan være et relevant virkemiddel i denne prosessen. Regjeringen
lanserte i Meld. St. 27 (2016–2017) Industrien –
grønnere, smartere og mer nyskapende at den vil
utvikle en satsning på offentlig-privat innovasjon i
Innovasjon Norge. Den nye satsningen ved Inno-
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vasjon Norge vil kunne bidra til utvikling av miljøog klimavennlige teknologier og løsninger. Flere
andre land har ordninger for offentlig-privat innovasjon som også gir særskilt prioritering for samfunnsutfordringer som klima- og miljø. I tråd med
anmodningsvedtak fra Stortinget vil regjeringen
vurdere et eventuelt mål om at en andel av statlige
midler til offentlige anskaffelser skal gå til innkjøp
av innovative og klimavennlige løsninger.4
Regjeringen vil i 2017 og 2018 også arbeide
med å utvikle en mer helhetlig anskaffelsespolitikk og identifisere tiltak for å forbedre offentlig
innkjøpsvirksomhet, og det er planlagt fremleggelse av en stortingsmelding våren 2018.

5.2.4.3 Informasjon
Informasjon gjennom Miljødirektoratets nettsider
miljostatus.no, gjennom Enova om energieffektivisering av bygg, informasjon gjennom kommunene
om resirkulering og utsortering av avfall og klimarådgiving på gårdsnivå er eksempler på ordninger
hvor informasjon har blitt brukt som et klimavirkemiddel. Informasjon er et virkemiddel som kan
påvirke adferden til bedrifter og privatpersoner. I
NOU 2015: 15 «Sett pris på miljøet» (Grønn Skattekommisjon) vises det til at prissignalene gjennom avgiftssystemet kan virke noe dårligere
under visse forhold som for eksempel:
– Hvis en beslutning krever spesialisert innsikt.
– Hvis en beslutning har lav hyppighet, slik at
kostnaden ved å sette seg inn i alternativene er
høy.
– Hvis det er mangelfull informasjon.
– Når man har liten kjennskap til egne preferanser.
For å overkomme slike barrierer kan informasjon,
som et supplement til økonomiske virkemidler,
bidra til at prissignalene kommer frem og at nye
teknologier spres i markedene. Like fullt utsettes
forbrukere for store mengder informasjon i hverdagen, noe som kan bidra til at informasjon som
virkemiddel mister sin effekt (informasjonsoverflod). Informasjon som virkemiddel i klimapolitikken bør derfor vurderes i sammenheng med innsikt fra forskning på atferdsøkonomi. Forskning
på atferdsøkonomi viser også til at det finnes virkemidler som bidra til at forbrukere og bedrifter
4

Jf. vedtak 49 i budsjettavtalen mellom de fire samarbeidspartiene og Innst. 2 S (2016–2017): «Vurdere et mål om at
minst 10 prosent av de statlige midlene som går til offentlige anskaffelse skal være innovative, klimavennlige anskaffelser, og komme tilbake til Stortinget med eventuelt forslag til hvordan dette kan realiseres.»
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tar bedre valg på kjøps- og investeringstidspunktet uten at kostnadene øker eller handlingsalternativene innsnevres. Dette omfatter informasjonskampanjer, bedre merking, rådgivning, sertifisering, budsjetteringsverktøy, lederskap, plassering
i butikker etc. Slike virkemidler brukes for å
«dulte» forbrukere i riktig retning (såkalt «nudging») i tilfeller hvor for eksempel vane, tregheter
i beslutningssituasjonen («inertia») eller at man i
for stor grad baserer seg på andre aktørers valg i
beslutningssituasjonen hindrer at effektive løsninger tas i bruk.
Miljøinformasjon ved salg av biler er et informasjonsvirkemiddel som støtter opp under insentivene avgiftsutformingen gir. Det er forskriftsfestet krav til tilgjengeligheten av forbruksopplysninger om drivstofføkonomi og CO2-utslipp i forbindelse med markedsføringen av nye personbiler. I
tillegg har Vegdirektoratet utviklet et opplegg for
utvidet miljøinformasjon i samarbeid med bilbransjen ved salg av nye biler, herunder informasjon
om drivstoffkostnader og avgiftsmessige ulemper
ved kjøretøy med høyt utslipp. I tillegg er bedre
merking av matvarer et eksempel, både når det
gjelder holdbarhet for å hindre matsvinn og informasjonskampanjer om matvarer som er bedre
både i et helse- og klimaperspektiv. Blant sistnevnte kan informasjonkampanjen om palmeolje
nevnes som et informasjonstiltak som har helsegevinst og klimaeffekter internasjonalt. Riksantikvaren arbeider mye med kurs og veiledningsmateriell for bedre kunnskap og opplæring rundt
hvordan oppgradere eldre bygninger uten at det
går på bekostning av kvalitet. Blant annet har de
utgitt veilederen «Råd om energisparing i gamle
hus».

5.2.4.4

Offentlige investeringer og virkemidler for
å fremme grønn finansinvesteringer
Det offentlige gjør investeringer i veier, kollektivtransportsystemer, kraftanlegg, vann- og avløpssystemer og bygninger. Dette er investeringer
som potensielt kan ha stor betydning for fremtidige klimagassutslipp. En utredning fra Vista Analyse (2016)5 viser at det i stor grad legges til rette
for å ta klimahensyn når infrastrukturinvesteringer planlegges, både på statlig og kommunalt
nivå, gjennom lover, regelverk, retningslinjer og
veiledere. Vista Analyse viser likevel til at disse
5

Vista Analyse (2016). Investeringer i klimasmart infrastruktur i Norge - insentiver og barrierer, Rapport 2016/39.
http://vista-analyse.no/site/assets/files/6267/va-rapport_2016-39_klimasmartinfrastruktur.pdf
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målsettingene ikke nødvendigvis følges opp i
praksis, og viser til muligheten for å gi mer bindende føringer som gjør det enklere å ta riktig
hensyn til klimautfordringen og langsiktige klimamål.
For å innarbeide langsiktige klimahensyn må
fremtidige utslipp prises inn i investeringskalkylene med forventet fremtidig karbonpris. Prisingen bør være konsistent på tvers av sektorer og
utslippskilder. Det bør gjøres sensitivitetsberegninger med en potensielt lavere og høyere karbonpris enn den karbonprisbanen som legges til
grunn. I tillegg må andre miljø- og samfunnseffekter hensyntas, herunder ikke-prissatte miljøeffekter.
Parisavtalens artikkel 2.1.c fastslår at finansieringsstrømmer må gjøres konsistent med en utvikling med lave utslipp av klimagasser og klimarobusthet i tråd med avtalens formål. Dette har
viktige implikasjoner for offentlige så vel som private finansieringsstrømmer. Storbritannias sentralbanksjef Mark Carney har ved flere anledninger pekt på at klimaendringene innebærer en reell
og økende trussel for det finansielle systemet som
helhet. Financial Stability Board kom i desember
2016 med et sett med anbefalinger om hvordan
offentlige og private selskaper og investorer kan
håndtere klimarisiko bedre, først og fremst gjennom å systematisk innhente og offentliggjøre mer
fullstendig og relevant informasjon om selskapenes eksponering for klimarisiko, og hva de gjør
for å håndtere den. Bedre klimarapportering vil
ifølge Carney redusere risikoen for brå verdifall
på fossile ressurser og teknologier i fremtiden,
såkalt omstillingsrisiko. En endelig rapport ventes
å foreligge i løpet av juni i år.
Regjeringen har opprettet Fornybar AS, et nytt
investeringsselskap med formål å bidra til reduserte klimagassutslipp. Selskapet skal foreta
investeringer i unoterte selskaper og gjennom
såkalte fond-i-fond-løsninger, i hovedsak rettet
mot ny teknologi i overgangen fra teknologiutvikling til kommersialisering.

5.2.4.5 Frivillige avtaler
Frivillige avtaler er i enkelte tilfeller også tatt i
bruk for å redusere klimagassutslippene. I 1997
ble det fremforhandlet en avtale mellom den gang
Miljøverndepartementet og aluminiumsindustrien
om å redusere klimagassutslippene, og i 2005 ble
det fremforhandlet en avtale som dekket blant
annet lystgassutslipp fra produksjon av mineralgjødsel. I 2009 ble Norsk Industri og Klima- og
miljødepartementet enige om en avtale om reduk-
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sjon av klimagassutslippene for den delen av prosessindustrien som ikke var omfattet av kvoteplikt
for perioden 2008–2012. Avtalen satte et tak på
utslipp fra industri som verken var kvotepliktig
eller betalte CO2-avgift. Disse avtalene bidro samlet sett til å redusere utslippene fra den norske
industrien. Jordbrukets organisasjoner inviteres til
et partssammensatt arbeid der det overordnede
målet er å kunne inngå en politisk avtale om hvor
mye jordbrukssektoren skal redusere sine utslipp
frem mot 2030. Se kapittel 5.4 for nærmere omtale.
Regjeringen har satt i gang en prosess med
berørte næringsorganisasjoner om etablering av
en miljøavtale med tilhørende CO2-fond for
næringstransport. Miljømålet i en eventuell avtale
må tilpasses omfanget og innretningen av avtalen
og ses i sammenheng med Norges klimamål i
2030. Det vil igangsettes utredninger og innhenting av felles data og analysegrunnlag.

5.2.5 Virkemiddelbruk i ulike sektorer
Sektorene som står for de ikke-kvotepliktige
utslippene har ulikt utgangspunkt og ulik regulering. I tillegg til den generelle virkemiddelbruken
finnes allerede særlige virkemidler for den
enkelte sektor. Mot 2030 må virkemiddelbruken
vurderes og tilpasses. Det er ikke mulig i dag å si
eksakt hvilken virkemiddelbruk som vil oppfylle
målsettingene som er satt, men den må trolig justeres over tid. Det er i tillegg betydelig usikkerhet
knyttet til utslippene fremover, utslippseffekten av
virkemidler og kostnader ved nasjonale utslippsreduksjoner innenfor den enkelte sektor.
Regjeringen vil oppfylle 2030-målet med hovedvekt på innenlandske utslippsreduksjoner og med
nødvendig bruk av EU-regelverkets fleksibilitetsmekanismer, jf. kapittel 3. Regjeringens strategi
for 2030 legger til rette for betydelige utslippsreduksjoner nasjonalt. Regjeringen viser med denne
strategien at det anslåtte utslippsgapet på 20-25
millioner tonn kan dekkes med nasjonale utslippsreduksjoner. Regjeringen mener det er hensiktsmessig å vurdere et bredere spekter av tiltak fordi
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anslag for reduksjonspotensial og kostnader ved
tiltak er beheftet med betydelig usikkerhet. Strategien tar høyde for at deler av det skisserte potensialet ikke blir utløst. Strategien skisserer ikke en
ferdig tiltaksliste eller virkemiddelbruk frem mot
2030 for å oppnå reduksjoner. Regjeringen har
allerede gjennomført en rekke klimatiltak og forsterket klimapolitikken sammen med samarbeidspartiene. Stortinget har også fattet vedtak, og det
er formulert ambisjoner og målsettinger som vil
bidra til utslippsreduksjoner fremover. Miljødirektoratet anslår at oppfølging av politiske målsettinger, samt tiltak i kostnadskategorien under 500
kroner per tonn CO2-ekvivalenter, til sammen vil
kunne redusere utslippene innenlands med om lag
35 millioner tonn over perioden 2021–2030 sammenlignet med det som ligger i referansebanen,
se tabell 5.2. Anslagene for potensialer og kostnader er usikre og følsomme for hvilke forutsetninger som legges til grunn. Det er også usikkerhet
knyttet til effekten av ulike virkemidler. Teknologiutviklingen vil være avgjørende for kostnadene for
utslippsreduksjoner.
I NTP 2018–2029 ble det fremmet en rekke
måltall for nye nullutslippskjøretøy i 2025 og 2030.
Forbedringer av teknologisk modenhet i kjøretøysegmentene slik at nullutslippskjøretøy blir konkurransedyktige med fossile løsninger ligger til
grunn for måltallene. Måltallene for nullutslippskjøretøy i 2025 og 2030 er etter Miljødirektoratets beregninger anslått å kunne bidra med om lag
8 millioner tonn CO2-ekvivalenter i perioden
2021–2030. Analyser viser at vi ikke når ambisiøse
utslippsreduksjoner innen veitransporten uten
insentiver. Regjeringens allerede gjennomførte
virkemidler antas å gi vesentlige bidrag til å nå
måltallene.
En opptrapping av omsetningskrav for biodrivstoff i tråd med anmodningsvedtaket fra budsjettforliket høsten 2016 er anslått å kunne redusere
utslippene med drøyt 5 millioner tonn CO2-ekvivalenter i perioden 2021–2030. Ved eventuell norsk
produksjon av biodrivstoff vil imidlertid utslipp fra
produksjonen kunne bli ført i Norges utslipps-

Tabell 5.2 Anslag på aggregert utslippsreduksjonspotensial av tiltak utover referansebanen1 – totalt
potensial for perioden 2021–2030 (millioner tonn CO2-ekvivalenter)
Utslippsreduksjonspotensial av politiske beslutninger og målsettinger

16

Utslippsreduksjonspotensial av tiltak med tiltakskostnad under 500 kr/tonn CO2-ekvivalent

18

SUM effekt tiltak2

35

1

Meld. St. 29 (2016–2017) Perspektivmeldingen 2017.
Anslagene er usikre, men slik tallene er beregnet summerer de seg til 35 millioner tonn etter avrunding.
Kilde: Miljødirektoratet
2
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Boks 5.9 Regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft
tiltak både i privat og offentlig sektor. De anbefaRegjeringens ekspertutvalg for grønn konkurler blant annet at forskning i større grad må
ransekraft la i oktober 2016 frem forslag til en
fokusere på problemene som må løses, at virkenasjonal strategi for grønn konkurransekraft. I
middelapparatet konsekvent må legge til rette
mandatet for utvalget forstås grønn konkurranfor grønn innovasjon og at det offentlige må
sekraft som næringslivets evne til å konkurrere
bruke sine roller som rammesetter, tilrettelegglobalt i en tid hvor sterkere virkemidler tas i
ger, eier og innkjøper, samt sin risikobærende
bruk i klimapolitikken. Utvalget fikk i oppdrag å
evne. Utvalget peker videre på at det er norske
drøfte hva som kjennetegner en offensiv og
bedrifters konkurransekraft som skal sikre vervekstorientert politikk for en styrket grønn kondiskaping og sysselsetting, og at virkemiddelutkurransekraft innenfor rammen av en effektiv
forming og tiltak må legge til rette for dette.
ressursbruk. I tråd med mandatet hentet utvalSom ledd i utvalgets prosess utviklet 11 sekget inn synspunkter og innspill fra sentrale
torer, blant dem transport, sjøfart og industri
næringer, bedrifter, organisasjoner og akadeegne veikart for grønn konkurransekraft. Her
mia i ulike deler av landet. Utvalget mente at
har en rekke ulike næringslivsaktører hatt fokus
innspillene de mottok viser at det er mulig å
på hva som skal til for å redusere nasjonale
redusere norske ikke-kvotepliktige utslipp med
utslipp og hvordan omstillingen til lavutslipps40 prosent i 2030 og at Norge kan bli et konkursamfunnet kan sikre norske virksomheter fremransedyktig lavutslippssamfunn i 2050. For å få
tidig konkurransekraft. Senere har ytterligere
dette til peker utvalget på behovet for forsert
bransjer utarbeidet egne veikart.
teknologiutvikling og implementering av ny teknologi. Utvalget mener dette krever omfattende

regnskap, i første rekke i kvotepliktig sektor
(industri) og/eller skog- og arealbrukssektoren.
Ifølge Miljødirektoratets analyser er nullvekst
i personbilkilometer i de store byene anslått å
kunne redusere utslippene i perioden i størrelsesorden 1,5 millioner tonn CO2-ekvivalenter sammenlignet med referansebanen. For å sikre en fornuftig virkemiddelbruk og reduserte utslipp i
byområder, er det etablert en ordning med
bymiljø- og byutviklingsavtaler, som nå samordnes til en felles byvekstavtale. Avtalene skal bidra
til at målet om at veksten i persontransporten i
byområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange (nullvekstmålet) nås i byområdene
som omfattes av slike avtaler.
Regjeringen vil sørge for at et forbud mot bruk
av mineralolje til oppvarming av bygninger fra
2020 også omfatter bruk mineralolje som spisslast
(tilleggsoppvarming). Dette kan bidra til ytterligere noe utslippsreduksjon utover referansebanen. Regjeringen har også sendt på høring et forslag om forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming av driftsbygninger i landbruket og midlertidige bygninger. Regjeringen vil videre utrede
mulighetene for reduksjon av utslipp fra gass til
oppvarming av bygninger, og utrede mulighetene
for reduksjon av utslipp fra bruk av mineralolje i
fjernvarme til oppvarming av bygninger. Det må

også være et mål at bygg- og anleggsplassene er
mest mulig fossilfrie i fremtiden. Regjeringen vil
derfor i løpet av 2017 utrede muligheten for
reduksjon av bruk av mineralolje til oppvarming
og bygningstørking ved bygg- og anleggsplasser.
Regjeringen arbeider også med en handlingsplan
for fossilfrie bygge- og anleggsplasser innen transportsektoren.
Stortinget har gjennom anmodningsvedtak
bedt om at det skal innføres lik CO2-avgift i ikkekvotepliktig sektor. Regjeringen tar sikte på å
komme tilbake til dette i 2018-budsjettet. Lik CO2avgift i alle sektorer kan gi utslippsreduksjoner
utover det som ligger inne i referansebanen. Nærmere 60 prosent av klimagassutslippene i ikkekvotepliktige sektorer står i dag overfor den generelle satsen på 450 kroner per tonn CO2. Enkelte
næringer eller anvendelser er imidlertid fritatt for
CO2-avgift eller ilagt redusert sats. Det er rimelig
å anta at en del av reduksjonspotensialet ved tiltakene som ikke er ilagt avgift vil kunne utløses med
innføring av generelt avgiftsnivå, samtidig som
kostnadsanslagene er usikre. En vesentlig del av
tiltakene Miljødirektoratet har anslått til å ha en
samfunnsøkonomisk kostnad under 500 kroner er
imidlertid ilagt avgift. Noen utslipp kan det være
vanskelig å ilegge avgift, for eksempel hvis det er
vanskelig å måle eller beregne utslippene. Det kan
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også være tilfeller hvor avgiften ikke utløser kostnadseffektive tiltak på grunn av barrierer som for
eksempel manglende kompetanse eller mangelfull
informasjon. Dersom avgift ikke vurderes å være
tilstrekkelig eller hensiktsmessig vil andre virkemidler vurderes, som gir tilsvarende sterke insentiver for utslippsreduksjoner.
Miljødirektoratet har i sine analyser anslått et
potensial for reduksjoner i ikke-kvotepliktige
utslipp fra petroleum og industri på i underkant av
5 millioner tonn til en samfunnsøkonomisk kostnad
på under 500 kroner per tonn. Anslagene er usikre.
Videre anslår Miljødirektoratet et potensial i
jordbruket på 5 millioner tonn CO2-ekvivalenter
for perioden 2021–2030 med anslåtte samfunnsøkonomiske kostnader under 500 kroner per
tonn. Mer enn halvparten av dette potensialet
dreier seg om endringer i kosthold og matproduksjon. Anslagene er usikre og enkelte forutsetninger som ligger til grunn for beregningene er ikke
klarlagt. Det er ikke utredet virkemidler for å
utløse utslippsreduksjonene.
For jordbrukssektoren og fiskerinæringen
inviteres det til partssammensatte utvalg som
blant annet skal vurdere muligheten for reduserte
klimagassutslipp frem mot 2030.
Regjeringen har satt i gang en prosess med
berørte næringsorganisasjoner om etablering av
en miljøavtale med tilhørende CO2-fond for
næringstransport. Miljømålet i en eventuell avtale
må tilpasses omfanget og innretningen av avtalen
og ses i sammenheng med Norges klimamål i
2030. Det vil igangsettes utredninger og innhenting av felles data og analysegrunnlag.
I kapittel 5.3–5.10 omtales potensialet for
utslippsreduksjoner og mulige tiltak og virkemidler for å redusere utslippene i de ulike sektorene
nærmere. Omtalen er blant annet basert på Miljødirektoratets lavutslippsanalyser hvor ulike tiltak,
deres utslippsreduksjonspotensial og samfunnsøkonomiske kostnader vurderes. Miljødirektoratets tiltaksvurderinger er basert på detaljert informasjon om ulike teknologier og handlinger som
kan redusere utslipp og beregner isolerte effekter
av tiltak. Miljødirektoratet opererer med kostnadskategorier for tiltak. Kostnadskategoriene
representerer samfunnsøkonomiske tiltakskostnader gjennomsnittlig over analyseperioden
2016–2030.6 Tiltaksvurderingene inneholder ikke
vurderinger av hvilke virkemidler eller nivå på virkemidlene som må til for å utløse tiltakene. Kostnadsanslagene forutsetter imidlertid kostnadseffektiv virkemiddelbruk. Dersom en velger andre
virkemidler for å utløse tiltakene, for eksempel
subsidier i tilfeller der det helst bør brukes avgift,
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vil kostnadene bli høyere. Hvor mye høyere kostnadene vil bli er ikke vurdert. Tiltaksanalysene er
basert på informasjon fra mange ulike kilder, både
gjennom utredninger fra ulike kilder, kontakt med
andre underliggende etater og dialog med
næringslivsaktører. I kapittel 5.11 og 5.12 omtales
henholdsvis virkemidler spesifikt rettet mot svart
karbon og andre kortlevde klimaforurensere og
tiltak for å øke opptaket og redusere utslippene i
sektoren skog og annen arealbruk.

5.3

Transport

5.3.1 Klimapolitikk for transportsektoren
Transportsektoren står for nesten 60 prosent av
de ikke-kvotepliktige utslippene i Norge. Sektoren
omfatter veitrafikk, jernbane, anleggsmaskiner/
motorredskaper, sjøfart og fiske og luftfart. Mesteparten av transportsektoren ligger utenfor kvotesystemet. Kommersiell luftfart er i hovedsak
inkludert i kvotesystemet.
Regjeringen har gjennom Meld. St. 33 (2016–
2017) Nasjonal transportplan 2018–2029 (NTP
2018–2029) fremmet en rekke forslag til politikk
som vil legge til rette for reduserte klimagassutslipp fra transportsektoren frem mot 2030 (se
boks 5.10).
Regjeringen vil
–

–
–

6

ha som et arbeidsmål at klimagassutslippene i
transportsektoren skal reduseres med 35-40
prosent i 2030 fra 2005. Arbeidsmålet støtter
opp under arbeidet med utslippsreduksjoner i
transportsektoren.
at transporten i 2050 skal være tilnærmet
utslippsfri/klimanøytral.
utarbeide en nasjonal plan for infrastruktur for
alternative drivstoff for transportsektoren. Planen skal blant annet berøre ladeinfrastruktur
for el- og fyllestasjoner for hydrogen og biogass som samsvarer med måltallene om nullutslippskjøretøy frem mot 2030, samt klimavennlig drivstoff innenfor innenriks sjøfart. Det legges til grunn at utbygging av infrastruktur for
nullutslippsdrivstoff skal være markedsdrevet
Miljødirektoratet har vurdert den samfunnsøkonomiske tiltakskostanden målt som annuiteten av kostnadene delt på
gjennomsnittlige årlige utslippsreduksjoner. En samfunnsøkonomisk tiltakskostnadsberegning egner seg til å prioritere mellom prosjekter/tiltak, men er ikke tilstrekkelig
grunnlag for å vurdere hvilket nivå på en avgift eller tilsvarende økonomisk virkemiddel som er nødvendig for å
utløse tiltaket.
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og på et tidligst mulig stadium skje uten støtte.
Myndighetenes virkemidler, herunder Enova,
skal i en tidlig fase bygge opp under markedsutviklingen
se på hvordan forventet etterspørsel etter alternative drivstoff hensyntas i planleggingen av
kraftnett, vei og annen infrastruktur
innlede arbeid med en klimaavtale for næringslivet, med tilhørende CO2-fond

Veitrafikk
Regjeringen vil
–

–

bidra til oppfyllelse av måltallene for nullutslippskjøretøy ved:
– at det bygges videre på dagens virkemidler,
slik at disse bidrar til at måltallene fra NTP
2018–2029 nås
– at det legges frem årlige oversikter over
utviklingen i innfasingen av nullutslippsteknologi i de kjøretøysegmentene som omfattes av måltallene. Regjeringen vil vurdere
behovet for endringer i virkemidler i lys av
utslippsutviklingen
– å ha en forutsigbar og langsiktig politikk for
fordeler for nullutslippstransport, hvor virkemidlene tilpasses til markedsutviklingen
– at det fremover vurderes ulike virkemidler
som kan bidra til økt bruk av nullutslippsløsninger for drosjer, motorsykler og mopeder, varebiler og tyngre kjøretøy
legge til rette for at det alltid skal lønne seg å
velge biler med null utslipp. Innretningen av
virkemidler skal støtte opp under dette

Sjøfart og fiske
Regjeringen vil
–
–

–

støtte videreutvikling og kommersialisering av
løsninger for mer klimavennlige fartøy
evaluere tilskuddsordningen for heving av fylkeskommunal miljøkompetanse for bedre innkjøp av ferge- og hurtigbåttjenester, og videreføre, eventuelt styrke, ordningen dersom den
vurderes å ha god effekt
oppfordre havnene til å miljødifferensiere sine
vederlag og avgifter

Biodrivstoff
Regjeringen vil
–
–

vektlegge bruk av avansert biodrivstoff
ikke legge opp til å øke omsetningskravet for
biodrivstoff til veitransport etter 2020. Bruk av
biodrivstoff etter 2020 må sees opp mot kostna-

–
–

–

2016–2017

dene ved ulike alternativer for å redusere ikkekvotepliktige utslipp
frem mot 2030 arbeide for økt bruk av biodrivstoff til luftfarten og vurdere et eventuelt
omsetningskrav for skipsfarten
bidra til å videreutvikle EUs bærekraftskriterier for biodrivstoff for å sikre global klimaeffekt og andre viktige miljøhensyn, som bevaring av naturmangfold globalt og nasjonalt
følge med på pris og volum i markedet for
biodrivstoff parallelt med at opptrappingsplanen for omsetningskrav for biodrivstoff i veitrafikken implementeres

Regjeringen vil sørge for at transportsektoren tar
en stor nok andel av utslippskuttene til at vi oppfyller Parisavtalen og Norges klimamål i 2030. Regjeringen vil at transporten i 2050 skal være tilnærmet utslippsfri/klimanøytral. For å legge til rette
for dette presenterte regjeringen en rekke nye
målsettinger og ambisjoner i NTP 2018–2029 (se
boks 5.10). Virkemidlene rettet mot sektoren skal
støtte oppunder de målsettingene og ambisjonene
som regjeringen presenterte i NTP 2018-2029.
Regjeringen mener i utgangspunktet at utslippskutt skal gjøres der det er mest kostnadseffektivt.
Et eget sektormål for transportsektoren kan føre
til at klimapolitikken blir dyrere og/eller mindre
effektiv enn den trenger å være. Samtidig vet vi at
en stor del av de nasjonale kuttene må skje i samferdselssektoren og at det skjer en rask teknologisk utvikling i lav- og nullutslippsteknologi i transportsektoren. For å støtte opp under arbeidet med
utslippsreduksjoner i transportsektoren, setter
regjeringen et arbeidsmål om at utslippene i transportsektoren skal reduseres med 35-40 prosent i
2030 sammenlignet med 2005. Forbedringer av
teknologisk modenhet i transportsegmentene, slik
at nullutslippsløsninger blir konkurransedyktige
med fossile transportløsninger, ligger til grunn for
arbeidsmålet om utslipp i transportsektoren. Alle
sektorer må bidra til utslippsreduksjoner. Bidrag
fra transportsektoren kommer ikke til erstatning
for bidrag fra andre sektorer.
Det er i hovedsak tre typer tiltak som kan
bidra til å redusere klimagassutslippene fra transport:
1. transportomfanget kan reduseres
2. det kan legges til rette for en overgang til mer
miljøvennlige transportformer som bane, sjø,
kollektivtransport, sykkel eller gange
3. utslippene fra det enkelte transportmidlet kan
fjernes eller reduseres, gjennom for eksempel
økt bruk av null- og lavutslippsteknologi

2016–2017
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Boks 5.10 Klimapolitikk fra Nasjonal transportplan 2018–2029
Regjeringen vil:
–
–

–
–
–
–
–
–

–
–

–

sørge for at transportsektoren tar en stor nok
andel av utslippskuttene til at vi oppfyller
Parisavtalen og Norges klimamål i 2030
legge til grunn følgende måltall for nullutslippskjøretøy i 2025:
• Nye personbiler og lette varebiler skal
være nullutslippskjøretøy
• Nye bybusser skal være nullutslippskjøretøy eller bruke biogass
innen 2030 skal nye tyngre varebiler, 75 prosent av nye langdistansebusser og 50 prosent
av nye lastebiler være nullutslippskjøretøy
innen 2030 skal varedistribusjonen i de største bysentra tilnærmet være nullutslipp
legge til rette for at det alltid skal lønne seg å
velge nullutslipp ved kjøp av bil
ha en ambisjon om at innen 2030 skal 40 prosent av alle skip i nærskipsfart bruke biodrivstoff eller være lav- og nullutslippsfartøy
støtte opp under fylkeskommunenes mulighet til å tilby klimavennlige kollektivtilbud
sikre at alle nye riksvegferjer benytter laveller nullutslippsløsninger, og bidra til at fylkeskommunale ferjer og hurtigbåter benytter lav- og nullutslippsløsninger
ha et omsetningskrav på 1 prosent bærekraftig biodrivstoff i luftfart fra 2019, med mål om
30 prosent i 2030
legge til grunn nullutslippsløsninger i alle
fremtidige offentlige materiellanskaffelser i
jernbanen. Ved kjøp av nytt rullende materiell skal dette skje i den grad teknologiutviklingen tillater det
utarbeide en handlingsplan for fossilfrie byggeplasser/anleggsplasser innen transportsektoren

Regjeringen har innført sterk virkemiddelbruk for
å redusere klimagassutslipp, blant annet engangsavgift for personbiler med en progressiv CO2komponent, avgiftsfordeler for el- og hydrogenbiler, CO2-avgift, støtteordninger gjennom Enova,
krav i offentlig anskaffelser, bymiljøavtaler og Klimasats mv. Denne virkemiddelbruken har vært
viktig for de skritt Norge allerede har tatt for
utslippskutt fra transportsektoren.

–
–

–
–
–
–

at persontransportveksten i byområdene skal
tas med kollektivtransport, sykkel og gange
legge til rette for at en betydelig del av transportveksten tas med sykkel og gange. Satsingen på tiltak for syklister og fotgjengere i
byområdene gjennom bymiljøavtalene og
byvekstavtalene styrkes
styrke persontogtilbudet i og rundt de største
byområdene og tilrettelegge for økt godstransport på jernbane
legge til rette for at mer gods på de lange distansene transporteres på sjø og bane
legge til rette for at norsk godstransport utvikles slik at den kan bidra i det grønne skiftet
bidra til å redusere klimagassutslippene fra
godstransport ved å stimulere til å ta i bruk
miljøvennlig transportmiddelteknologi, alternative drivstoff og effektivisere transport og
logistikk. Det legges stor vekt på å stimulere
til et taktskifte for hurtigere innfasing av ny
teknologi

Begrepet nullutslippsteknologi i transport
omfatter bruk av elektrisitet og hydrogen som
energikilde i batterier eller brenselsceller, som
ved bruk ikke har utslipp av klimagasser. Batterielektrisk teknologi og hydrogenteknologi er
begge elektriske fremdriftsløsninger. Lavutslippsteknologi er hybride løsninger som kombinerer forbrenningsmotor med elektrisk motor.
Analyser viser at vi ikke når ambisiøse
utslippsreduksjoner innen veitransporten uten
insentiver. Regjeringens allerede vedtatte virkemidler antas å gi vesentlige bidrag til å nå måltallene. Forbedringer av teknologisk modenhet i
kjøretøysegmentene, slik at nullutslippskjøretøy blir konkurransedyktige med konvensjonelle løsninger, ligger til grunn for måltallene.

Regjeringen vil bygge videre på dagens virkemidler, slik at disse bidrar til at måltallene fra NTP
2018–2029 nås. Regjeringen vil legge frem årlige
oversikter over utviklingen i innfasingen av nullutslippsteknologi i de kjøretøyssegmentene som
omfattes av måltallene. Regjeringen vil følge
utslippsutviklingen for transportsektoren og vurdere behovet for endringer av virkemidler i lys av
utslippsutviklingen. Regjeringen vil fremover vurdere ulike virkemidler som kan bidra til økt bruk
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av nullutslippsløsninger for drosjer, motorsykler
og mopeder, varebiler og tyngre kjøretøy.

5.3.2

Utvikling innenfor null- og
lavutslippsteknologi
i transportsektoren
Transportsektoren står overfor et teknologisk
skifte, både innen null- og lavutslippsteknologi,
men også innen digitalisering. Begrepet nullutslippsteknologi i transport omfatter bruk av elektrisitet og hydrogen som energikilde i batterier
eller brenselsceller, som ved bruk ikke har utslipp
av klimagasser. Lavutslippsteknologi er hybride
løsninger som kombinerer forbrenningsmotor
med elektrisk motor.
Regjeringen forventer at teknologiutviklingen
både innen null- og lavutslippsteknologi og intelligente transportsystemer (ITS) vil få stor betydning for reduksjon i klimagassutslipp, og dermed
for kostnaden knyttet til å realisere disse utslippsreduksjonene.
En av de mest sentrale faktorene som avgjør
fremtiden til klima- og miljøvennlig transport er
utviklingen innen batteriteknologi. Reduksjonen i
batterikostnader er av avgjørende betydning for
fremtidens batterielektriske transport. Batterikostnaden har falt kraftig de seneste årene, og
mange aktører venter en sterk kostnadsreduksjon
i årene fremover. Bloomberg New Energy
Finance (BNEF) har vist at prisen på litium-ion
batterier har blitt redusert med over 70 prosent
siden lanseringen av Nissan Leaf, fra en pris på
rundt USD 1 000 per kWh i 2010 til en pris på
rundt USD 270 per kWh i dag. IEA (2016) anslår
at det er realistisk med en kostnadsreduksjon for
elbilbatterier på 10 prosent årlig mellom 2016 og
2022.7 Basert på eksisterende analyser anslår Miljødirektoratet en tilsvarende årlig kostnadsreduksjon for batterier til en pris på ca. USD 150 per
kWh i 2030.
BNEF har nylig foretatt en analyse av produksjonskostnadene for elbil sammenlignet med fossilbil for alle størrelsessegmentene. De anslår at
produksjonskostnaden for elbiler i personbilsegmentet vil komme ned på nivå med en sammenlignbar fossilbil mellom 2025 og 2029, avhengig av
bilstørrelse og hvilket marked en ser på. I 2030
anslår Bloomberg at elbiler kan være 15 prosent
billigere enn tilsvarende fossildrevne biler.8 Dette
er altså før man tar hensyn til avgifter og besparel7
8

IEA (2016). Global EV Outlook 2016.
Bloomberg New Energy Finance (2017). When will electric
vehicles be cheaper than conventional vehicles?, 12. april.

2016–2017

ser knyttet til drivstoff- og vedlikeholdskostnader.
BNEF har tidligere anslått at små og mellomstore
elbiler kan bli konkurransedyktige på pris, sammenlignet med en tilsvarende fossilbil, i 2022.
Anslaget er basert på kostnader ved kjøp og eie,
og forutsetter en oljepris på USD 50–70 per fat.9
Personbilmarkedet er en viktig driver for batteriteknologien og tilhørende kostnader. Utviklingen innen batterier, med forventninger om at
kostnadene reduseres og effekten bedres, vil ha
følger for fremtidig lavutslippsutvikling i alle segmenter av transportsektoren. En ny generasjon
med elektriske personbiler vil være på markedet
de kommende årene. For motorsykler, mopeder
og varebiler eksisterer det allerede i dag en del
elektriske modeller, mens utviklingen av batteriteknologi for lastebiler er lenger unna. Samtidig
skjer det spennende utvikling innen dette segmentet også, for eksempel konseptet om elektriske motorveier, der lastebiler kan kjøre på elektrifiserte veistrekninger. I Norge leder Vegvesenet
FoU-prosjektet ElinGO (elektrisk infrastruktur for
godstransport). Prosjektet er en konseptvalgstudie som ser på elektrifisering av langtransport
innen 2030.
For bussegmentet ser man starten på en betydelig innfasing av batteriteknologi. På internasjonal basis eksisterer det allerede flere elektriske
bussflåter. Kina skiller seg ut innen elektriske
busser, med en produksjon på tusenvis av slike
busser i 2016. I desember 2016 ble 43 nye elektriske leddbusser satt i drift i Eindhoven i Nederland. Også i Norge introduseres nå elbusser flere
steder. I Oslo vil Ruter testkjøre elektriske busser
i år, Sør-Trøndelag fylkeskommune anskaffer 40
elbusser som skal settes i drift i Trondheim fra
august 2019, og i Buskerud har Brakar bestilt
elbusser som skal kjøre i rute mellom Drammen
og Mjøndalen.
Flere aktører innen batteriteknologi i maritim
sektor har etablert seg i Norge, og har ambisjoner
om å levere batterier til flere segmenter i skipsfarten. Det er særlig for fergesegmentet i skipsfarten
batteriteknologien har kommet langt, og Statens
vegvesen kan i all hovedsak stille krav om null- og
lavutslippferger i alle riksveifergesamband. Fra 1.
januar 2018 vil to nye batteridrevne ferger settes
inn i sambandet Anda-Lote (se boks 5.16 om lavutslippsferger). Hurtigruten skal bygge to nye
ekspedisjonsskip med hybrid drift, som gjør skipene i stand til å seile en halvtime på batterier.
Color Line vil bygge verdens største hybride pas9

Bloomberg New Energy Finance (2016). Global EV sales
outlook to 2040. Research Note.
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sasjerferge som skal gå mellom Sandefjord og
Strømstad fra 2020. Skipet vil ha full batteridrift
inn og ut fjorden til Sandefjord, og vil derfor redusere sine utslipp i dette området. Det er også bygget fartøy med batteriteknologi i andre segmenter
av maritim transport, som for eksempel en helelektrisk arbeidsbåt for havbruksnæringen og en
hybrid elsjark.
Sammenliknet med utviklingen av elektriske
kjøretøy og fartøy er utviklingen av elektriske fly i
en tidlig fase. Imidlertid er både interessen for og
aktiviteten rundt utviklingen av elektriske fly
økende. En rekke aktører, inkludert Siemens,
NASA og Airbus, arbeider nå med elfly-prosjekter.
Det helelektriske og oppladbare Airbus E-Fan fløy
over den engelske kanal sommeren 2015. Avinor
har sammen med Norges Luftsportforbund (NLF)
etablert et langsiktig prosjekt for innfasing av
elektriske fly i norsk luftfart. Avinor mener å ha
unik infrastruktur for analyser og testing av elektriske fly. Regjeringen støtter arbeidet Avinor gjør
for å legge til rette for elektriske fly.
Det er i mange land stor aktivitet på forskning
og utvikling av nye teknologiske løsninger basert
på hydrogen. Norge vurderes som en foregangsnasjon med bakgrunn i den innsatsen som
har vært gjort i en tidlig fase. I dag arbeider flere
av verdens ledende bilprodusenter med hydrogen
og brenselceller i sine kjøretøy, og har konkrete
planer om markedsintroduksjon. Flere av disse
har brukt Norge som demonstrasjonsarena for
sine hydrogenbiler. Hydrogenkjøretøy kan ha et
potensial i fremtiden, blant annet der det er lange
avstander eller tunge laster som gjør batterier
mindre egnet. Statens vegvesen har etablert et
utviklingsprosjekt for en delvis hydrogendrevet
ferge med planlagt driftsoppstart i 2021. Hydrogendrevne persontog er under utprøving i Tyskland og regjeringen vil følge utviklingen. Resultatene vil være et viktig grunnlag for fremtidige vurderinger av muligheten for testkjøring med og
bruk av hydrogentog i Norge.
Også biogass er et område hvor det har vært
betydelig utvikling de siste årene, i etterkant av at
regjeringen la frem sin nasjonale biogasstrategi i
2014. Fylkeskommuner som Oslo, Østfold og
Vestfold har tatt i bruk biogass i stor skala til busstransport, og flere steder brukes slik gass også
blant annet til renovasjonsbiler. Produksjonsanlegg for biogass har vært støttet av Enova (store
anlegg) og Klima- og miljødepartementets ordning for pilotanlegg gjennom Innovasjon Norge.
Klimasats har støttet fyllestasjoner for biogass. De
siste årene er det åpnet flere større produksjonsanlegg blant annet ved Tønsberg (Greve) og det
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bygges et anlegg på Skogn. Nyere kostnadsvurderinger viser at tiltakskostnadene for biogass kan
være lavere enn tidligere antatt.
Det er ikke kun utviklingen innen null- og lavutslippsteknologi som er avgjørende for fremtidens transport. Som for de fleste andre samfunnsområder, slår også digitaliseringen inn i transportsektoren. International Transport Forum (ITF)
har i flere rapporter sett på potensialet som ligger
i delte, selvkjørende kjøretøy. En av de nyeste rapportene, Shared Mobility – Innovation for Liveable
Cities (2016) er en case-studie av hva som kan skje
hvis man erstatter alle bil- og bussturer i en mellomstor europeisk by (Lisboa) med selvkjørende
dør-til-dør-tjenester (minibusser). Resultatet av
denne simuleringen er at køene blir eliminert, klimagassutslippene kuttes med 1/3, at kjøretøyflåten beslaglegger kun fem prosent av parkeringsarealet til dagens kjøretøyflåte og at selve kjøretøyflåten utgjør bare tre prosent av dagens kjøretøyflåte. Totalt antall kjøretøykilometer beregnes
å bli 37 prosent lavere enn dagens nivå og hvert
enkelt kjøretøy brukes omtrent ti ganger så mye
som dagens. Rapporten peker på at dette betyr
kortere levetid for kjøretøyene og muliggjør hyppigere utskiftingstakt og følgelig raskere teknologiskifte til kjøretøyteknologier med lavere utslipp.
Dette er kun et eksempel, men det illustrerer
mulighetene som ligger i koblingen digitalisering
og transport. Regjeringen vil legge betydelig vekt
på å styrke kunnskapsgrunnlaget knyttet til konsekvenser av den teknologiske utviklingen for
behovet for kapasitetsøkende transportinfrastruktur.
Det er ikke bare for landtransport digitalisering kan få stor påvirkning. Autonome fartøy10
kan være viktig for effektiviteten til maritim transport. Dette kan føre til at gods på sjø kan bli mer
konkurransedyktig enn gods fraktet på vei, og
således ha positive klima- og miljøeffekter. Det er
også klimabesparelser ved at autonome skip ikke
behøver å benytte plass og vekt for tilrettelegging
for mannskap. Dette kan bli realitet innen få år, og
Norge ligger langt fremme, med testing i norske
fjorder. Kystverket og Sjøfartsdirektoratet har, i
samarbeid med næringsaktører og forskningsmiljø, bidratt til å avklare rammene for bruk av farvann i Trondheimsfjorden som testområde for
utvikling av autonom skipsteknologi. Erfaringer
fra testaktivitetene vil også danne grunnlag for

10

Begrepet autonome fartøy brukes både om fartøy som er
selvkjørende, men også fartøy med en viss grad av automatiserte funksjoner.
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Boks 5.11 Enovas transportprogrammer
ger og andre løsninger som reduserer utslipp
Enova har i dag flere programmer som er spesieller energibruk.
elt relevante for transport.
Støtte til infrastruktur for kommunale og fylStøtte til energiledelse – Støtten bidrar til at
keskommunale transporttjenester – Dette provirksomhetene i økt grad sertifiseres etter intergrammet er rettet mot det offentliges innkjøp av
nasjonal standard for energiledelse. Dette innetransporttjenester. Gjennom programmet vil
bærer at virksomheten skal ha rutiner for overEnova kunne støtte blant annet ladeanlegg for
våking av energibruken, samt identifisere tiltak
ferjer og busser, og dermed bidra til at offentlige
som kan bidra til å effektivisere denne. I transinnkjøp kan stille strengere klimarelaterte krav i
portvirksomheter kan det for eksempel innesine utlysninger.
bære fokus på kjøremønster som reduserer drivStøtte til biogass og biodrivstoff – Enova støtstofforbruket og dermed klimagassutslipp.
ter gjennom dette programmet prosjekter for
Støtte til energitiltak i skip – Energitiltak i
produksjon av biogass og bærekraftig 2. generaskip kan være alt fra enkle energieffektivisjons biodrivstoff.
seringstiltak, som optimalisert varme og lysstyStøtte til ladeinfrastruktur – Enova bidrar
ring, effektive propeller, til installasjon av battegjennom støtte til et hurtigladenettverk til at
rier som reduserer drivstofforbruket.
flere kan benytte elektriske biler til lengre reiStøtte til energitiltak i landtransport – Enova
ser, og at elektriske biler kan bli fullverdige
støtter gjennom dette programmet innkjøp av
alternativer til fossilbiler.
nullutslipps nyttekjøretøy. Programmet dekker
Støtte til landstrøm – Enova støtter utbygging
innkjøp av elektriske varebiler, godsbiler og
av landstrøm i norske havner og ønsker gjenanleggsmaskiner mm, samt alle typer hydrogennom satsingen å legge til rette for varige markjøretøy brukt i nyttetransport.
kedsendringer slik at det blir mulig å koble skip
Støtte til ny energi- og klimateknologi i transtil strøm når de ligger i havn.
port – Enova støtter ny energi- og klimateknoStøtte til hydrogenfylleinfrastruktur – Enova
logi i alle sektorer gjennom programmene støtte
har nylig lansert en støtteordning for hydrogentil demonstrasjon av ny energi- og klimateknostasjoner for å legge til rette for en raskere vekst
logi og støtte til fullskala innovativ energi- og klii bruk av hydrogenkjøretøy.
mateknologi. For transport kan det for eksempel være særlig innovative elektrifiseringsløsnin-

myndighetenes videre arbeid med utvikling av
regelverk, tjenester og infrastruktur.
Segmenter som nærskipsfart, ferge og offshore er aktuelle for utvikling av ubemannede løsninger. Yara og Kongsberggruppen offentliggjorde nylig at de planlegger å ha et fullt ut autonomt elektrisk lasteskip i drift fra 2020. Planen er
at skipet skal gå mellom Yaras fabrikk på Herøya
og havnene i Brevik og Larvik, og at dette vil
erstatte 40 000 vogntogturer i året.
Nødvendig infrastruktur vil være en viktig forutsetning for storskala innfasing av null- og lavutslippsteknologi i transportsektoren. Regjeringen
vil derfor utarbeide en nasjonal plan for infrastruktur for alternative drivstoff for transportsektoren, både på sjø og land. Planen skal blant annet
berøre ladeinfrastruktur for elektrisitet og fyllestasjoner for hydrogen og biogass, som samsvarer med måltallene for nullutslippskjøretøy frem
mot 2030, samt klimavennlig drivstoff innenfor

innenriks sjøfart. Det legges til grunn at utbygging av infrastruktur for nullutslippsdrivstoff skal
være markedsdrevet og på et tidligst mulig stadium skje uten støtte. Myndighetenes virkemidler, herunder Enova, skal i en tidlig fase bygge
opp under markedsutviklingen. Det legges opp til
at den nasjonale infrastrukturplanen også skal
svare ut EU-direktivet om infrastruktur for alternative drivstoff.11 Direktivet er ikke implementert
i EØS-avtalen ennå, men Norge anser direktivet
som EØS-relevant og akseptabelt. Regjeringen vil
også se på hvordan forventet etterspørsel etter
alternative drivstoff hensyntas i planleggingen av
kraftnett, vei og annen infrastruktur.
Norge har valgt å bidra sterkere enn mange
andre land i den globale dugnaden for å støtte teknologiutviklingen, og det vil regjeringen fortsette
med. Regjeringens satsing har gjort Norge inter11

Direktiv 2014/94/EU.
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essant for elbilprodusentene på grunn av markedet og infrastrukturen som er bygget opp i landet.
Dette er en grunn til at flere elbilprodusenter prioriterer det norske markedet. Regjeringens satsing
på lav- og nullutslippsteknologi innen maritim
næring har gjort Norge til et interessant marked
for teknologileverandører. Flere batteriprodusenter er nå enten etablert, eller har planer om etablering, i Norge. Dette er også på grunn av de langsiktige politiske signalene om at regjeringen vil
kutte utslipp gjennom å ta i bruk ny teknologi
langs hele kysten.

5.3.3 Veitrafikk
Utslipp fra veitrafikk sto i 2015 for rundt 19 prosent av de norske klimagassutslippene, en økning
på omtrent 33 prosent siden 1990. Det meste av
økningen kom frem til 2007, mens utslippene har
vært relativt stabile etter det. Ifølge foreløpige tall
fra SSB ble utslippene i 2016 redusert med 3,6
prosent sammenlignet med året før, hovedsakelig
på grunn av økt bruk av biodrivstoff. Personbiler
og andre lette kjøretøy utgjør den største andelen
av veitrafikkutslippene og sto for 69 prosent i
2015. Utslippene fra personbiler og andre lette
kjøretøy har økt med 21 prosent i perioden 1990–
2015, mens utslippene fra tunge kjøretøy har økt
med 70 prosent. CO2-utslippene fra lette kjøretøy
har imidlertid ikke økt like mye som veksten i trafikk skulle tilsi. Det er både fordi bilmotorene har
blitt mer energieffektive, fordi flere har gått over
til null- eller lavutslippsbiler og på grunn av økt
andel biodrivstoff. Tunge varebiler og andre
tunge kjøretøy, det vil si lastebiler og busser,
bidrar til nærmere 30 prosent av utslippene.
I utslippsfremskrivningene fra Perspektivmeldingen 2017 (Meld. St. 29 (2016–2017)), ble det
anslått at klimagassutslippene fra veitrafikk vil
reduseres fra 10,3 millioner tonn CO2-ekvivalenter
i 2015 til 8,4 millioner tonn CO2-ekvivalenter i
2030. Det er lagt til grunn at elbiler vil utgjøre 50
prosent av nybilsalget i 2030. Salget av ladbare
hybridbiler anslås i fremskrivningene å komme
opp i rundt 20 prosent av nybilsalget på midten av
2020-tallet, og bli liggende på dette nivået. Ande-

len nye konvensjonelle diesel- og bensinbiler er i
fremskrivningene anslått å avta fra rundt 60 prosent i 2016 til under 30 prosent av salget av nye
personbiler i 2030. Effekt av måltallene ligger ikke
inne i fremskrivningene. Transportomfanget anslås å følge befolkningsutviklingen. Nye biler
basert på fossilt drivstoff anslås å bli om lag én
prosent mer energieffektive i året. Innblandingen
av biodrivstoff er i fremskrivningene videreført
med dagens nivå på reelt 6,25 prosent. Opptrapping av biodrivstoff til 20 prosent ligger dermed
heller ikke inne i fremskrivningene.
For å illustrere hva betydningen av et fremtidig teknologiskifte kan bli for klimagassutslippene fra lette og tunge kjøretøy, ble det i NTP
2018–2029 presentert et «disruptivt» scenario. I
scenarioet ble det antatt at de konvensjonelle
bilene kunne bli utkonkurrert allerede fra 2025.
De eksisterende konvensjonelle bilene vil da være
relativt dyre i drift, med det resultat at de vil brukes mindre enn i dag. Følgende forutsetninger var
lagt til grunn for scenariet:
– Personbiler:
– 100 prosent av nybilsalget er nullutslipp i
2025
– Kjørelengden til konvensjonelle biler
halveres fra samme tidspunkt
– Varebiler:
– 100 prosent av nybilsalget av lette varebiler
er nullutslipp (el/hydrogen) i 2025
– 50 prosent av nybilsalget av tunge varebiler
er nullutslipp (el/hydrogen) i 2025. Øker til
100 prosent i 2030
– Tyngre kjøretøy:
– Utslippsfaktoren reduseres med 25 prosent
i 2025 og 50 prosent i 2030 (i forhold til
2020)
I dette scenarioet er det 1,5 millioner elbiler i
2030, og utslippene er på 3,8 millioner tonn CO2
dvs. under halvparten av referansescenarioet.
Scenariet så kun på teknologiutvikling innenfor
veitrafikken.
Regjeringens hovedvirkemiddel for å prise
ikke-kvotepliktige utslipp er CO2-avgiften og
andre avgifter på utslipp av klimagasser. Bensin,

Tabell 5.3 Utslipp av klimagasser fra veitrafikk 2015, 2030 og i perioden 2021–2030.
Millioner tonn CO2-ekvivalenter

Utslipp totalt

Utslipp 2015

Fremskrevet utslipp 2030

Fremskrevet 2021–2030
(samlet over perioden)

10,3

8,4

90

Kilder: Statistisk sentralbyrå, Finansdepartementet og Miljødirektoratet.
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Boks 5.12 Utslipp fra elektriske og konvensjonelle biler
energieffektiviseringsgevinst. Virkningsgraden
Elbiler har mange av de samme ulempene som
fra elektrisitet til bevegelse er for en elektrisk bil
konvensjonelle biler. En bil, uansett drivstoff,
om lag 81 prosent, sammenligningsvis er virforårsaker lokal luftforurensing, støy og veislitakningsgraden i en konvensjonell forbrenningssje, tar opp areal til parkering og konkurrerer
motor om lag 30 prosent.
med kollektivtrafikk, sykkel og gange. Lavere
Det eksisterer forskning med varierende tall,
pris på drivstoff for elbil sammenlignet med konmen tendensen er klar. I et livssyklusperspektiv
vensjonelle biler, kan føre til at elbilister kjører
er elbilen mer klima- og miljøvennlig enn en bil
bil i mer utstrakt grad enn andre bilister. Det er
med forbrenningsmotor. I hovedsak varierer
likevel stor forskjell mellom et elektrisk kjøretøy
effekten ut i fra hvilken type energi som benytog et konvensjonelt kjøretøy, både når det gjeltes i produksjonen og bruken av elbilen, og hvor
der utslipp fra bruk og i et livssyklusperspektiv.
langt elbilen kjører.
Det krever mer energi å produsere en elbil
Ved å flytte utslippene fra den enkelte bil til
enn en konvensjonell bil, hovedsakelig som
kraftproduksjonen, flyttes i tillegg utslippene inn
følge av at produksjonen av batterier er eneri EUs kvotesystem. Gjennom kvotesystemet er
gikrevende, men også småskalaproduksjon kan
det satt et tak for utslippene fra produksjon av
være en faktor. Både for elbiler og konvensjokraft og varme, industri og sivil luftfart. Økt
nelle biler vil imidlertid utslippene kunne redubruk av strøm til elbiler, vil derfor på lengre sikt
seres ved bruk av fornybar energi til produksjokreve utslippsreduksjoner i andre sektorer, og
nen. Om bilproduksjon foregår utslippsfritt, vil
evt. økt bruk av fornybar kraft. Med Kommisjoproduksjonutslippene mellom en elbil og en
nens forslag til årlig innstramming, vil utslippskonvensjonell bil kunne utjevnes, ettersom elbitaket i kvotesystemet i 2050 være 86 prosent
len i utgangspunktet er mer energikrevende å
lavere enn de kvotepliktige virksomhetenes
produsere.
utslipp i 1990.
Overgangen fra forbrenningsmotor til elektrisk motor representerer, i seg selv, en stor

diesel og gass til veitrafikk er ilagt CO2-avgift med
om lag 450 kroner per tonn CO2. Det er også flere
andre virkemidler som bidrar til reduserte utslipp
av klimagasser.
Personbiler
For innføring av nullutslippsbiler i personbilsegmentet i Norge er det hovedsakelig tre barrierer:
rekkevidde, pris og lavt antall modeller. Pris er i
Norge kompensert for gjennom avgiftslettelser,
mens antall modeller og rekkevidde også har økt
og ventes å øke ytterligere de neste årene. Ladeinfrastruktur er også en barriere i noen deler av landet, og kan være en barriere for boenheter som
ikke har garasje eller parkeringsplass med tilrettelagt ladeinfrastruktur.
For personbiler har det de senere årene vært
en rask utvikling i salget, og ved utgangen av 2016
var det ca. 100 000 elektriske kjøretøy på norske
veier. Blant personbilene hadde nullutslippsbilene
17 prosent markedsandel i de fem første månedene av 2017. Det har ifølge Bloomberg New

Energy Finance blitt solgt til sammen noe over 1
million elbiler globalt i perioden 2011 til 2016.
Norge sto for 7,7 prosent av salget, og har i denne
perioden vært verdens fjerde største elbilmarked.12
En viktig grunn til veksten i salget av elbiler i
Norge er avgifts- og bruksfordelene for nullutslippsbiler, kombinert med mange nye bilmodeller med lengre rekkevidde de siste årene. Skatteog avgiftsfordelene for elbiler utgjorde i 2016 om
lag 2,9 milliarder kroner, fordelt på 135 millioner
kroner på fordelsbeskatning, 1 700 millioner kroner i nullsats i merverdiavgiftssystemet, 800 millioner kroner for fritak fra engangsavgift og 250
millioner kroner for redusert årsavgift. I tillegg til
dette kommer en ikke tallfestet fordel av at elektrisitet til elbiler ikke er omfattet av vegbruksavgiftene på drivstoff. Reduserte bompengeinntekter
på grunn av elbilfritaket utgjorde om lag 370 millioner kroner i 2015. Det er videre gjort overslag
for en inntektsreduksjon på 500–600 millioner
12

Bloomberg New Energy Finance (2017). Electric Vehicle
Data Hub.
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kroner i 2016 og 600–900 millioner kroner i 2017.
Reduserte fergeinntekter som følge av at elbiler
betaler redusert takst, er beregnet til 12 millioner
kroner i 2015 og 16 millioner kroner i 2016.
Elbiler har flere fordeler utover å ikke ha
direkte utslipp av klimagasser fra eksos. Elbiler
har for eksempel ikke utslipp av NOx og partikler
fra eksos, og de støyer mindre enn konvensjonelle
biler ved lave hastigheter. Elbiler bidrar imidlertid
til utslipp av partikler fra bremser og veistøv på lik
linje med som konvensjonelle biler, og de bidrar
til veislitasje og kø. Ved høye hastigheter støyer
de like mye som tilsvarende konvensjonelle kjøretøy fordi det er dekkstøyen som dominerer. For
den enkelte forbruker vil elbilen gi reduserte
kostnader til drivstoff, samt reduserte vedlikeholdskostnader da det anslås at elbilen har om lag
30-35 prosent lavere vedlikeholdskostnader enn
en fossilbil. Bruk av elbil kan imidlertid for
enkelte medføre en ulempekostnad relativt til
bruk av en konvensjonell bil, blant annet knyttet
til rekkevidde og begrensede antall modeller på
markedet. Denne ulempekostnaden ventes å bli
redusert ettersom ladenettverk bygges ut og flere
modeller introduseres.
I forbindelse med fremleggelsen av Meld. St. 2
(2014–2015) Revidert nasjonalbudsjett for 2015,
ble regjeringspartiene og samarbeidspartiene på
Stortinget enige om prinsipper for å stimulere til
en nyere, sikrere og mer miljøvennlig bilpark.
Den omforente avtalen som ble lagt frem bygget
på en helhetlig gjennomgang av kjøretøy- og drivstoffavgiftene. Bilavgiftene skal bidra til å forsterke klima- og miljømålene fra klimaforliket og
at Norges klimamål for 2030 nås.
Avtalen la opp til å endre engangsavgiften for
personbiler over tid. Effektkomponenten skulle
fases ut og vektkomponenten reduseres. CO2komponenten skulle økes og være progressiv, og
vurderes i sammenheng med endringene i vektog
effektkomponentene.
NOx-komponenten
skulle beholdes og økes. Enigheten er fulgt opp
gjennom endringer i engangsavgiften i budsjettene for 2016 og 2017.
For personbiler vil dagens fritak for merverdiavgift videreføres frem mot 2020. I behandlingen av statsbudsjettet for 2017 anmodet Stortinget
om at det skal fremmes forslag om å frita nullutslippsbiler for omregistreringsavgift og årsavgift
med virkning fra 2018. For årsavgiften er det lagt
opp til å følge opp dette i forbindelse med overgangen til trafikkforsikringsavgiften. Disse sakene må
notifiseres EFTAs overvåkingsorgan (ESA), og
må tre i kraft i etterkant av en eventuell godkjenning.

61

Avgiftsfordelene for nullutslippsbiler må fases
ut over tid, blant annet av hensyn til statens inntekter fra bilavgiftene.
I behandlingen av statsbudsjettet for 2017 fattet Stortinget følgende anmodningsvedtak (vedtak 108 nr. 12): «Stortinget ber regjeringen så snart
det er mulig, og helst i revidert nasjonalbudsjett
2017, legge frem forslag til endring i engangsavgiften som innebærer at ladbare hybrider med lang
elektrisk rekkevidde kommer bedre ut enn biler med
kort elektrisk rekkevidde.»
Engangsavgiften for ladbare hybridbiler er lav
sammenliknet med andre lignende biler. Grunnen
til dette er både at engangsavgiften favoriserer
biler med lave CO2-utslipp, og at ladbare hybridbiler har et særskilt fradrag i vektkomponenten på
26 prosent av vekten det regnes avgift på. Fradraget har sammenheng med at hybridbiler har høyere vekt på grunn at de har elmotor og batteri i tillegg til fossilt motorsystem. Fradraget i vektkomponenten var i utgangspunktet ment å tilsvare
vekten av batteri og elmotor. Ved behandlingen av
statsbudsjettet for 2015 ble fradraget økt fra 15 til
26 prosent.
I dag registreres det ikke data for elektrisk
rekkevidde i motorvognregistret til Statens Vegvesen eller avgiftssystemet til Skatteetaten. Behovet for systemendringer medførte at engangsavgiften ikke kunne differensieres etter elektrisk
rekkevidde alt fra 1. juli 2017, og regjeringen vil
komme tilbake til spørsmålet i forbindelse med
statsbudsjettet for 2018. Det vises til omtalen i
Prop. 130 LS (2016–2017) for nærmere omtale av
dette anmodningsvedtaket.
Selv med betydelig teknologiutvikling og reduserte fremtidige kostnader, kan det likevel være
behov for at dagens virkemiddelbruk opprettholdes eller justeres om måltallene skal nås i personbilsegmentet, også etter 2020 (se blant annet
THEMA 2016).13
Varebiler
I 2016 var 1,8 prosent av nye varebiler (eksklusiv
campingbiler) basert på nullutslippsteknologi.
Det er flere grunner til at man ikke har sett den
samme innfasingen i varebilsegmentet som for
personbiler. I dagens marked er det i utgangspunktet de samme barrierene for varebiler som
for personbiler; antall modeller, rekkevidde, ladeinfrastruktur og kostnader/insentiver. Frem til i
dag har det vært kun et begrenset tilbud av lette
13

THEMA (2016). Potensialet for null- og lavutslippskjøretøy
i den norske kjøretøyparken, THEMA Rapport 2016–26.
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Boks 5.13 Kostnader ved innfasing av null- og lavutslippspersonbiler
disse vil ikke bli konkurransedyktige innen 2030
Kostnadene ved innfasing av nullutslippsbileruten offentlige støtteordninger eller avgiftslette.
og lavutslippskjøretøy vil avhenge blant annet av
I rapporten gjennomgås mulige virkemidler for
teknologiutvikling og muligheten for storskala
å oppnå utslippskutt i veitransporten dersom det
produksjon. Elbiler er i dag dyrere å produsere
eneste tiltaket er innføring av lav- og nullutenn sammenlignbare bensin- og dieselbiler, noe
slippsteknologi. Det gjøres en kvalitativ vurdesom særlig skyldes batterikostnaden. Samtidig
ring av mulige virkemidler etter blant annet
gir elbilen besparelse i drivstoffutgiftene og har
kostnadseffektivitet og potensialet for utslippslavere vedlikeholdskostnader over levetiden.
reduksjon.
Dette er kostnader og besparelser som tilfaller
Bjertnæs3 estimerer at overgang til elbiler
den enkelte bileier. For bilereien kan det i tillegg
være en ulempe forbundet med å gå over til
koster samfunnet 5 600 kroner per tonn CO2,
elbil, ved at de tilgjengelige elektriske modelestimert med provenytapet for staten ved
lene ikke har de samme egenskapene som fosdagens avgiftsfordeler for elbiler. Estimatet er
silbiler. Ulempen kan også være forbundet med
beregnet på grunnlag av anslag på totale avgifter
begrenset rekkevidde for elbilen. For samfunnet
per bensin-/dieselbil på 308 000 kroner over
er det i tillegg forbundet kostnader ved utbyglevetiden og 28 000 kroner per elbil over levetiging av nødvendig ladeinfrastruktur. Elbilen gir
den. Differansen på 280 000 kroner kan betraksamtidig helsegevinster i form av lavere luftforutes som implisitt kompensasjon fra staten til de
rensning og mindre støy.
som bytter elbil. Bjertnæs argumenterer med at
Miljødirektoratet1 har estimert kostnadene
avgiftsforskjellen på marginen vil være lik kravet
til kompensasjon for å bytte til elbil og dermed
ved innfasing av elbiler i personbilsegmentet.
på marginen er et anslag på den samfunnsøkoHer forventes en reduksjon i kostnadene på batnomiske kostnaden.
teripakker frem mot 2030.
Bloomberg4 har foretatt en analyse av proMiljødirektoratet anslår samfunnsøkonomisk tiltakskostnad for tiltaket «100 prosent av
duksjonskostnadene for elbil sammenlignet
nybilsalget i 2025 er el- eller hydrogenbiler» på
med fossilbil for alle størrelsessegmentene. De
500–1 500 kroner/tonn CO2-ekvivalenter reduanslår at produksjonskostnaden for en middels
stor elbil i personbilsegmentet vil være lik prosert gjennomsnittlig over perioden 2016–2030.
duksjonskostnaden for en sammenlignbar fossilKostnaden ved elbiler er vesentlig høyere i
bil tidligst i 2025 i EU. Større elbiler vil ha like
begynnelsen av analyseperioden (anslått til om
produksjonskostnader som tilsvarende fossile
lag 7 000 kroner/tonn CO2-ekvivalenter i 2016
biler noe senere, tidligst i 2027–2028 i EU.
for små personbiler og 15 000 kroner/tonn CO2Bloomberg anslår at de minste elbilene vil ha lik
ekvivalenter for større personbiler), men antas å
produksjonskostnad som sammenlignbare fosfalle kraftig frem mot 2030. For små personbiler
silbiler tidligst i 2029 i EU. Anslagene hviler på
antas tiltakskostnaden å være negativ (samfunnen rekke forutsetninger om blant annet utviksøkonomisk lønnsomt) fra 2025 og utover.
ling i teknologi og skalaproduksjon, men også at
THEMA2 har estimert tiltakskostnader ved
utslippsstandarder stadig blir strengere, noe
innfasing av nullutslippsbiler i personbilmarkesom øker kostnaden for konvensjonelle biler.
det. Deres kostnadsestimat representerer den
privatøkonomiske kostnaden ved å kjøpe og eie
1
Miljødirektoratet (2016). Tiltakskostnader for elbil, M-620.
et nullutslippskjøretøy fremfor en fossilbil. De
2 THEMA (2016). Potensialet for null- og lavutslippskjøreberegner en høy kostnad i dag for små biler, tiltøy i den norske kjøretøyparken, THEMA Rapport 2016–
svarende om lag 11 000 kroner/tonn CO226.
3
Geir H. M. Bjertnæs (2016). Hva koster egentlig elbilpoliekvivalenter, men at kostnaden vil falle, og at det
tikken?, Aktuell analyse, Samfunnsøkonomen nr. 2 2016.
innen 2025 vil lønne seg å kjøpe og eie et nullut4 Bloomberg New Energy Finance (2017). When will elecslippskjøretøy også med utfasing av offentlige
tric vehicles be cheaper than conventional vehicles?
støtteordninger og andre fordeler etter 2020.
Kostnaden for større personbiler er høyere, og
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varebiler, og batterikapasiteten har vært lav.
Enkelte næringsdrivende har et ad hoc-preget reisemønster, noe som betyr planlegging av turer
kan være problematisk, og henvender seg til kunder som befinner seg på et stort geografisk
område.14 Da vil batterikapasitet og tilstrekkelig
ladeinfrastruktur være viktig for hvorvidt bedriften velger elvarebil. Det er betydelige insentiver
for å stimulere etterspørselen også etter nullutslippsvarebiler. Insentivene er imidlertid ikke like
sterke som for personbiler, blant annet fordi varebiler i utgangspunktet har lavere avgiftsbelastning
enn personbiler.
Julsrud m.fl. (2016) anslår merkostnaden ved
kjøp av en elektrisk varebil (lett varebil) til mellom 0 og 20 000 kroner når avgifter er inkludert.15
Sparte drivstoffutgifter er et insentiv til å kjøpe en
elektrisk varebil, noe drivstoffavgiftene bidrar til.
For tyngre varebiler er situasjonen en annen; teknologiutviklingen har kommet kortere, kostnadene er høyere og mangel på modeller er en barriere. Selv med en videreføring av dagens virkemidler vil ikke elvarebiler bli konkurransedyktige for
forbrukerne sammenlignet med dieselvarebil
innen 2030, og det er beregnet at dagens støttebehov vil være ca. 90 000 kroner i innkjøpsstøtte for
en gjennomsnittlig elvarebil (tung) for at denne
skal konkurransedyktig med en konvensjonell
varebil (THEMA 2016). Miljødirektoratet anslår at
den samfunnsøkonomiske kostnaden ved at 100
prosent av nybilsalget av lette varebiler i 2030 er
el- eller hydrogenbiler ligger mellom 500–1 500
kroner/tonn CO2-ekvivalenter, mens kostnaden
ved at 100 prosent av nybilsalget av tunge varebiler i 2030 er el- eller hydrogenbiler ligger over
1 500 kroner/tonn CO2-ekvivalenter. Det er imidlertid store variasjoner i både kostnader, bruksområde og størrelse på varebiler.
Enova støtter innkjøp av blant annet tunge
varebiler gjennom et program for batterielektriske og hydrogendrevne kjøretøy i nyttetransporten. Enova ønsker gjennom programmet å
bidra til at slike kjøretøy blir mer tilgjengelige i
markedet, og at de tas i bruk hurtigere og i større
omfang enn de ellers ville blitt.
Stortinget har bedt regjeringen om at det skal
innføres en miljødifferensiert vrakpantavgift for
14

15

Julsrud, TE., Figenbaum, E., Nordbakke, S., Denstadli,
JM., Tilset, H., og Schiefloe, M. (2016). Pathways to Sustainable Transport among Norwegian Crafts and Service
Workers, TØI, Report 1503/2016.
Julsrud, TE., Figenbaum, E., Nordbakke, S., Denstadli,
JM., Tilset, H., og Schiefloe, M. (2016). Pathways to Sustainable Transport among Norwegian Crafts and Service
Workers, TØI, Report 1503/2016.
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varebiler, der det gis 13 000 kroner i vrakpant om
kjøper samtidig anskaffer en nullutslippsvarebil jf.
Innst. 9 S (2016–2017). Regjeringen vil komme tilbake til Stortinget om saken på egnet måte.
For oppnåelse av målet om at 100 prosent av
nybilsalget av lette og tunge varebiler skal være
nullutslipp i henholdsvis 2025 og 2030, og at varedistribusjonen i de største bysentra skal være tilnærmet utslippsfri i 2030, er man avhengige av at
barrierene overkommes. Dette krever at det skjer
en teknologisk utvikling, noe som ligger til grunn
for måltallene fra NTP 2018–2029.
Lastebiler
I Norge er det i dag svært få nullutslippslastebiler,
og trolig vil det ta tid før man ser en kommersiell
utvikling. Samtidig ser man at det allerede i dag
skjer en viss utvikling. ASKO har tatt i bruk ellastebil til sin distribusjon og har i bestilling hydrogenbiler. Tine har lagt inn reservasjon på en ny
hydrogenlastebil som det ble lansert planer for i
2016. Mangel på modeller er en stor barriere for
null- og lavutslippslastebiler, og det er betydelig
usikkerhet om utviklingen de nærmeste årene.
Også infrastruktur og høye utgifter i kjøpsøyeblikket vil være barrierer. Utviklingen vil i større grad
enn for andre kjøretøygrupper, være avhengig av
samarbeid over landegrenser om ladeinfrastruktur.
Miljødirektoratet anslår at de samfunnsøkonomiske kostnadene ved at 50 prosent av nye lastebiler i 2030 er nullutslippskjøretøy til å ligge i sjiktet
500–1500 kroner/tonn CO2-ekvivalenter. Ettersom segmentet er i meget tidlig fase i den teknologiske utviklingen er det krevende å forutsi utvikling i fremtidige kostnader. Gjennom Enovas støtteordning for yrkeskjøretøy vil man trolig få et
bedre kostnadsbilde for dagens situasjon.
Regjeringen har åpnet for miljødifferensiering
av bompenger. For tunge kjøretøy er det lagt opp
til en inndeling i fire klasser: nullutslipp, ladbar
hybrid, Euro VI og Pre-Euro VI.
Det er ikke engangsavgift på kjøretøy med tillatt totalvekt over 7 500 kg, noe som innebærer at
avgiftssystemet ikke gir tilsvarende insentiver til
kjøp av null- og lavutslippslastebiler slik som for
personbiler. I utgangspunktet eksisterer det få
avgiftsinsentiver, utover drivstoffavgiftene og miljødelen av vektårsavgiften, for anskaffelse av
renere lastebiler. Regjeringen arbeider med opprettelsen av et mulig CO2-fond, jf. omtale i Meld.
St. 2 (2016–2017) Revidert nasjonalbudsjett og i
kapittel 5.2.4.
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Bybusser/langdistansebusser
Nullutslippsteknologi for busser er i NTP 2018–
2029 definert som teknologi basert på el, hydrogen og biogass. For nullutslippsbusser i lokaltrafikk gjenstår i hovedsak to barrierer; usikkerhet
om teknologien og lade- eller fylleinfrastruktur.
Kostnader ved innkjøp og bruk vil kunne være en
barriere, avhengig av lokale forhold og kjøremønster. Teknologien har vært i rask utvikling og det
finnes samarbeid om en felles ladestandard i markedet. For biogassbusser er det færre barrierer,
men høye investeringskostnader i nye kjøretøy
anses å være den mest dominerende. Krav i
offentlige kjøp, og støtte fra Enova, har blitt benyttet som virkemidler for nullutslippsløsninger i
lokal busstransport. Miljødirektoratet anslår at
den samfunnsøkonomiske kostnaden ved at alle
nye lokalbusser (bybusser) i 2025 er el- eller
hydrogenkjøretøy ligger under 500 kr/tonn CO2ekvivalenter. Langdistansebusser har lignende
barrierer som bybusser, men det antas at det vil ta
lengre tid før lange transporter kan nyttiggjøre
seg av nullutslippsteknologi. Miljødirektoratet
anslår at den samfunnsøkonomiske kostnaden
ved at 75 prosent av nye langdistansebusser i 2030
er el- eller hydrogenkjøretøy er i kategorien 500 til
1 500 kr/tonn CO2-ekvivalenter.
I dag stilles det i ulik grad miljøkrav ved anbud
på busstransport fra fylkeskommunene. Dette har
ført til at en del fylker ligger mye lengre fremme
enn andre. I Østfold går 80 prosent av bussene på
biogass fra sommeren 2017, mens Vestfold også
har en økende andel biogassbusser.
Motorsykkel og moped
I dag eksisterer det et globalt marked med mange
modeller av elektriske motorsykler og mopeder,
og noen modeller selges i Norge. Samlet er motorsykler og mopeder relativt begrensede utslippskilder, men særlig store motorsykler har utslipp på
linje med personbiler. Engangsavgiften for motorsykler er i dag basert på motoreffekt og slagvolum, i tillegg til et stykkeelement. Stortinget har
anmodet regjeringen om å fremme forslag om at
engangsavgiften for motorsykler skal miljødifferensieres etter modell av engangsavgiftssystemet
for personbiler. Regjeringen har i revidert nasjonalbudsjett for 2017 foreslått at engangsavgiften
for motorsykler endres med innføring av en progressiv avgift på utslipp av CO2 som erstatter
avgiften på motoreffekt og stykkavgiften. Endringen er planlagt trådt i kraft 1. juli 2017. Miljødirektoratet anslår at den samfunnsøkonomiske
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kostnaden ved at 30 prosent av nye motorsykler
og mopeder er elektriske i 2030 ligger under 500
kr/tonn CO2-ekvivalenter.

5.3.4

Redusert transportbehov og overgang
til mer miljøvennlige transportformer
Som det fremgår av Meld. St. 13 (2014–2015) Ny
utslippsforpliktelse for 2030 – en felles løsning med
EU kapittel 4.4.2, er det avgjørende at klimahensynet tillegges vesentlig vekt i areal- og transportplanlegging, slik at utbyggingsmønster og transportsystem fremmer utvikling av kompakte byer
og tettsteder, reduserer transportbehovet og legger til rette for klima- og miljøvennlige transportformer.
Det er nær sammenheng mellom utformingen
av byer og tettsteder, utslipp av klimagasser og
den enkeltes reisemiddelvalg. De som bor eller
arbeider i områder med tett utbygging og et
mangfold av aktiviteter, har kortere reiser i det
daglige, bruker oftere kollektivtransport, går eller
sykler, og står for en lavere andel av klimagassutslippene i transportsektoren enn de som bor i mer
spredt utbyggede områder. Det er derfor avgjørende å sikre en samordnet areal- og transportplanlegging som reduserer transportbehovet og
støtter opp om klima- og miljøvennlige transportformer som kollektivtransport, sykkel og gange.
I Meld. St. 18 (2016–2017) Berekraftige byar og
sterke distrikt understreker regjeringen at hele landet skal vokse på grunnlag av en bærekraftig
areal- og transportpolitikk, slik at både reisebehov, arealbruk og klimagassutslipp reduseres. De
statlige planretningslinjene for bolig, areal- og
transportplanlegging skal legges til grunn for en
slik utvikling.
For byområdene, hvor det forventes sterk
befolkningsvekst i årene fremover, fremgår det av
NTP 2018–2029 at det er en målsetting at persontransportveksten i byområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange (nullvekstmålet).
Det er beregnet at nullvekst i de ni største byområdene vil gi utslippskutt på ca. 200 000 tonn CO2ekvivalenter i 2030 og 1,4 millioner tonn over perioden 2021–2030, sett i forhold til referansebanen.
For å bidra til å nå målet om nullvekst er det etablert en ordning med bymiljø- og byutviklingsavtaler for de ni største byområdene, som nå samordnes til felles byvekstavtaler, se nærmere
omtale i NTP 2018–2029 pkt. 8.4. Ifølge transportetatene kan kostnadene ved å nå nullvekstmålet i
de største byområdene bli betydelige. Regjeringen har i NTP 2018–2029 lagt opp til en vesentlig
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Boks 5.14 Kommunene – en viktig brikke i klimaarbeidet
derfor avgjørende at kommunene benytter sin
I det lokale klimaarbeidet spiller kommunene en
myndighet på dette området til å drive en klihelt sentral rolle, og kommunene er gitt en
masmart planlegging for fremtiden.
rekke oppgaver og virkemidler som gir muligKommunene er også en stor innkjøper og
het til å påvirke kilder til betydelige utslipp av
kan blant annet velge å ta i bruk null- og lavutklimagasser. Kommunene er både politiske
slippskjøretøy i egen virksomhet, samt legge til
aktører, tjenesteytere, myndighetsutøver, innrette for bruk av slike kjøretøy gjennom etablekjøpere, eiendomsbesitter og ansvarlige for
ring av ladestasjoner i kommunen.
planlegging og tilrettelegging for gode levesteMange kommuner jobber i dag aktivt med
der for befolkningen.
både å redusere utslipp av klimagasser og med å
Gjennom klima- og energiplanlegging skal
tilpasse kommunen til klimaendringene. Et godt
kommuner og fylkeskommuner stimulere og
eksempel her er Oslo kommune som har vedtatt
bidra til reduksjon av klimagassutslipp, samt økt
en egen klima- og energistrategi, hvor de har
miljøvennlig energiomlegging.
satt seg ambisiøse målsettinger om å halvere
Kommunens rolle som ansvarlig for arealklimagassutslippene i kommunen innen 2030,
planleggingen er særlig viktig. Alle beslutninger
og at kommunen skal være fossilfri i 2050. Dette
om lokalisering og utforming av næringsvirkbidro til at EU nylig kåret Oslo kommune til
somhet, boliger og infrastruktur vil påvirke
European Green Capital 2019.
utslipp fra transport i lang tid fremover. Det er

økning i rammene til bymiljøavtaler og byvekstavtaler i planperioden.
Bymiljøavtalene/byvekstavtalene er langsiktige politisk forpliktende avtaler mellom staten,
fylkeskommunene og kommunene i storbyområdene. Avtalene skal sikre god samordning av arealutvikling og investeringer i transportsystemene. Kommuner og fylkeskommuner skal
blant annet sørge for en arealbruk som støtter opp
under de statlige investeringene i kollektivtransport, sykling og gange i deres byområde. Fortetting i bysentra og rundt knutepunkter er viktige
elementer i en slik utvikling. Tilsvarende vil lokale
myndigheters tilrettelegging for kollektivtransport, sykkel og gange og parkeringsrestriksjoner
være viktig. Bompengeopplegget som innføres vil
også være av stor betydning. Staten vil på sin side
forplikte seg til å dekke inntil 50 prosent av investeringskostnadene til fem store fylkeskommunale
kollektivinfrastrukturprosjekter i de fire største
byområdene. Staten vil også bidra med midler til
tiltak for kollektivtransport, sykkel og gange langs
riksveg, stasjons- og knutepunktutvikling langs
jernbanen og belønningsmidler. I tillegg skal staten bidra til måloppnåelse gjennom blant annet tiltak på egne ansvarsområder, og ved lokalisering
av besøks- og arbeidsintensiv statlige virksomheter se nærmere Meld. St. 18 (2016–2017) Berekraftige byar og sterke distrikt, kapittel 4.1.3.
Så langt er det inngått bymiljøavtale for Trondheim (september 2016), og for Oslo og Akershus

(juni 2017). Det er forhandlet frem byvekstavtaler
for Bergen og Nord-Jæren som skal til politisk
behandling lokalt og i regjeringen før endelig inngåelse. Forhandlinger om byvekstavtaler for de
øvrige fem byområdene som er omfattet av ordningen, vil skje på bakgrunn av erfaringene fra
inngåelse av avtalene med de fire største byområdene.
Ved fortetting og utvidelse av byer og tettsteder er det samtidig viktig at grønne byrom bevares og utvikles. Grønne byrom kan være parker,
turveier, bekkedrag og mindre grøntområder.
Regjeringen ønsker at alle, også de som bor i byer,
skal ha tilgang til grøntområder for friluftsliv og
rekreasjon i nærheten av der de bor. Bevaring og
utvikling av grønne og blå områder er også gode
klimatilpasningstiltak. Slike områder bidrar blant
annet til å ta unna overvann, noe som vil bli enda
viktigere fremover, som følge av økt nedbør og
sterkere nedbørintensitet. I tillegg bidrar grønne
områder, trær og vegetasjon til bedre luftkvalitet,
mindre støy og økt naturmangfold i byene.
Forventet befolkningsvekst i en del mindre og
mellomstore byområder, vil også kunne gi transport- og miljøutfordringer. En samordnet og helhetlig satsing på effektiv og miljøvennlig transport
og arealbruk vil derfor være gunstig også i disse
områdene. Regjeringen er positiv til initiativer fra
lokale myndigheter til at bypakker også i mindre
byområder planlegges ut fra et nullvekstmål. Se
nærmere omtale av dette i NTP 2018–2029 pkt.
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8.5. Tilsvarende er det positivt at enkelte av de
store byene har satt seg egne mål på dette området. Et eksempel på dette er Oslo kommune som i
sin klima- og energistrategi har som mål å redusere biltrafikken med 20 prosent innen 2020 og 33
prosent innen 2030.
I 2014 ble det i tillegg opprettet en tilskuddsordning som skal bidra til raskere gjennomføring
av tiltak som øker fremkommeligheten for gående
og syklende. Midlene skal brukes til finansiering
av sykkeltiltak langs kommunale og fylkeskommunale veier i de mindre byområdene, og betinger en egenandel på minimum 50 prosent fra tilskuddsmottaker. Gjennom tilskuddsordningen
Klimasats som forvaltes av Miljødirektoratet kan
kommunene gis støtte til prosjekter som innebærer klimavennlig areal- og transportplanlegging.
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
har i tillegg satt i gang et arbeid for å vurdere
hvordan plan- og bygningslovens virkemidler kan
utvikles for å styrke langsiktig omlegging til lavutslippssamfunnet i 2050.

5.3.5
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Overføring av gods fra vei til bane og
sjø

Overføring av gods fra vei til bane og sjø vil ha
betydning for å bedre fremkommeligheten på veiene, bedre sikkerhet, bidra til mindre miljøbelastning og reduksjon av klimagassutslipp fra transportsektoren. Godsanalysen som ble utført for
NTP 2018–2029 viser at gods fraktet via vei ventes
å øke fra 270 millioner tonn i 2013 til 400 millioner
tonn i 2030. Godsoverføring kan således være et
aktuelt tiltak for å redusere klimagassutslippene.
Målet i godstransportpolitikken er både å styrke
de enkelte transportmidlenes fortrinn og å legge
til rette for overføring av gods fra vei til sjø og
bane, der det er samfunnsøkonomisk lønnsomt.
For å redusere klimagassutslipp fra godstransport
vil det være viktig å ta miljøvennlig teknologi og
alternative drivstoff i bruk og å effektivisere transport og logistikk. Regjeringen legger stor vekt på
å stimulere til et taktskifte for hurtigere innfasing
av ny teknologi. Andre viktige tiltak vil være å

legge til rette for at mer gods på de lange distansene transporteres på sjø og bane i tråd med
regjeringens ambisjon.
Stortinget har i anmodningsvedtak bedt «regjeringen sette et mål om at minimum 30 prosent av
transportarbeidet på vei, på strekninger over 300
km, skal flyttes over på sjø eller bane innen 2030, og
at dette målet skal være 50 prosent innen 2050», jf.
behandling av Dokument 8:45 S (2015–2016).
Regjeringen signaliserte i NTP 2018–2029 at den
har som ambisjon å overføre 30 prosent av gods
over 300 km fra vei til bane innen planperiodens
utløp. Viktige tiltak som regjeringen fremmet i
NTP 2018–2029 var blant annet en egen godspakke på jernbanen (se kapittel 5.3.6), en tilskuddsordning for godsoverføring, samt andre
havne- og terminaltiltak (se kapittel 5.3.8).
For å kunne oppnå godsoverføring i et så stort
omfang som regjeringens ambisjon om at 30 prosent av gods over 300 km skal overføres fra vei til
sjø og bane, vil det være behov for omfattende
økonomiske virkemidler og investeringer ut over
det som det legges opp til i NTP (2018–2029).
Regjeringen vil derfor utrede andre positive tiltak
for å styrke bane og sjøtransport.

5.3.6 Jernbane
Klimagassutslippene fra jernbanedriften stammer
i all hovedsak fra forbrenning av diesel på de ikkeelektrifiserte banestrekningene. Utslippene var i
2015 på om lag 51 000 tonn CO2-ekvivalenter.
Frem mot 2030 er det i fremskrivningene anslått
en moderat reduksjon i utslippene til om lag
49 000 tonn CO2-ekvivalenter.
Om lag 80 prosent av togene i Norge (regnet i
togkilometer) drives elektrisk. Resten benytter
diesel som energibærer. I NTP 2018–2029 har
regjeringen prioritert elektrifisering av Trønderbanen, Meråkerbanen, Kongsvinger-ElverumHamar, samt Hønefoss-Follum (forlenget strekning på Bergensbanen brukt til tømmertransport). Elektrifisering fjerner de direkte klimagassutslippene fra togtransporten og kan samtidig
redusere utslipp av svevestøv og NOx, men investeringskostnaden per kilometer er relativt høy.

Tabell 5.4 Utslipp av klimagasser fra jernbane 2015, 2030 og i perioden 2021–2030.
Millioner tonn CO2-ekvivalenter.

Utslipp totalt

Utslipp 2015

Fremskrevet utslipp 2030

Fremskrevet 2021–2030
(samlet over perioden)

0,05

0,05

0,5

Kilder: Statistisk sentralbyrå, Finansdepartementet og Miljødirektoratet.
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Miljødirektoratet har vurdert at den samfunnsøkonomiske tiltakskostnaden for elektrifisering av
gjenværende dieselstrekninger på jernbane ligger
mellom 500 og 1 500 kroner/tonn CO2-ekvivalenter. Kostnadsvurderingene er beheftet med usikkerhet.
Det fremgår av NTP 2018–2029 at bruk av
hydrogen, batteri og biodrivstoff/biogass er alternativer for ytterligere å kutte klimagassutslippene
på de gjenstående ikke-elektrifiserte strekningene. I NTP 2018–2029 slo også regjeringen fast
at det skal legges til grunn nullutslippsløsninger i
alle fremtidige offentlige materiellanskaffelser på
jernbanen. Ved kjøp av nytt rullende materiell skal
dette skje i den grad teknologiutviklingen tillater
det. Det skal også lages en egen strategi for Nordlandsbanen.
Klimagasseffekten av å elektrifisere dagens
dieselstrekninger vil vel så mye være knyttet til et
forbedret potensial til overføring av trafikk fra vei,
som kutt i de direkte klimagassutslippene fra
selve togdriften. I NTP 2018–2029 har regjeringen
prioritert 18 milliarder kroner til infrastrukturtiltak på jernbane i planperioden. Tiltakene legger
til rette for å styrke konkurransekraften til godstransporten med jernbane. Godstiltakene på jernbane er av transportetatene anslått til å redusere
klimagassutslippene med 123 000 tonn CO2ekvivalenter per år etter at utbyggingen av alle
enkelttiltakene er fullført (etter 2029). Godstiltakene var av transportetatene anslått til å ha samfunnsøkonomisk netto nytte på null. Miljødirektoratet har vurdert at et tiltak på overføring av 5 prosent gods (tonn-km) fra vei til sjø og bane vil ha en
samfunnsøkonomisk tiltakskostnad i kategorien
500–1 500 kroner/tonn CO2-ekvivalenter.

5.3.7

Traktorer, anleggsmaskiner og andre
motorredskaper
Klimagassutslippene fra traktorer, anleggsmaskiner (gravemaskiner, hjullastere etc.) og andre dieseldrevne motorredskaper har doblet seg siden
1990, og var i 2015 på 1,9 millioner tonn CO2ekvivalenter. I fremskrivningene er det anslått at
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utslippene fra denne kategorien vil holde seg stabile frem mot 2030.
Mindre elektriske maskiner, herunder hjullastere, minigravere og mindre dumpere er tilgjengelig i dag. For større maskiner er det fremdeles
begrenset utvalg til de dieseldrevne anleggsmaskinene, men flere leverandører er på vei inn i markedet. Enkelte kommuner har gått foran. Gjennom regjeringens Klimasats har Oslo kommune
fått 3 millioner kroner til tre byggeprosjekter som
skal bygges på klimavennlige byggeplasser. Her
prioriteres blant annet utvikling og uttesting av
elektriske maskiner og tidlig fremføring av strøm
til maskinene. Gjennom Enova sitt program
«Energi- og klimatiltak i landtransport» vil kommersielt tilgjengelige anleggsmaskiner og andre
motorredskaper i nyttetransport kunne støttes.
Ikke-kommersielle, innovative løsninger vil kunne
støttes gjennom programmet «Fullskala innovativ
energi- og klimateknologi». Miljødirektoratet har
vurdert at et tiltak der 15 prosent av ikke-veigående maskiner og kjøretøy i 2030 er drevet av el
eller hydrogen, samt økt andel hybridisering (ladbar og ikke-ladbar), vil ha en samfunnsøkonomisk
kostnad på under 500 kroner/tonn CO2-ekvivalenter.
Stortinget har bedt regjeringen utarbeide en
handlingsplan for fossilfrie byggeplasser/anleggsplasser innen transportsektoren. I NTP 2018–
2029 ble det varslet at Samferdselsdepartementet
vil utarbeide en slik handlingsplan sammen med
underliggende etater og virksomheter. Med
utgangspunkt i erfaringer fra igangsatte pilotprosjekter, vil regjeringen komme tilbake til Stortinget på egnet måte. Myndighetene samarbeider
med næringslivet for å avdekke mulige tiltak og
mål for å gjøre byggeplasser/anleggsplasser
innen transportsektoren fossilfrie. Denne prosessen vil ses i sammenheng med arbeidet med å
redusere utslippene fra oppvarming og bygningstørking på byggeplasser/anleggsplasser. Se
kapittel 5.8 for nærmere omtale.
Samlet dieselforbruk i jordbruket, herunder
fra traktorer og andre jordbruksmaskiner, har falt
med 16 prosent siden 1990.16 Det vil være andre
utfordringer knyttet til å redusere utslippene fra

Tabell 5.5 Utslipp av klimagasser fra traktorer, anleggsmaskiner og andre motorredskaper 2015, 2030 og
i perioden 2021–2030. Millioner tonn CO2-ekvivalenter.

Utslipp totalt

Utslipp 2015

Fremskrevet utslipp 2030

Fremskrevet 2021–2030
(samlet over perioden)

1,9

1,9

19

Kilder: Statistisk sentralbyrå, Finansdepartementet og Miljødirektoratet.

5637

68

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

traktorer enn fra anleggsmaskiner og øvrige
motorredskaper. For det første har traktorer lang
levetid. For det andre varierer driftstimer og
belastningsgrad mye innenfor kategorien. I perioder vil en stor andel av traktorene knyttet til
gårdsdrift gå på et høyt antall driftstimer i døgnet
og på tilnærmet maksimal ytelse ved arbeid som
pløying, harving eller tung jordbearbeiding. Det
finnes få rene nullutslippsløsninger for traktorer i
dag. På kort sikt virker det mest realistisk med
biogass, biodrivstoff eller hybridløsninger. På lengre sikt, og i tråd med den teknologiske utviklingen, vil rene nullutslippsløsninger trolig bli mer
aktuelt. Det er stor usikkerhet rundt tiltakskostnaden for nullutslippsteknologi på traktorer, og tiltakskostnaden for dette er ikke estimert.
Diesel til traktorer ilegges CO2-avgift. Siden
traktorer benytter seg lite av vei, er diesel til traktorer ikke omfattet av veibruksavgift, men er ilagt
grunnavgift på mineralolje. Traktorer er ikke
omfattet av engangsavgiften og er fritatt for vektårsavgift. Traktorer med tillatt totalvekt under
7 500 kg betaler redusert sats i årsavgiften. Avgiftene vil ha betydning for insentiver til å ta i bruk
null- og lavutslippsteknologier. Enova kan gjennom programmet «Innovativ klima- og energiteknologi», hvor utvikling av nullutslippsteknologier i
segmenter som ikke kommersielt tilgjengelig
enda, støtte prosjekter i flere transportsegmenter.
Programmet kan også omfatte innovative nullutslippstraktorer, samtidig som man gjennom programmet «Energi- og klimatiltak i landtransport»
får støtte til kommersielt tilgjengelige løsninger.

5.3.8 Innenriks sjøfart og fiske
Utslippene fra sjøfart og fiske var på sitt høyeste i
1999 da sektoren sto for nesten 4,2 millioner tonn
CO2-ekvivalenter. Sjøfart og fiske står fortsatt for
en betydelig del av norske klimagassutslipp med
2,8 millioner tonn CO2-ekvivalenter i 2015. Samtidig ser vi fra aktivitetsdata at trafikken har økt,
uten at dette nødvendigvis gjenspeiles i utslipps16

Totalkalkylen for jordbruket, utgitt av Budsjettnemda for
jordbruket.

2016–2017

statistikken. Dette kan blant annet skyldes at
mange skip bunkrer i utlandet. Samtidig må man
legge til grunn at det har vært en effektivisering i
skipsflåten. Det er likevel usikkerhet rundt den
reelle utslippsutviklingen fra innenriks skipsfart.
Frem til 2030, er det fremskrevet at utslippene i
norsk klimagassregnskap fra sjøfart og fiske vil
reduseres rundt 6 prosent til 2,6 millioner tonn
CO2-ekvivalenter.
Klima- og miljøkrav til norske skip og til skip
som opererer i norske farvann reguleres i hovedsak av skipssikkerhetslovens kapittel 5 som ligger
under Klima- og miljødepartementets ansvarsområde. Norsk implementering av internasjonale miljøkrav til skip etablert av FNs sjøfartsorganisasjon
(IMO) hjemles i hovedsak i dette lovverket. Miljøregelverket for skip er svært omfattende og
omhandler blant annet krav vedrørende luftforurensning, klimagassutslipp, olje, kjemikalier,
avfall, kloakk, ballastvann, drivstoff og miljøgifter i
bunnstoff.
Det er ulike typer karaktertrekk og utfordringer knyttet til de ulike typer skipssegment, og
skillene er mange mellom de fire dominerende
skipstypene og deres driftsmønster: passasjerskip
(ferger, hurtigbåter, cruiseskip), fiskefartøy
(inkludert servicebåter til oppdrettsnæringen),
offshorefartøy og lasteskip. De offisielle utslippstallene fra Statistisk sentralbyrå er ikke splittet
opp i de ulike skipssegmentene, men det er kun
aggregerte tall for henholdsvis sjøfart og fiske
som helhet.17
Klima- og miljødepartementet har fått utredet
reduksjonspotensialet for norsk innenriks skipsfart frem til 2040.18 DNV GL finner at man ved å
gjennomføre en aktiv politikk for utslippsreduksjon kan redusere utslippene fra innenriks skipsfart med 40 prosent i 2040 sammenlignet med
2015-nivå.
17

18

Det eksisterer tall fra DNV GL for de ulike skipssegmentene basert på aktivitetsdata fra Kystverket. Tallene er usikre, spesielt i kystnære områder, men gir en indikasjon på
fordelingen.
Reduksjon av klimagassutslipp fra norsk innenriks skipsfart. Report No.: 2016-0150 DNV GL.

Tabell 5.6 Utslipp av klimagasser fra innenriks sjøfart og fiske 2015, 2030 og i perioden 2021–2030.
Millioner tonn CO2-ekvivalenter

Utslipp totalt

Utslipp 2015

Fremskrevet utslipp 2030

Fremskrevet 2021–2030
(samlet over perioden)

2,8

2,6

27

Kilder: Statistisk sentralbyrå, Finansdepartementet og Miljødirektoratet.
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Boks 5.15 Regjeringens arbeid for grønn skipsfart
opp til å opprette en tilskuddsordning for miljøGjennom Meld. St. 13 (2014–2015) Ny utslippsvennlige og effektive havner.
forpliktelse for 2030 – en felles løsning med EU
Klima- og miljødepartementet har undertegble grønn skipsfart pekt ut som et av regjerinnet en ny miljøavtale med 15 næringsorganisagens prioriterte innsatsområder. Derfor har
sjoner om reduksjon i utslippene av helse- og
regjeringen allerede tatt flere initiativer for yttermiljøskadelige nitrogenoksider (NOx). Den nye
ligere utslippsreduksjon fra internasjonal skipsfart, og innført en rekke virkemidler for å redumiljøavtalen har en varighet på åtte år fra 2018,
sere klimagassutslipp fra innenriks skipsfart.
og er den tredje i rekken av avtaler hvor
Utslipp fra innenriks skipsfart omfattes av
næringslivet forplikter seg til å redusere sine
norske forpliktelser under Parisavtalen. Derfor
NOx-utslipp. De NOx-reduserende tiltakene som
ønsker regjeringen å stimulere til at skipsfarten
er gjennomført under avtalen har også medført
benytter utslippsfri energi. Fra 1. januar 2017 er
betydelig klimagevinst. DNV GL beregner i
elavgiften for skip i næringsvirksomhet redusert
Næringslivets NOx-fonds årsrapport for 2016 at
til 0,48 øre per kilowattime (ordinær sats er
forrige avtaleperiode (2008–2017) hadde et årlig
16,32 øre per kWh). Avgiftsreduksjonen stimulereduksjonspotensial på 670 000 tonn CO2rer til å erstatte mineralolje med elektrisk kraft
ekvivalenter (ekskludert petroleumssektoren)
for skip som ligger ved kai (landstrøm) og til
ved utløp av avtaleperioden, gitt at søknadene
fremdrift med batterier. Regjeringen har redusom har fått innvilget støtte har den utslippsresert kostnadene for sjøtransport ved at losberedduserende effekten som ble lagt til grunn i vedskapsavgiften gikk ned fra rundt 300 millioner
taket om støtte. Mange av tiltakene fra NOx-fonkroner til rundt 215 millioner kroner i 2016.
det er gjennomført i innenriks skipsfart.
Avgiftsreduksjonen er videre gitt en miljøinnretRegjeringen har gjennom utvidelsen av Enoning, ved at fartøy med høy score på miljøindekvas mandat til å omfatte transportsektoren lagt
sen (ESI) også er fritatt fra å betale losberedtil rette for flere store maritime tildelinger.
skapsavgift.
Enova har blant annet gitt tilsagn om støtte til 35
Regjeringen innførte i 2016 en tilskuddsordlandstrømsprosjekter og over 480 millioner til
ning til fylkeskommuner og kommuner for at
ladeanlegg som legger til rette for ambisiøse fyldisse skal kunne gjennomføre miljø- og klikeskommunale fergeanbud.
mainnrettede anbudsprosesser.
MAROFF-programmet og SkattefunnordninRegjeringen har innført en kondemneringsgen bidrar til å realisere regjeringens satsing for
og innovasjonslåneordning som skal stimulere
fremme av miljøvennlig verdiskaping i maritim
til grønn fornyelse av nærskipsfartsflåten. Det
næring. Miljø er ett av de hovedprioriterte områhar vist seg at ordningene ikke virker etter sin
dene i MAROFF-programmet. I 2015 ble det satt
hensikt, og ingen prosjekter har fått tilsagn i
av totalt 83,7 millioner kroner til miljøprosjekter
2016. Nærings- og fiskeridepartementet foretar
gjennom disse ordningene.
en gjennomgang av kriteriene for ordningene
Klimavennlig maritim transport var videre
for å gjøre de mer treffsikre.
tema for den første Pilot-E-utlysningen, der
Regjeringen har innført en støtteordning for
Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Enova
godsoverføring fra vei til sjø, som regjeringen i
samarbeider om felles utlysning for å skape rasNTP 2018–2029 har lagt opp til å forsterke og
kere vei fra idé til marked.
forlenge. Regjeringen la også i NTP 2018–2029

For sjøfart og fiske kan små modifikasjoner i
eksisterende flåte gi store utslippsreduksjoner, i
motsetning til kjøretøyparken som allerede har
energieffektive forbrenningsmotorer. Dette skyldes både at skipene har lang levetid, opp mot 40
år, og at det er flere faktorer, slik som seilingsmønster, vær og vind som påvirker drivstofforbru-

ket. Det er allerede flere eksempler på at fossile
ferger har blitt ombygget til å bli hybridferger
gjennom installasjon av batterier.
Når det gjelder kostnader har man erfaring fra
ferger, og ekstrakostnaden for lav- og nullutslippsteknologi for riksvegfergene anslås å være rundt
15–20 prosent i første anbudsperiode, inklusive
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Boks 5.16 Om lavutslippsferger
tektssystemet, er at det ikke skal gi insentiv eller
For riksveifergesamband legges det til grunn
føringer for fylkeskommunenes prioriteringer.
klimakrav i konkurransene. Fra 1. januar 2018
Insentiver og føringer må eventuelt gis gjennom
vil riksveifergesambandet Anda – Lote få en
andre virkemidler, for eksempel gjennom lovhelelektrisk og en plug-in hybrid ferge. Dette er
krav eller øremerkede ordninger. Ved eventuelle
resultatet av det første ordinære fergeanbudet
endrede krav til fylkeskommunene skal de tilfømed krav om nullutslippsteknologi. I samres eller trekkes midler i rammetilskuddet, tilbandene E39 Festøya – Solavågen og Volda-Folsvarende anslåtte merutgifter eller innsparinger.
kestad har Statens vegvesen nylig kunngjort
Flere fylkeskommuner har fått støtte av
anbudsutlysning med krav om tre utslippsferger
Enova i forbindelse med utlysing av nye anbud,
og en lav- eller nullutslippsferge. I fremtidige
slik at de har kunnet stille strengere krav til
statlige anbud vil det stilles krav om null- og lavenergibruk og klimagassutslipp i anbudskriteriutslippsløsninger, der det er teknologisk mulig.
ene. Siden 2015 har Enova gitt over 480 millioOver 85 prosent av norske fergesamband er
ner i slik støtte. Støtten har gått til bygging av
fylkeskommunale. I tillegg er fylkeskommunen
infrastruktur for lading og vil resultere i flere
ansvarlig for hurtigbåtene. Fylkeskommunal ferbatterielektriske og plug-in-hybride ferger med
gedrift blir finansiert av billettinntekter og fylkesfølgende reduksjoner i utslipp. Støtten vil også
kommunenes frie midler (rammetilskudd og
kunne resultere i innovasjon og nyttige erfarinskatteinntekter). De frie midlene fordeles gjenger som fremtidige anbudsprosesser kan utnytte.
nom inntektssystemet for fylkeskommunene. Ett
av hovedprinsippene som ligger til grunn for inn-

infrastruktur. Det er ikke ventet merkostnader
etter første anbudsperiode, da investering i infrastruktur er gjort, og batterikostnaden er redusert.
Rapporter fra DNV GL viser at det eksisterer
en rekke bedriftsøkonomisk lønnsomme tiltak for
rederne, som vil bidra til klimagassreduksjoner,
men som ikke er blitt gjennomført. Man trenger
mer kunnskap om hvilke barrierer som hindrer at
de bedriftsøkonomiske lønnsomme tiltakene gjennomføres, og eventuelt hvordan regjeringen kan
tilrettelegge for at tiltakene gjennomføres.
Basert på data fra DNV GL, har Miljødirektoratet anslått at tiltak for sjøfart og fiske med klimaeffekt på ca. 3,9 millioner tonn CO2-ekvivalenter
over perioden 2021–2030, havner i kostnadskategorien under 500 kroner/tonn CO2. Det største tiltaket er elektrifisering av ferger og passasjerskip,
herunder 51 prosent helelektrifisert fergesektor i
2030. Samtidig er det behov for mer kunnskap om
både utslippsreduksjoner, nye tiltak og teknologikostnader. Miljødirektoratet vil derfor i løpet av
2017 sette ut et oppdrag om en oppdatert tiltaksanalyse for skipsfart.
Til tross for potensialet for utslippsreduksjoner ved effektiviseringstiltak, vil videre utslippsreduksjoner i stor skala kreve en omfattende endring av flåten og infrastruktur for drivstoff. Ettersom gjennomsnittsalderen for den norske skipsflåten er rundt 30 år, er det mange skip som trolig

skal skiftes ut i årene fremover. Regjeringen vil i
årene fremover støtte videreutvikling og kommersialisering av løsninger for mer klimavennlige fartøy, og vil at virkemidlene skal støtte opp under
dette.
FNs sjøfartsorganisasjon (IMO) regulerer
internasjonal skipsfart og etablerte globale energieffektivitetskrav for internasjonale skipsfart
som trådte i kraft i 2013. Som en del av IMOs
arbeid med ytterligere utslippsreduksjoner får
internasjonal skipsfart i 2018 krav om rapportering av drivstofforbruk og andre parametere som
kan danne basis for fremtidige klimakrav. I 2018
skal IMO fastsette en ny klimastrategi som vil
definere prosessen frem til neste generasjons klimakrav. Norge arbeider for å lede forhandlingene
inn på et spor som gir best mulig resultat i form av
utslippskutt raskest mulig.
Prising av utslipp er det viktigste virkemiddelet
for å nå klimamålene for 2030 i ikke-kvotepliktig
sektor. Fiske og fangst i nære farvann har redusert sats på mineralolje i CO2-avgiften. Naturgass
og LPG til gods- og passasjertransport i innenriks
sjøfart og fiske og fangst er fritatt for CO2-avgift.
Videre er det redusert sats for mineralolje til fiske
og fangst i nære farvann. Stortinget har i anmodningsvedtak bedt regjeringen om å innføre lik
CO2-avgift i ikke-kvotepliktig sektor i 2018, med
foreløpig unntak for landbruket og fiskerinærin-
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gen. For fiskerinæringen inviteres det til et partssammensatt utvalg som blant annet skal vurdere
muligheten for å innføre gradvis økt CO2-avgift og
foreslå andre klimatiltak. Status for arbeidet vil bli
omtalt i statsbudsjettet for 2018. CO2-avgiften er
nærmere omtalt i kapittel 5.2.2. Regjeringen vil
regelmessig vurdere avgiftsnivået i ikke-kvotepliktig sektor for å bidra til kostnadseffektiv oppnåelse av 2030-målet.
I vurderingen av CO2-avgift i skipsfarten kan
karbonlekkasjeproblematikken19 være relevant.
Globalt er det fullt avgiftsfritak for skip som går i
internasjonal fart, og bunkers som selges i internasjonale farvann. Risikoen for karbonlekkasje
gjelder flere skipssegment som blant annet tankog bulkskip og fiskebåter. Samtidig er det skipstyper der denne problematikken ikke er like relevant, for eksempel for rutegående passasjerskip
og servicebåter til oppdrettsnæringen. Det vil ofte
kunne være karbonlekkasjeproblematikk i klimapolitikken. Store forskjeller mellom land kan føre
til uheldig ressursbruk og konkurransevridninger.
Utbygging av infrastruktur for alternative drivstoff for skipsfarten er en forutsetning for at nullog lavutslippsløsninger blir tatt i bruk i større
skala. Regjeringen støtter utbygging av landstrøm
gjennom Enova. I Enovas to første landstrømsutlysninger ble 35 prosjekter støttet med 222 millioner kroner. Tidligere i år lanserte Enova en tredje
utlysning for landstrømsutbygging. Gitt viktigheten av infrastruktur for null- og lavutslippsløsninger i skipsfarten vil regjeringen utarbeide en
nasjonal plan for infrastruktur for alternative drivstoff for transportsektoren, herunder for klimavennlige drivstoff innenfor innenriks sjøfart. Det
legges til grunn at utbygging av infrastruktur for
nullutslippsdrivstoff skal være markedsdrevet og
på et tidligst mulig stadium skje uten støtte. Myndighetenes virkemidler, herunder Enova, skal i en
tidlig fase bygge opp under markedsutviklingen.
Som følge av at Norge har et sterkt kompetansemiljø og virksomhet i hele næringskjeden i
maritim sektor, med verftsindustri og omfattende
rederivirksomhet, kan Enova bidra til markedsutvikling i alle ledd i næringskjeden. Næringen er
internasjonalt orientert, og løsninger som prøves
ut i norsk regi vil kunne spre seg og bidra til å
redusere klimagassutslipp også globalt. Enova
19

Hvis et land, eller en gruppe av land, reduserer sine utslipp
som følge av klimapolitikk, og dette fører til at utslippene i
land uten tilsvarende klimapolitikk øker, har vi karbonlekkasje. Graden av karbonlekkasje vil blant annet avhenge av
hvor mange land som har den samme stramme klimapolitikken.
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har blant annet støttet Hurtigruten med 45,1 millioner kroner til to ekspedisjonsskip med hybridteknologi slik at de kan gå på batteri i en halvtime
i strekk. Det er første gang så store skip blir bygget med mulighet for batteridrevet fremdrift. I tillegg til batteriene støtter Enova skipenes høyeffektive fremdriftssystem, inkludert effektive
motorer og propeller. Til sammen gir disse tiltakene 15 prosent lavere dieselforbruk enn tilsvarende konvensjonelle skip. Et annet eksempel er
støtten til Eidesvik Offshore på 7,4 millioner kroner til batterihybridisering av et supplyfartøy. Bruken av batterier om bord gjør at Viking Energy
reduserer sitt årlige CO2-utslipp med 1 000 tonn.
For å bedre rammevilkårene for nærskipsfarten ble sektoravgifter til Kystverket redusert i
statsbudsjettet for 2016. Losberedskapsavgiften
ble kuttet for fartøy opptil 8 000 bruttotonn, i tillegg til at avgiften ble redusert for fartøy som scorer høyt på miljøindeksen (ESI). Samlet var avgiftskuttet for sjøtransporten på om lag 90 millioner
kroner.
Regjeringen innførte i 2017 en treårig forsøksordning med tilskudd som skal stimulere til overføring av gods fra vei til sjø. Ordningen er utformet i henhold til EØS-avtalens retningslinjer for
statsstøtte til maritim transport og er godkjent av
EFTAs overvåkningsorgan (ESA). Det legges
vekt på at ordningen skal sikre at godset faktisk
overføres fra vei til sjø og at de positive virkningene av støtten overstiger de negative virkningene på konkurransen. Det kan gis tilskudd til
prosjekter som oppfyller kravene i ordningen
blant annet at tilbudet skal være levedyktig etter
støtteperioden. Regjeringen har i NTP 2018–2029
lagt opp til at ordningen videreføres med en årlig,
gjennomsnittlig ramme på 100 millioner kr i første
seksårsperiode, og en totalramme på 1,7 milliarder kr i planperioden.
I NTP 2018–2029 prioriterer regjeringen også
en tilskuddsordning for investeringer i havner for
å støtte opp under utvikling av effektive og miljøvennlige havner. Dette bygger opp under en helhetlig tilnærming til logistikknutepunkt, der en
ser investeringer i farled, havn og vei- og banesystem i sammenheng. Dette vil kunne bidra til
reduserte transportkostnader for næringslivet,
bedre utnyttelse av sjøtransportens fortrinn og
godsoverføring fra vei til sjø. I tillegg vil tilskuddsordningen kunne bidra til mer miljøvennlig godstransport samlet sett.
Offentlig sektor kan som kunde bidra til å ta i
bruk og utvikle nye miljø- og klimavennlige teknologier og løsninger, også innen sjøtransport. At
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Boks 5.17 Luftfartens reelle klimapåvirkning
ende klimaeffekter. På bakgrunn av dette har
Luftfarten slipper ut drivhusgassene CO2 og
det av flere forskningsmiljøer blitt foreslått å
vanndamp. Den sistnevnte er viktig for dannelbruke en vektfaktor på 1,2/1,3 – 1,8/2,0, som
sen av kondensstriper og påfølgende cirskal gjenspeile luftfartens reelle klimapåvirkrusskyer (også kalt fjærskyer). Luftfarten slipning. Det vil i så fall si at ett tonn utslipp bør mulper også ut NOx, som fører til produksjon av
tipliseres med en faktor et sted mellom 1,2 og 2.
ozon i troposfæren og nedre stratosfære. Ozon
Dette er imidlertid ikke inkludert i retningsliner en betydelig drivhusgass. I tillegg slipper luftjene for klimagassregnskap og er dermed ikke
farten ut en rekke andre stoffer – svoveldioksid,
inkludert i landenes utslippsrapportering.
karbonmonoksid , hydrokarboner, partikler som
organisk karbon og sot – som har små og varier-

dette virkemidlet kan ha stor effekt, har man sett
de seneste årene i fergesektoren.
I 2016 innførte regjeringen en tilskuddsordning på 20 millioner for å bidra til kompetanseheving hos fylkeskommunene og kommunene som
skal sette de i stand til å gjennomføre anbudskonkurranser med ambisiøse klimakrav. Prosjektene
som fikk støtte vil gi de aktuelle fylkeskommunene og kommunene et godt grunnlag for å stille
krav til lav- og nullutslippsløsninger for fergetjenester i tiden fremover.
Det kan være krevende for fylkeskommunale
myndigheter å stille klimakrav tilpasset det
enkelte samband, ettersom det krever mulighetsstudier o.l. Dette gjelder særlig fylkeskommuner
og kommuner som lyser ut anbud relativt sjeldent,
noe som kan gjøre det vanskelig å ha tilstrekkelig
miljøkompetanse for slike kompliserte innkjøp.
Det kan også være særlig aktuelt i tilfeller der
flere anbud kommer på relativt kort tid. Regjeringen vil evaluere fjorårets tilskuddsordning og
videreføre og eventuelt styrke ordningen dersom
den vurderes å ha god effekt.
Regjeringen vil i årene fremover støtte videreutvikling og kommersialisering av løsninger for
mer klimavennlige fartøy.

5.3.9

Innenriks luftfart

Innenriks luftfart i Norge var i 2015 kilde til
utslipp av nesten 1,4 millioner tonn CO2-ekvivalenter. Dette er en økning på mer enn 43 prosent
sammenlignet med 1990. I tillegg kommer klimagassutslipp fra utenrikstrafikken, det vil si fra norske lufthavner til første destinasjon i utlandet, som
i 2014 var 1,56 millioner tonn CO2-ekvivalenter. 80
prosent av utslippene fra innenriks luftfart er
omfattet av EUs kvotesystem for luftfart. Det er
forventet at flytrafikken vil øke også fremover.
Økningen er forventet å bli større for utenriksreiser enn for innenriksreiser, særlig forventes det at
den interkontinentale trafikken vil øke kraftig. Avinor venter at det i 2040 vil være like mange utenlandsreiser som innenlandsreiser.20 Fra 2010 til
2035 venter man en årlig drivstoffeffektivisering
på 1,04 prosent.21 Likevel viser fremskrivninger at
klimagassutslippene fra innenriks luftfart vil øke
med over 10 prosent frem til 2030.
20
21

Avinor, 2015. Nasjonal transportplan 2018-2029. Perspektivanalyse mot 2050.
Samferdselsdepartementet (2016). ICAO State Action Plan
on CO2 Emission Reduction Activities – Norway.

Tabell 5.7 Utslipp av klimagasser fra innenriks luftfart 2015, 2030 og i perioden 2021–2030.
Millioner tonn CO2-ekvivalenter
Utslipp 2015

Fremskrevet utslipp 2030

Fremskrevet 2021–2030
(samlet over perioden)

Utslipp totalt

1,4

1,5

15

Kvotepliktige utslipp

1,1

1,2

12

Ikke-kvotepliktige utslipp

0,3

0,3

3

Kilder: Statistisk sentralbyrå, Finansdepartementet og Miljødirektoratet.
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Tabell 5.8 Kollektivandeler ved de fire største lufthavnene i Norge
Kollektivandel
Status 2009

Kollektivandel
Status 2014

Kollektivandel
Mål 2020

Oslo

64 %

66 %

70 %

Stavanger

14 %

17 %

30 %

Bergen

27 %

34 %

40 %

Trondheim

42 %

45 %

50 %

Lufthavn

Kilde: Meld. St. 30 (2016–2017) Verksemda til Avinor AS

Virkemidler for å redusere utslipp fra luftfarten
Klimagassutslipp fra flyvninger innen EØS-området, herunder innenriks i Norge, er i hovedsak
inkludert i det europeiske kvotesystemet. Mineralolje til bruk i innenriks luftfart er også omfattet
av en CO2-avgift. Dette er de to mest sentrale virkemidlene for å redusere klimagassutslipp fra
sektoren. Flyvninger fra Norge til land utenfor
EØS-området er verken omfattet av CO2-avgift
eller inkludert i kvotesystemet. Flyvninger fra
norske lufthavner er omfattet av flypassasjeravgift.
Denne avgiften er fiskalt begrunnet, men kan
også påvirke omfanget av flytransport.
For internasjonal luftfart, utenfor Europa, finnes det i dag få virkemidler for reduksjon av klimagassutslipp. Det er viktig med ambisiøse globale reguleringer for internasjonal luftfart. FNs
organisasjon for sivil luftfart (ICAO) har besluttet
karbonnøytral vekst fra 2020 som sektormål for
internasjonal luftfart.
ICAO vedtok på generalforsamlingen i oktober
2016 å innføre en markedsmekanisme for kjøp av
utslippskvoter fra andre sektorer, som sammen
med andre tiltak, som innfasing av lavutslippsteknologi og prising, så langt det er mulig, skal bidra
til å oppnå målet. Mekanismens første fase på
seks år fra 2021 vil være frivillig for statene. Norge
har meldt frivillig deltakelse i denne fasen.
Det er ønskelig at flyselskapene bruker mest
mulig moderne flymotorteknologi med lave
utslipp i sine flåter. Norge vil fortsette å jobbe
internasjonalt for lavutslippsutvikling for luftfarten.
I NTP 2018–2029 varslet regjeringen at den vil
innføre et omsetningskrav på 1 prosent bærekraftig biodrivstoff i luftfarten fra 2019, med mål om at
det skal øke til 30 prosent i 2030, i tråd med tilgangen på sertifisert biojetdrivstoff innenfor de tekniske mulighetene som er tilstede. Regjeringens
satsing forutsetter at det er tilgang på bærekraftig
biodrivstoff med sikker global klimaeffekt. Et

omsetningskrav for biodrivstoff i luftfarten vil
også redusere utslippene fra kvotepliktig luftfart i
det norske utslippsregnskapet.
Avinor mener det er grunnlag for et større prosjekt for å vurdere mulig bruk av helelektriske
eller hybridfly til kommersiell luftfart. Sammen
med andre aktører vil Avinor vurdere muligheter
og utfordringer, med mål om å introdusere denne
type fly på norske innenriksruter i løpet av 10–15
år. Sammen med Norsk Luftsportsforbund vil Avinor ta kontakt med aktuelle flyselskaper og industrielle aktører som vil bli invitert inn i prosjektet.
Regjeringen støtter arbeidet Avinor gjør for å
legge til rette for elektriske fly.
For å styrke tilbudet til de reisende, redusere
klimagassutslippene og bedre den lokale luftkvaliteten ønsker Avinor å være en pådriver og tilrettelegger for at mest mulig av transporten til og fra
lufthavnene kan skje med kollektive transportmidler. Samferdselsdepartementet forventer, i tråd
med eiermeldingen, at det settes nye og mer
ambisiøse mål for kollektivdelen for 2030.
I 2030 kan det, ifølge Avinor og transportetatene, bli behov for en tredje rullebane ved Oslo
lufthavn (OSL). Ved en eventuell beslutning om
bygging av en tredje rullebane må det tas hensyn
til at økt kapasitet vil føre til mer flytrafikk og høyere utslipp. Avinor og transportetatene forventer
at klimagassutslippene relatert til Oslo lufthavn vil
øke med 28 prosent fra i dag frem til 2030. Dersom det bygges en eventuell tredje rullebane i
2030 er det anslått at de OSL-relaterte klimagassutslippene øker 6 prosent frem mot 2050, mens
klimagassutslippene i et scenario uten tredje rullebane er anslått redusert med 2 prosent i samme
periode. Disse anslagene forutsetter energieffektivisering på 1,5 prosent årlig.22 Det er imidlertid
usikkert når behovet for en tredje rullebane even22

Avinor og transportetatene (2016). Fremtidig kapasitet på
Oslo lufthavn.
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tuelt oppstår, og regjeringen har ikke tatt stilling
til spørsmålet om utbygging.

5.3.10 Bruk av biodrivstoff
5.3.10.1 Gjeldende politikk og virkemidler for
biodrivstoff
Biodrivstoff kan bidra til å redusere klimagassutslippene fra transportsektoren. Samtidig er det
viktig at biodrivstoffet er produsert på en bærekraftig måte. Biodrivstoff er drivstoff fremstilt av
biologisk materiale. Oljeholdige planter, som raps
og soya, kan bli til biodiesel, mens sukker- og stivelsesrike planter, som sukkerroer og mais, kan
omgjøres til etanol. Denne typen biodrivstoff, som
er produsert fra matvekster, kalles ved en fellesbetegnelse konvensjonelt biodrivstoff. Videre kan
det produseres biodrivstoff fra avfall, rester og
skogsråstoff. Biodrivstoff produsert av slike
råstoff omtales gjerne som avansert biodrivstoff og
gir typisk sikrere klimaeffekt enn konvensjonelt
biodrivstoff.
Regjeringen stimulerer til bruk av biodrivstoff
gjennom omsetningskravet for biodrivstoff til veitrafikk. De som omsetter drivstoff skal sørge for
at minimum 7,0 volumprosent av totalt omsatt
mengde drivstoff til veitrafikk per år består av
biodrivstoff. Omsetningskravet ble økt fra 5,5 til 7
prosent fra 1. januar 2017. Økningen på 1,5 prosentpoeng skal oppfylles med avansert biodrivstoff. Denne typen biodrivstoff teller dobbelt, i
henhold til fornybardirektivet og i omsetningskravet. Det vil si at økningen i faktisk volum er 0,75
prosent.
Regjeringen la i statsbudsjettet for 2017 frem
en plan for videre opptrapping av omsettingskravet frem mot 2020. I forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet fattet Stortinget et anmodningsvedtak der regjeringen blir bedt om å trappe
opp omsetningskravet for biodrivstoff til veitrafikk
og delkravet om avansert biodrivstoff i årene
2017–2020. Det bes om at delkravet om avansert
biodrivstoff settes til 2,5 prosent fra 1. oktober
2017, 3,5 prosent i 2018, 4,5 prosent i 2019 og 8
prosent i 2020, og at det generelle omsetningskravet trappes opp i takt med dette til 20 prosent.
Videre bes det om at opptrappingsplanen forskriftsfestes. Klima- og miljødepartementet tar
sikte på å sende forskriftsendringer på høring om
kort tid.
Biodrivstoff er fritatt for CO2-avgift, og biodrivstoff som omsettes utover omsetningskravet ilegges heller ikke veibruksavgift. For biodiesel som
omsettes utover omsetningskravet er avgiftsforde-
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len i forhold til vanlig autodiesel 5,00 kroner per
liter (veibruksavgift og CO2-avgift). Tilsvarende
avgiftsfordel for bioetanol utgjør 6,23 kroner per
liter. Dette er ikke justert for energiinnhold.
Det eksisterer i tillegg støtteordninger for produksjon av flytende biodrivstoff og biogass.

5.3.10.2 Nærmere om utslippseffekten av
biodrivstoff
Utslippene av CO2 fra forbrenningen av biodrivstoff inngår i det naturlige kretsløpet gjennom
fotosyntesen. Gitt bærekraftig forvaltning av arealer, vil CO2 som slippes ut ved høsting og forbrenning, tas opp i nye planter og trær som vokser
opp. Utslipp fra fossil bensin og diesel tilfører nytt
karbon i atmosfæren fordi det ikke inngår i det
naturlige kretsløpet. Fossile utslipp øker CO2-innholdet i atmosfæren, og dette fører til global oppvarming. Ulike typer biodrivstoff kan ha ulik klimaeffekt, og det er et mål at klimaeffekten fra
biodrivstoffet stadig skal forbedres.
Etter regelverket til FNs Klimakonvensjon
(UNFCCC) inngår utslipp fra uttak av biomasse i
skog- og arealbrukssektoren (LULUCF). Biomasse tatt ut til bruk som ved eller biodrivstoff vil
i utslippsregnskapet telle som utslipp i skog- og
arealbrukssektoren for det året treet hogges, men
rapporteres som null i energi- eller transportsektoren når biomasseproduktet (for eksempel ved
eller biodrivstoff) brukes. Dette for å unngå dobbelttelling. Også når importert ved eller biodrivstoff brukes, rapporteres dette som null CO2utslipp i det norske utslippsregnskapet. Hvordan
produksjon av biodrivstoff fra norsk skogsråstoff
vil påvirke våre utslippsforpliktelser for 2030, vil
avhenge av hvordan utslipp og opptak i skog skal
bokføres, jf. omtale av Europakommisjonens forslag til forordning i kapittel 4.4. Utslipp fra produksjon og raffinering kan telle som utslipp hos
norske bedrifter dersom biodrivstoffet produseres i Norge. Dersom biodrivstoffet er importert,
vil utslippene telles som null i transportsektoren,
mens utslipp fra dyrking/råstoffuttak, produksjon og raffinering ikke inngår i det norske
utslippsregnskapet.
EUs bærekraftskriterier for biodrivstoff stiller
krav til reduksjon i direkte klimagassutslipp sammenliknet med fossilt drivstoff og til at råstoff til
biodrivstoffet ikke dyrkes på arealer som er viktige for biodiversitet, eller som lagrer mye karbon.
For eksempel tillates det ikke at råstoff stammer
fra jordbruksarealer som nylig er etablert ved
rydding av regnskog. Biodrivstoff som oppfyller
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EUs bærekraftskriterier gir derfor lavere direkte
klimagassutslipp enn fossile drivstoff globalt sett.
Det er imidlertid usikkerhet forbundet med
den nøyaktige globale klimaeffekten av bruk av
noen typer flytende biodrivstoff, grunnet indirekte arealbruksendringer. Bærekraftskriteriene
omfatter ikke utslipp forårsaket av indirekte arealbruksendringer (ILUC – indirect land-use
change). Indirekte arealbruksendringer oppstår
når bruk av mat- og fôrvekster til produksjon av
biodrivstoff fortrenger slik produksjon til nye arealer, som igjen gir økt press på urørte naturområder og avskoging med økte CO2-utslipp. Dette kan
også føre til irreversible ødeleggelser av naturmangfold. For enkelte typer biodrivstoff kan
utslipp fra indirekte arealbruksendringer oppheve
deler av eller hele reduksjonen i klimagassutslipp
som oppnås ved at fossilt drivstoff erstattes, eller
føre til at utslippene i sum blir høyere.
Det er store forskjeller mellom ulike typer
biodrivstoff når det gjelder indirekte arealbruksendringer. Utslipp fra indirekte utslipp må
modellberegnes, og det foreligger derfor ulike
anslag på effektene. I ILUC-direktivet fra EU
anslås produksjon av bioetanol fra stivelsesrike
vekster og sukkervekster å medføre relativt små
ILUC-utslipp, mens produksjon av biodiesel fra
oljeholdige vekster er antatt å gi vesentlig høyere
ILUC-utslipp. Avansert biodrivstoff forutsettes å
ikke medføre ILUC-utslipp av betydning. EU forsøker å avhjelpe effekter fra indirekte arealbruksendringer ved å sette et tak på hvor stor andel av
målet i fornybardirektivet som kan oppfylles ved
bruk av konvensjonelt biodrivstoff, og samtidig
fremme bruken av avansert biodrivstoff.

5.3.10.3 Dagens bruk av biodrivstoff i Norge
Bruk av biodrivstoff er mulig i alle deler av transportsektoren. I dag er det hovedsakelig veitrafikken som har tatt i bruk biodrivstoff, men det er
også eksempler på bruk av biodrivstoff til erstatning for fossile drivstoff både innen skipsfart og i
luftfart.
Foreløpige tall fra Miljødirektoratet viser at
omsetningen av biodrivstoff økte fra 188 millioner
liter i 2015 til 450 millioner liter i 2016. Biodrivstoff utgjorde dermed 11 prosent av den samlede
omsetningen av drivstoff i 2016 (14,5 prosent etter
dobbeltelling av avansert biodrivstoff). I 2016
utgjorde gjennomsnittlig innblandingsnivå for biodiesel/hydrogenert vegetabilsk olje (HVO) i autodiesel 14 prosent (20 prosent etter dobbeltelling),
mens innblandingsnivået for bioetanol/andre biokomponenter i bensin var på 6 prosent (6,4 pro-
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sent etter dobbeltelling). Om lag 85 prosent av
omsatt biodrivstoff var biodiesel/HVO og om lag
15 prosent var bioetanol/andre biokomponenter.
Miljødirektoratet anslår at økningen i biodrivstoff
fra 2015 til 2016 tilsvarer en reduksjon i norske
utslipp av klimagasser på om lag 600 000 tonn.
Mesteparten av biodrivstoffet som ble rapportert
omsatt var konvensjonelt biodrivstoff fremstilt av
matvekster. Det ble omsatt mest biodrivstoff fremstilt av raps. Andelen produsert av palmeolje og
palmeråstoff (PFAD) økte fra 1 til 39 prosent fra
2015 til 2016. I 2016 ble PFAD regnet som rest fra
palmeoljeproduksjon, men er i 2017 omklassifisert til biprodukt etter ny vurdering. Biodrivstoff
produsert av tallolje (restprodukt fra papirindustrien) utgjorde 5 prosent og av skogsavfall
utgjorde 1 prosent av total mengde omsatt biodrivstoff. Så godt som alt biodrivstoff (99 prosent)
omsatt i Norge i 2016 var importert. Tallene for
2016 vil bli revidert før sommeren.23
Biogass produseres hovedsakelig av kloakkslam, matavfall og husdyrgjødsel. Biogass kan
ikke benyttes til å oppfylle omsetningskravet for
biodrivstoff til veitransporten. For 2015 ble det
gjennomført en omfattende undersøkelse av biogassbruken i Norge. Resultatene viste et biogassforbruk i Norge på totalt 308 GWh. Av dette gikk
rundt 105 GWh til transport. Biogassen går
hovedsakelig til å drifte busser og andre flåtekjøretøy i nærheten av produksjonsanlegg for biogass. Biogassproduksjon og -bruk i Norge er
økende.

5.3.10.4 Bruk av biodrivstoff frem mot 2030
Det norske regelverket for biodrivstoff henger
nøye sammen med EØS-regelverket. For eksempel legger fornybardirektivet og drivstoffkvalitetsdirektivet viktige premisser for det norske regelverket. Europakommisjonen la frem en strategi
for lavutslippsmobilitet i juli 2016 som pekte frem
mot det som ble Kommisjonens forslag til revidert
fornybardirektiv i november 2016. Strategien indikerer at biodrivstoff med matvekster som råstoff
vil ha en begrenset rolle, og at slikt biodrivstoff
ikke bør motta offentlig støtte etter 2020. Forslaget er under diskusjon i EU, men det er sannsynlig at EU fremover vil vektlegge avansert biodrivstoff.
For å sikre god global klimaeffekt vil regjeringen vektlegge bruk av avansert biodrivstoff. Kli23

http://www.miljodirektoratet.no/no/Nyheter/Nyheter/
2017/April-2017/Kraftig-okning-i-bruk-av-biodrivstoff-i2016/
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maeffekten av å bruke skogsråstoff til substitusjon av fossile produkter, som for eksempel bensin og diesel, blir best om biomassen blir brukt til
materialer med lang levetid og at restmaterialer
og skogsavfall blir nyttet til bioenergi eller biodrivstoff. Det er en forutsetning at skogsråstoffet
kommer fra bærekraftig forvaltet skog. Norge har
et betydelig råstoffpotensial for produksjon av
avansert biodrivstoff basert på skogsråstoff. Det
er også flere aktører som har lagt frem planer for
etablering av biodrivstoffproduksjon i Norge.
Biodrivstoff gir høye samfunnsøkonomiske tiltakskostnader sammenliknet med andre klimatiltak. For veitrafikk har Miljødirektoratet anslått
kostnader i størrelsesorden 1500 kroner/tonn
CO2-ekvivalenter. Kostnadsanslaget er usikkert.
Kostnadsutviklingen fremover er også usikker, og
avhenger blant annet av prisutviklingen for fossilt
drivstoff og teknologiutviklingen for produksjon
av biodrivstoff. Regjeringen legger ikke opp til å
øke omsetningskravet for biodrivstoff til veitransport etter 2020. Det understrekes at bruk av
biodrivstoff etter 2020 må ses opp mot kostnadene
ved ulike alternativer for å redusere ikke-kvotepliktige utslipp.
Regjeringen varslet i NTP 2018–2029 at den vil
innføre et omsetningskrav på 1 prosent bærekraftig biodrivstoff i luftfart fra 2019, med mål om 30
prosent i 2030, i tråd med tilgangen på sertifisert
biojetdrivstoff innenfor de tekniske mulighetene
som er tilstede. Et omsetningskrav på 1 prosent
vil innebære et behov for rundt 12 millioner liter,
forutsatt at salget av flydrivstoff holder seg stabilt
fra i dag.
Stortinget har bedt regjeringen om å foreslå et
omsetningskrav for biodrivstoff for bruk av
biodrivstoff i drivstoffet for skipsfarten jf. Dok
8:71 S (2015–2016), Innst. 22 S (2016–2017).
Regjeringen vil følge opp anmodningsvedtaket på
egnet måte.

5.4
5.4.1

Jordbruk
Jordbruk og klima

Regjeringen har nylig lagt frem forslag til konkrete tiltak og virkemidler for en ambisiøs
klimapolitikk i landbruket i stortingsmeldingen
om jordbruket, jf. Meld. St. 11 (2016–2017) (jordbruksmeldingen). Hovedpunkter er omtalt i boks
5.20. I tillegg til å følge opp disse punktene vil
regjeringen nedsette en arbeidsgruppe som frem
til jordbruksforhandlingene 2018 skal gjennomgå
eksisterende ordninger for støtte til klimatiltak på
gårdsnivå, med sikte på å styrke og målrette innsatsen for reduserte utslipp. Regjeringen vil også
forhandle med jordbruket om en frivillig avtale
med en plan for reduksjon av klimautslipp, der
ambisjonsnivået for utslippsreduksjoner i jordbruket frem mot 2030 tallfestes.
Klimagassutslipp fra jordbruket utgjør om lag
15 prosent av utslippene i ikke-kvotepliktig sektor.
Utslippene kommer i hovedsak fra husdyrhold og
kjøttproduksjon (metan fra tarmgass og lagring av
husdyrgjødsel), lystgass fra nitrogen i husdyrgjødsel og mineralgjødsel. Det er få virkemidler i
jordbruket som er utformet med hovedformål å
redusere jordbrukets utslipp av slike klimagasser,
men virkemidler innen fôrutvikling, avl og virkemidler med andre miljøformål har bidratt til reduserte utslipp sett over flere år. Jordbrukets utslipp
av metan og lystgass er i dag ikke ilagt avgift,
blant annet av praktiske hensyn. En stor andel av
jordbruksarealene i Norge er først og fremst
egnet for grasproduksjon. Dette er en viktig del av
bakgrunnen for at støtteordningene i jordbrukspolitikken samlet sett er innrettet slik at produksjon med høyest utslipp per produsert enhet, produksjon av rødt kjøtt (i hovedsak storfe og sau),
mottar mest støtte. Dette gjenspeiler at det er motsetninger mellom jordbrukspolitiske og klimapolitiske mål.
I sin behandling av jordbruksmeldingen viser
Stortinget til at formålet med å øke matproduksjonen er å øke selvforsyningsgraden, styrke beredskapen og dekke etterspørselen, jf. Innst. 251 S
(2016–2017). Næringskomiteen merker seg at det

Tabell 5.9 Utslipp av klimagasser fra jordbruk 2015, 2030 og i perioden 2021–2030.
Millioner tonn CO2-ekvivalenter

Utslipp totalt

Utslipp 2015

Fremskrevet utslipp 2030

Fremskrevet 2021–2030
(samlet over perioden)

4,5

4,4

44

Kilder: Statistisk sentralbyrå, Finansdepartementet og Miljødirektoratet.
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i meldingen vises til at landbrukspolitikken har
fire overordnede mål:
– Matsikkerhet
– Landbruk over hele landet
– Økt verdiskaping
– Bærekraftig landbruk med lavere utslipp av klimagasser
Komiteen støtter at de fire overordnede målene
for landbrukspolitikken videreføres, men presiserer at målet om matsikkerhet skal omfatte både
matsikkerhet og beredskap. Komiteen registrerer
også at regjeringen særlig peker på lavere utslipp
av klimagasser i målet om bærekraftig landbruk,
og støtter dette. En samlet næringskomité mener
at arbeidet med å redusere klimagassutslipp fra
norsk matproduksjon må prioriteres, samtidig
som målet om økt matproduksjon med intensjon
om økt selvforsyning ivaretas. I Stortinget sin
behandling av jordbruksmeldingen har næringskomiteen en rekke flertallsmerknader om jordbruk og klima. Komiteens flertall mener blant
annet at jordbrukets viktigste oppgave i klimasammenheng er å redusere utslippene per produsert enhet og at det ikke er god miljøpolitikk å
gjennomføre tiltak som bidrar til karbonlekkasje,
det vil si at produksjonen flyttes ut av Norge.
Komiteen understreker videre at tiltak med sikte
på å redusere klimagassutslipp fra jordbruket skal
være kunnskapsbaserte, og at effektene må
kunne måles med relativt sikre metoder.
Siste hovedrapport fra FNs klimapanel viser at
det ligger et betydelig potensial for utslippsreduksjoner i jordbruket globalt frem mot 2050 knyttet
til omlegging til et mer klimavennlig matforbruk.
Samtidig understrekes det i Klimakonvensjonens
formålsparagraf at klimagasskonsentrasjonen i

Boks 5.18 Satsning på forskning og
innovasjon for lavutslippsutvikling
i jordbruket
Norges forskningsråd har i regi av BIONÆRprogrammet i mai 2017 lyst ut 45 millioner
kroner til innovasjonsprosjekter for å redusere
klimagassutslipp fra jordbruket. Målet er at
næringslivet blir med på å utvikle systemer og
teknologier som kan føre til rask reduksjon av
klimagasser fra jordbruket. I tillegg er det lyst
ut forskerprosjekter som skal bidra til å redusere klimagassutslippene fra jordbruket med
en samlet ramme inntil 60 millioner kroner.
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atmosfæren skal stabiliseres uten at matproduksjonen trues. FNs klimapanel anslår at den globale matproduksjonen kan bli redusert med inntil
to prosent hvert tiår, samtidig som behovet for
mat øker med 14 prosent. Ressurser og arealer
må tas i bruk og utnyttes på en måte som sikrer
tilstrekkelig matproduksjon, tilpasset de naturgitte forholdene.
Fremtidens matproduksjon må gjøres langt
mer bærekraftig og klimaeffektiv enn i dag.
Utslipp av klimagasser fra produksjon av rødt
kjøtt er om lag 5–10 ganger større enn utslipp fra

Boks 5.19 Avlsarbeid kan bidra til
økt effektivitet og lavere utslipp av
klimagasser
Avlsarbeidet har bidratt til å øke effektiviteten,
produktkvaliteten og bærekraften i norsk
landbruk. Med ny teknologi har effekten av
avlsarbeidet økt betydelig, og norsk landbruk
har svært gode forutsetninger for å utnytte
dette. Utfordringer i storfeproduksjonen
nasjonalt og internasjonalt er:
– Krav om redusert klimaavtrykk med spesielt fokus på metangassutslipp fra drøvtyggere
– Samfunnskrav om god helse, dyrevelferd
og lav antibiotikabruk
– Krav om effektiv produksjon gjennom
bedre utnytting av ressurser (økt fôrutnytting)
Helse- og fruktbarhetsstatus i storfeproduksjonen har en betydelig virkning på klimagassutslipp. Årsakene til dette er sammensatt. Et
fortsatt sterkt fokus på helse og fruktbarhet i
avlsarbeidet vil derfor også være et viktig klimabidrag i norsk melk- og kjøttproduksjon.
I jordbruksforhandlingene 2017 ble det
bestemt å avsette 15,5 millioner kroner til
Geno sitt avlsarbeid. Målrettet avlsarbeid gir
viktige klimabidrag gjennom å redusere utslippene per produsert enhet. Utnyttelse av ny
teknologi som storskala genotyping og innsamling av nye presise data kan potensielt
doble effekten av Genos avlsarbeid på Norsk
rødt fe. Videre avlsmessig fremgang forventes
å gi positive effekter på en rekke viktige områder for norsk jordbruk, herunder lavere
metangassutslipp gjennom bedre dyrehelse
og økt fôreffektivitet.
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annen matproduksjon. I scenarioer i siste
hovedrapport fra FNs klimapanel som er i tråd
med togradersmålet, halveres globale utslipp av
metan i 2100 sammenliknet med 2010. Hvordan
en politikk for økt matproduksjon innrettes er viktig for mulighetene til å oppfylle togradersmålet.
Det må produseres nok og trygg mat til en
økende befolkning og samtidig mer av den maten
som medfører lave klimagassutslipp, og mindre
mat med høye utslipp.
Det er ikke mulig å produsere mat helt uten
utslipp av klimagasser, men utslippene varierer
mellom ulike produksjoner. Jordbrukspolitikken
har blant annet bidratt til effektivisering i melkesektoren, noe som har ført til færre storfe, og
derigjennom til at klimagassutslippene fra sektoren har blitt redusert med 5,3 prosent fra 1990 til
2015. De totale norske utslippene har økt i samme
periode. Viktige faktorer har vært systematisk og
langsiktig avlsarbeid, god dyrehelse, fôrutvikling,
samt mer treffsikker gjødsling.
I jordbruksmeldingen ble det varslet at regjeringen i lys av Norges 2030 forpliktelse vil arbeide
for å redusere jordbrukets utslipp av klimagasser
og gradvis legge om jordbrukspolitikken i en mer
klimavennlig retning. Klimahensyn skal tillegges
større vekt i jordbruksoppgjørene.
I Meld. St. 11 (2016–2017) ble det også redegjort for hovedproblemstillinger og dilemmaer
knyttet til jordbrukets klimagassutslipp. Det er
krevende å finne effektive tiltak for å redusere
jordbrukets utslipp av klimagasser uten at det
kommer i konflikt med jordbrukspolitiske målsettinger.
Jordbruksaktivitet påvirker også skog- og arealbrukssektoren (LULUCF), transportsektoren
og byggsektoren. Jordbrukets bruk av mineralske
produkter i blant annet transport og byggsektoren
ilegges CO2-avgifter på lik linje med andre næringer med unntak av veksthusnæringens bruk av
naturgass og LPG. Mulige tiltak for reduksjon av
utslipp fra traktorer og andre maskiner er nærmere omtalt i kapitlet om transportsektoren.
CO2-utslipp fra nydyrking av myr er ikke priset. Stortinget har i forbindelse med statsbudsjettet 2017 bedt regjeringen legge frem forslag om
forbud mot nydyrking av myr. Nydyrking av myr
er nærmere omtalt i jordbruksmeldingen. I forbindelse med Stortingets behandling av meldingen
har næringskomiteens flertall understreket behovet for at dette blir grundig utredet og sendt på
høring slik at nødvendige avgrensninger av forslaget kan gjøres. Landbruks- og matdepartementet
vil fremme forslag om forbud mot nydyrking av

2016–2017

myr i løpet av 2017. Forslag til forbud vil bli utformet slik at det gjelder både grunn og dyp myr.
I Norge produseres per i dag mindre storfekjøtt enn det forbrukes, og prognosert import av
storfekjøtt i 2017 er 19 prosent. Omlegging av produksjonsstøtte for å redusere utslipp i Norge kan
medføre økt import av storfekjøtt, og dermed at
norske utslippsreduksjoner delvis vil motsvares
av økt produksjon og økte utslipp i andre land. Det
meste av importen av storfekjøtt skjer fra Tyskland, som er omfattet av EUs felles rammeverk og
utslippsmål. Gitt at klimamålene skal oppfylles, er
risiko for karbonlekkasje i EU liten. Men det vil
uansett være en mulighet for at økt import fra EU
til Norge indirekte medfører økt import til EU fra
tredjeland. Om risiko for karbonlekkasje og størst
mulig global effekt vektlegges, må storfeforbruket reduseres. Redusert forbruk vil i neste
omgang kunne medføre redusert produksjon av
storfekjøtt i Norge og dermed reduserte klimagassutslipp. Det er følgelig viktig med virkemidler
som for eksempel forbrukerrettet informasjon,
slik at også forbruket kan reduseres.
Dersom jordbruket ikke reduserer sine
utslipp i tråd med sin kostnadseffektive andel, blir
det mer krevende å oppfylle klimamål. I 2014 og
2015 har utslippene fra jordbruket økt, for første
gang på mange år. Utslipp fra jordbruk økte med
1,0 prosent i 2015 sammenlignet med 2014, noe
som hovedsakelig skyldes en økning i antall
sauer, samt en økning i bruk av kunstgjødsel.
Foreløpige beregninger tyder på at utslippsveksten fortsatte i 2016.

5.4.2

Tiltak og virkemidler for reduserte
klimagassutslipp fra jordbruket
Etter anmodning fra Stortinget oppnevnte Landbruks- og matdepartementet i mars 2015 en
arbeidsgruppe bestående av representanter fra
næring, forvaltning og miljøorganisasjoner.
Arbeidsgruppen ble blant annet gitt i oppdrag å
vurdere norsk klimapolitikk på landbruksområdet
opp mot ny kunnskap som fremkommer i FNs
klimapanel sin 5. hovedrapport. Arbeidsgruppen
avleverte sin rapport Landbruk og klimaendringer 19. februar 2016.
Arbeidsgruppen viste til at det er et betydelig
potensial for ytterligere utslippskutt, muligens
10–20 prosent utslippsreduksjon fra jordbruket
innenfor dagens produksjonsnivå, inkludert reduserte utslipp som regnskapsføres i transport-,
bygg- og arealsektoren, fra 2016 og frem til 2030.
Arbeidsgruppen pekte på 15 aktuelle tiltak som de
mente kan bidra til reduserte klimagassutslipp og
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økte opptak fra jordbrukssektoren. Nærmere
omtale av klimatiltak i jordbruket finnes i stortingsmeldingen om jordbrukspolitikken, Meld. St.
11 (2016–2017).
I ettertid har Miljødirektoratet innhentet ytterligere analyser av kostnader og effekter av
utvalgte klimatiltak, jf. blant annet NIBIO-rapport
nr. 2 2017 om klimatiltak i norsk jordbruk og matsektor. I rapporten er ulike tiltak vurdert blant
annet for redusert matsvinn, økt utnyttelse av husdyrgjødsel til biogassproduksjon og redusert produksjon og konsum av storfekjøtt. Ifølge denne
rapporten kan det oppnås reduksjoner tilsvarende
mer enn en halv million tonn CO2 årlig i 2030, til
en lav samfunnsøkonomisk kostnad. Mer enn
halvparten av dette potensialet dreier seg om
kombinerte endringer i kosthold og matproduksjon. Det er ikke utredet nærmere hvordan potensialet kan utløses. Dette vil trolig ikke utløses uten
sterkere insentiver, for eksempel gjennom reguleringer eller endringer i støtteordninger. Analyser
fra Miljødirektoratet viser også at flere av tilta-
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kene i jordbrukssektoren har tilleggsgevinster i
form av redusert klimaeffekt på kort sikt (Miljødirektoratets rapport fra 2015 «Klimatiltak mot 2013
– Klimaeffekt på kort sikt og helseeffekter»), se
også kapittel 5.11.
Et klimavennlig kosthold med mindre kjøtt og
mer fisk og grønt vil også være positivt for folkehelsen. Nasjonal handlingsplan for bedre kosthold
(2017–2021), som regjeringen nylig la frem, fremhever sammenhengen mellom bærekraft og helse
i matpolitikken. Både for folks helse og for klimautfordringen vil det være viktig å fremme et
sunnere og mer bærekraftig kosthold. De potensielle samfunnsgevinstene av at den norske befolkningen følger de norske kostrådene kan være på
hele 154 milliarder kroner per år.24 Dette inkluderer reduserte helsetjenestekostnader på anslagsvis 12 milliarder kroner per år.

24

Helsedirektoratet (2016). Samfunnsgevinster av å følge
Helsedirektoratets kostråd.

Boks 5.20 En mer klimavennlig jordbrukspolitikk
– i løpet av våren 2017 komme tilbake med konStortingsmeldingen om jordbruket, Meld. St. 11
krete tiltak for å redusere landbrukets kli(2016–2017) omhandlet blant annet klimautformautslipp og hvordan landbruket kan komdringen. Her la regjeringen til grunn at klimapenseres innenfor sektoren. Arbeidet skal
hensynet bør tillegges større vekt i utviklingen
blant annet baseres på rapporten Landbruk og
av jordbrukspolitikken, slik at også jordbruket i
klimaendringer og Grønn skattekommisjon
større grad kan bidra til å oppfylle Norges klima– legge til rette for økt produksjon av biogass
mål. I den grad endringer i produksjon og probasert på husdyrgjødsel og avfallsressurser i
duksjonsmetoder har innvirkning på klimaavjordbruket
trykket, bør man ved utformingen av jord– prioritere kunnskapsoppbygging og forskbruksavtalens virkemidler vektlegge hvordan
ning knyttet til jordbrukets muligheter til å
dette kan gjøres slik at man oppnår et lavest
redusere sine utslipp, om potensialet til lagmulig klimautslipp fra norsk jordbruk, sett i lys
ring av karbon i jord og hvordan jordbruket
av jordbrukspolitiske og klimapolitiske mål.
kan tilpasse seg et klima i endring
I meldingen ble det varslet at Regjeringen
– etablere et effektivt system for klimarådgivvil:
ning på gårdsnivå for å bidra til at kunnskap
– i lys av Norges 2030-forpliktelse arbeide for å
om klimatiltak blir satt ut i praksis så raskt
redusere jordbrukets utslipp av klimagasser
som mulig.
og gradvis legge om jordbrukspolitikken i en
– innlemme klimatiltak på gårdsnivå som en
mer klimavennlig retning
del av Kvalitetssystemet i Landbruket (KSL)
– tillegge klimahensyn større vekt i jordbruks– ved behandling av søknader om investeringsoppgjørene
støtte skal energi, miljø- og klimavennlig tek– etter dialog med næringen, utvikle en plan
nologi inngå som en del av vurderingene
med konkrete tiltak og virkemidler for reduk– arbeide for å ferdigstille en bransjeavtale med
sjon av klimautslipp fra jordbruket, hvor
matvarebransjen om reduksjon i matsvinnet.
ambisjonene for utslippsreduksjoner tallfes– klimatiltak skal ikke innebære økte subsidier
tes. Planen må stå i forhold til våre klimafortil jordbruket
pliktelser
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Boks 5.21 Helsedirektoratets
kostråd
1. Ha et variert kosthold med mye grønnsaker, frukt og bær, grove kornprodukter og
fisk, og begrensede mengder bearbeidet
kjøtt, rødt kjøtt, salt og sukker.
2. Ha en god balanse mellom hvor mye energi
du får i deg gjennom mat og drikke, og hvor
mye du forbruker gjennom aktivitet.
3. Spis minst fem porsjoner grønnsaker, frukt
og bær hver dag.
4. Spis grove kornprodukter hver dag.
5. Spis fisk til middag to til tre ganger i uken.
Bruk også gjerne fisk som pålegg.
6. Velg magert kjøtt og magre kjøttprodukter.
Begrens mengden bearbeidet kjøtt og t
kjøtt.
7. La magre meieriprodukter være en del av
det daglige kostholdet.
8. Velg matoljer, flytende margarin og myk
margarin, fremfor hard margarin og smør.
9. Velg matvarer med lite salt, og begrens
bruken av salt i matlaging og på maten.
10. Unngå mat og drikke med mye sukker til
hverdags.
11. Velg vann som tørstedrikk.
12. Vær fysisk aktiv i minst 30 minutter hver
dag.

Prosjektet «Klimasmart landbruk» har som
formål å redusere klimaavtrykket til norsk landbruk ved å sikre bedre informasjon og gode verktøy for klimasmart drift på norske gårdsbruk. Prosjektet eies av Norges Bondelag, Norsk Landbruksrådgiving, TINE, Nortura og Felleskjøpet
Agri og fikk tildelt 20 millioner kroner over statsbudsjettet for 2017. Oppstart av rådgivningstilbud
i enkelte pilotområder er planlagt mot slutten av
2017, og et landsdekkende tilbud om klimarådgiving på gårdsnivå kan startes opp i 2018.
Verdiskapingsprogrammet for fornybar energi
i landbruket (Bioenergiprogrammet) kan finansiere investeringer blant annet i produksjon av bioenergi og biogass. Ordningen har næringshensyn
som hovedformål, men kan i større grad innrettes
for å bidra mer effektivt til reduksjon av klimagassutslipp. Fra 2017 har Innovasjon Norge åpnet
for å gi investeringsstøtte til anlegg som kombinerer biovarmeproduksjon med strømproduksjon
fra solceller. Det er også interesse for å etablere
kombinerte el-/varmeanlegg basert på biobren-

2016–2017

sel, såkalte CHP-anlegg, og det er derfor også
åpnet for å gi støtte til slike. Dette forutsetter at
det stilles de samme kravene til lønnsomhet som
for rene bioenergianlegg. En slik kombinasjon gir
muligheter for at et gårdsbruk kan bli selvforsynt
med energi. Et annet utviklingsområde er produksjon av biokull som sideprodukt til bioenergi. Det
er særlig interessant å høste erfaringer fra slike
prosjekter, fordi dette vil kunne styrke muligheten
for å nytte programmet i en klimasatsing i jordbruket.
Biogass er en viktig klimaløsning, og produksjon og bruk er økende. Biogass bygger opp
under prinsippene om sirkulær økonomi. Gjennom en pilotordning for biogassanlegg som forvaltes av Innovasjon Norge, testes teknologi for å
lage biogass basert på andre råstoff enn avfall,
som for eksempel husdyrgjødsel. Støtten for å
levere husdyrgjødsel til biogassanlegg er 60 kroner per tonn. Enova tilbyr støtte til virksomheter
som vil etablere produksjonsanlegg for biogass.
Satsing på biogass fra husdyrgjødsel kan ifølge
NIBIO-rapport nr. 2, 2017 gi bærekraftig erstatning av fossil energi. En del av potensialet er knyttet til småskala gårdsanlegg der biogassen produseres og utnyttes lokalt til oppvarming. Det største potensialet er knyttet til større anlegg for sambehandling med matavfall. Gårdsanlegg og sambehandlingsanlegg har ulike egenskaper med
tanke på utnyttelse av biogassen og kostnadsprofil. Samlet sett er det beregnet en årlig samfunnsøkonomisk tiltakskostnad tilsvarende ca. 500 kroner pr. tonn utslippsreduksjon regnet i CO2ekvivalenter. Denne kostnaden er lavere enn tidligere anslag, blant annet fordi det er regnet med
en positiv verdi av anleggene også etter 2030. Til
sammenlikning er den generelle CO2-avgiften i
2017 på 450 kroner per tonn CO2. Potensielt
utslippskutt er beregnet til vel 58 000 tonn CO2ekvivalenter i 2030, om 20 prosent av husdyrgjødsla utnyttes til biogassproduksjon. Om lag en
tredjedel av det identifiserte potensialet er knyttet
til gårdsbaserte anlegg. I tillegg reduseres utslippene når biogass erstatter fossilt drivstoff. Men
det er få slike anlegg i drift i dag, blant annet på
grunn av høye investeringskostnader.
Annen teknologi som kan bidra til utslippsreduksjon på gårdsnivå kan for eksempel være
utstyr for klimavennlig lagring og spredning av
gjødsel, eller lavutslippsteknologier for traktorer
og annen redskap. Utslipp av klimagasser fra bruk
av redskap er i dag om lag 350 000 tonn CO2 årlig.
Bondelaget har satt mål om fossilfritt jordbruk i
2030. En ny rapport om ulike lavutslippsløsninger
for traktorer viser et reduksjonspotensial i størrel-
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sesorden 76 000 tonn CO2 frem mot 2030, sammenliknet med referansebanen. Potensialet er
størst knyttet til at nysalget av traktorer med stor
motorstørrelse går over til biogass eller annet
biodrivstoff.
Investeringer i utstyr for reduserte utslipp fra
arealbruk eller økt opptak av karbon i jordsmonn
er også aktuelt i denne sammenhengen. Slike
investeringer vil også kunne bidra til å oppfylle
andre miljømål. Gjødseltiltak vil for eksempel i
mange tilfeller også bidra til målene i vannforvaltningsplanene.
Strengere krav til lagring og spredning av
gjødsel er et annet virkemiddel som vil bli vurdert
i forbindelse med revisjon av gjødselvareforskriften. NIBIO og NMBU har på oppdrag fra Miljødirektoratet vurdert ulike forslag til krav i gjødselvareforskriften for å redusere klimagassutslipp,
ammoniakktap og nitrogenavrenning fra jordbruket, jf. NIBIO-rapport nr. 2 (133), 2016.
Fokus på klimatiltak på gårdsnivå er nytt, og
det finnes få utredninger eller annen kunnskap
om hvilke praktiske løsninger som mest effektivt
kan bidra til utslippskutt. Det nedsettes derfor en
arbeidsgruppe som frem til jordbruksforhandlingene 2018 skal gjennomgå eksisterende ordninger for støtte til klimatiltak på gårdsnivå, med
sikte på å styrke og målrette innsatsen for reduserte utslipp.
Nær halvparten av utslippene fra jordbruket
skyldes metan fra husdyrenes fordøyelse. Fôrkvalitet har stor betydning for utslippsnivå, og flere
studier viser at bedre fôrkvalitet også vil kunne
bidra til å redusere metanutslippene fra husdyr. I
denne sammenhengen er det aktuelt å vurdere tiltak for eksempel over jordbruksavtalen for å bidra
til at kvalitetshensyn tillegges større vekt i grovfôrproduksjonen. Slik utslippsregnskapet utarbeides i dag vil ikke effekten av slike tiltak kunne
bokføres direkte og rapporteres i det offisielle
norske utslippsregnskapet. Klimaeffekten av en
mer effektiv matproduksjon som kommer til
uttrykk for eksempel gjennom redusert antall
husdyr vil imidlertid bli speilet i utslippsregnskapet.
Det er stor usikkerhet omkring klimagassregnskapet for jordbruket, og det er betydelig
behov for kunnskap om jordbrukets samlede
utslipp og muligheter til utslippsreduksjoner, samt
kostnader og konsekvenser av mulige tiltak. Dette
presiserer også Stortinget i sin behandling av
Meld. St. 11 (2016–2017) Endring og utvikling. En
fremtidsrettet jordbruksproduksjon. Utslipp fra
jordbruk er krevende å måle, da det er stor usikkerhet forbundet med utslippstall fra biologiske
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prosesser. Det er behov for betydelig kunnskapsutvikling på dette området. Regjeringen vil derfor
opprette et teknisk beregningsutvalg som skal se
nærmere på metoder for hvordan jordbrukets
samlede utslippsregnskap kan videreutvikles og
synliggjøres bedre. Utvalget skal settes sammen
av eksperter foreslått av jordbruksavtalepartene.
I forbindelse med avtalen om statsbudsjettet
for 2017 har Stortinget bedt regjeringen om å innføre lik CO2-avgift i ikke-kvotepliktig sektor i
2018, med foreløpig unntak for landbruket og fiskerinæringen. For landbruket og fiskerinæringen
skal det nedsettes partssammensatte utvalg som
får i oppdrag å vurdere muligheten for å innføre
gradvis økt CO2 avgift for disse sektorene og foreslå andre klimatiltak, under forutsetning av at distriktspolitiske, landbrukspolitiske og fiskeripolitiske målsettinger ivaretas. Status for arbeidet presenteres i forbindelse med statsbudsjettet for
2018.
Det blir arbeidet videre med utvikling av kunnskapsgrunnlag, virkemidler og tiltak for å redusere jordbrukets utslipp av klimagasser. Tiltakene
skal være kunnskapsbaserte og kunne måles med
relativt sikre metoder. Jordbrukets organisasjoner
inviteres til et partssammensatt arbeid der det
overordnede målet er å kunne inngå en politisk
avtale om hvor mye jordbrukssektoren skal redusere sine utslipp frem mot 2030. Oppfølging av
Stortingets vedtak om å vurdere muligheten for å
innføre gradvis økt CO2-avgift for landbrukssektoren og foreslå andre klimatiltak skal inngå i det
partssammensatte arbeidet. Dersom det ikke lykkes å oppnå enighet med landbruket om hvordan
sektorens kostnadseffektive andel kan utløses, vil
regjeringen ta initiativ til at nødvendige tiltak kommer på plass.

5.5

Industri

Regjeringen vil
–

vurdere avgift på generelt nivå for alle ikkekvotepliktige utslipp. Dersom avgift ikke vurderes å være et tilstrekkelig eller hensiktsmessig virkemiddel, skal andre virkemidler som
gir tilsvarende sterke insentiver vurderes

Det meste av utslippene fra industri og bergverk
er omfattet av EUs kvotesystem. Av sektorens
samlede CO2-utslipp i 2015 på 11,9 millioner tonn,
var 1,1 millioner tonn ikke omfattet av kvotesystemet. De kvotepliktige utslippene er fremskrevet til 11 millioner tonn i 2030, og de ikke-kvotepliktige til 1,1 millioner tonn i 2030.
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Tabell 5.10 Utslipp av klimagasser fra industri 2015, 2030 og i perioden 2021–2030.
Millioner tonn CO2-ekvivalenter
Utslipp 2015

Fremskrevet utslipp 2030

Fremskrevet 2021–2030
(samlet over perioden)

Utslipp totalt

11,9

12,1

120

Kvotepliktig

10,8

11

110

1,1

1,1

11

Ikke-kvotepliktig

Kilder: Statistisk sentralbyrå, Finansdepartementet og Miljødirektoratet.

Industrivirksomhetene som ikke er underlagt
kvoteplikt er for det meste mindre virksomheter,
som næringsmiddelindustri, vareproduksjon,
asfaltverk og lignende. Utslipp fra disse virksomhetene kommer i hovedsak fra stasjonær forbrenning eller fra produksjonsprosessen (prosessutslipp). Ikke-kvotepliktige utslipp fra industrien
kan imidlertid også komme fra virksomheter som
er kvotepliktige, men som har enkelte aktiviteter
med utslipp som ikke er kvotepliktige (for eksempel diffuse utslipp av nmVOC og metan fra raffinerier og lystgass fra fullgjødselsproduksjon).
Industrien har redusert utslippene med 40
prosent siden 1990. Det finnes i dag få kommersielt tilgjengelige teknologier for å vesentlig redusere prosessutslipp fra industrien videre. Utvikling av lavutslippsteknologi i industrien er derfor
et av de prioriterte innsatsområdene i regjeringens klimapolitikk. Regjeringen varslet i industrimeldingen at det skal opprettes et strategiforum
kalt Prosess 21 med deltakere fra industrien, akademia, forvaltningen og virkemiddelapparatet.
Forumet skal gi innspill til hvordan vi best kan få
til en utvikling i retning av minimale utslipp fra
prosessindustrien i 2050 og samtidig ha en bærekraftig vekst i industrisektoren.
For de fleste virksomheter med utslipp fra stasjonær forbrenning finnes det i dag gode muligheter for både energieffektivisering, elektrifisering
eller konvertering til alternative brensler. Ifølge
Miljødirektoratets beregninger kan slike tiltak i
mange tilfeller være lønnsomme. Miljødirektoratet har utredet tiltak som kan gi en samlet reduksjon av ikke-kvotepliktige CO2-utslipp fra industrien i perioden 2021-2030 på 3,6 millioner tonn.
Miljødirektoratet vurderer at de fleste av disse tiltakene har en samfunnsøkonomisk tiltakskostnad
under 500 kroner per tonn CO2- ekvivalenter.
Anslagene er usikre og følsomme for hvilke forutsetninger som legges til grunn.
Utslipp fra stasjonær forbrenning i ikke-kvotepliktig industri er i utgangspunktet priset gjen-

nom CO2-avgiften på mineralske produkter. Mineralolje ilegges generell sats med 450 kroner per
tonn CO2, med unntak av treforedlings-, fiskemelog sildemelindustrien som er ilagt redusert sats.
Det er også redusert avgiftssats for naturgass og
LPG som leveres til industri og bergverk og
benyttes i forbindelse med selve industriprosessen. Enkelte utslipp i industrien er verken omfattet av avgift eller kvoteplikt. Omfanget av slike
utslipp må vurderes nærmere.
Regjeringen vil vurdere avgift på generelt nivå
for alle ikke-kvotepliktige utslipp. Likt avgiftsnivå
for ikke-kvotepliktige utslipp vil sikre at de kostnadseffektive tiltakene utløses på tvers av sektorer. Det vises til omtale av CO2-avgiften i kapittel
5.2.2
Dersom CO2-avgiften ikke vurderes å være et
tilstrekkelig eller hensiktsmessig virkemiddel
skal andre virkemidler vurderes, som gir tilsvarende sterke insentiver, herunder direkte regulering gjennom forurensningsloven eller frivillige
avtaler.
Forurensningsloven kan bidra til en bransjetilpasset virkemiddelbruk, som i samspill med virkemiddelapparatet for forskning og innovasjon og
eventuelle andre generelle virkemidler kan bidra
til teknologiutvikling og reduserte utslipp. I noen
tilfeller vil det kunne være aktuelt for forurensningsmyndighetene å bidra til at aktører som
søker om utslippstillatelse undersøker hvordan
virksomheten kan innrettes for å redusere klimagassutslipp. Krav om energieffektivisering og om
bruk av utslippsreduserende teknologi, kan også
stilles til kvotepliktig industri.
Enova støtter prosjekter i ikke-kvotepliktig
industri med mål om blant annet å redusere
utslipp av klimagasser. Gjennom sine programmer for ny teknologi, energi- og klimatiltak og
energiledelse støtter Enova innovative, energieffektive og miljøvennlige løsninger som også kan
ha spredningspotensial utenfor Norge.
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I tillegg til å redusere egne utslipp har industrien også flere viktige roller å spille i overgangen
til lavutslippssamfunnet. Et viktig bidrag er dens
rolle som leverandør av klimavennlige løsninger
for andre deler av næringslivet og til andre sektorer, både i Norge og internasjonalt. Overgangen
til lavutslippssamfunnet krever utvikling av nye
produkter, tjenester og løsninger som kan erstatte
aktivitet som medfører utslipp. Gjennom industriens kompetanse om forhold som teknologi, materialer og energibruk, er resten av samfunnet i stor
grad avhengig av at industrien klarer å utvikle miljøvennlige løsninger for andre sektorer.

5.6

Petroleum

Regjeringen vil
–

vurdere avgift på generelt nivå for alle ikkekvotepliktige utslipp. Dersom avgift ikke vurderes å være et tilstrekkelig eller hensiktsmessig virkemiddel, skal andre virkemidler som
gir tilsvarende sterke insentiver vurderes

Totale utslipp fra olje- og gassutvinning var 15,1
millioner tonn CO2-ekvivalenter i 2015. Størstedelen av utslippene er omfattet av EUs kvotesystem
og er også CO2-avgiftspliktig. Sammen med andre
virkemidler25 har dette bidratt til at utslippene ved
utvinning per produsert enhet i gjennomsnitt er
lave i et internasjonalt perspektiv. Den samlede
virkemiddelbruken er anslått å ha redusert de
årlige utslippene fra petroleumsvirksomheten
med 5 millioner tonn CO2-ekvivalenter.
Ikke-kvotepliktige utslipp sto i 2015 for
omkring 1,1 millioner tonn CO2-ekvivalenter og vil
ifølge fremskrivningene holde seg omtrent på
dette nivået frem til 2030 ved en videreføring av
25
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Både kvotepliktige og ikke-kvotepliktige utslipp på sokkelen reguleres i tillegg med direkte reguleringer som blant
annet forbud mot fakling og krav om vurdering av kraftforsyning fra land ved alle nye feltutbygginger.

eksisterende virkemidler. Dette gir akkumulerte
utslipp på 11,4 millioner tonn over perioden 20212030. Utslippstallene for landanleggene er hovedsakelig basert på målinger. Tallene for utslipp fra
sokkelen er derimot i stor grad basert på beregninger, og det er knyttet betydelig usikkerhet til
de beregnede utslippstallene som foreligger i dag.
Beregningsmetodene for kaldventilering og diffuse utslipp fra sokkelen vil oppdateres i løpet av
året, og tall basert på nye metoder vil rapporteres
fra og med 2018. Det vurderes som sannsynlig at
disse utslippstallene fra sokkelen vil være lavere
med bruk av nye metoder. Fremskrivningen av de
ikke-kvotepliktige utslippene fra sektoren vil trolig også endre seg, ettersom kaldventilerte og diffuse utslipp fra sokkelen utgjør en stor del av de
samlede ikke-kvotepliktige utslippene i sektoren.
De ikke-kvotepliktige utslippene kommer i
hovedsak fra følgende aktiviteter:
– kaldventilering offshore og på landanleggene
(planlagte operasjonelle utslipp av hensyn til
sikkerhet)
– diffuse utslipp offshore og på landanleggene
(eksempelvis lekkasjer fra flenser og ventiler)
– avdamping ved lasting og lagring av råolje og
andre petroleumsprodukter
– energibruk ved leteboring utenom eksisterende felt
– energibruk ved produksjonsboring når mobile
rigger med mindre enn 20 MW effekt benyttes
Utslippene består i stor grad av metan og
nmVOC26-forbindelser, og det er kaldventilering
og diffuse utslipp som utgjør størsteparten av
utslippene.
Eksisterende virkemidler
Generelle økonomiske virkemidler, som kvoteplikt eller CO2-avgift, legger til rette for desentrali26

Non-Methane Volatile Organic Compounds.

Tabell 5.11 Utslipp av klimagasser fra petroleum 2015, 2030 og i perioden 2021–2030.
Millioner tonn CO2-ekvivalenter
Utslipp 2015

Fremskrevet utslipp 2030

Fremskrevet 2021–2030
(samlet over perioden)

Utslipp totalt

15,1

13,9

147

Kvotepliktig

14

12,8

136

Ikke-kvotepliktig

1,1

1,0

11

Kilder: Statistisk sentralbyrå, Finansdepartementet og Miljødirektoratet.
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Boks 5.22 Bøyelastere som med støtte fra Enova gjør bruk av VOC-gasser
behovet for maskinkraft. Til sammen kutter
Når bøyelastere laster råolje ved en plattform
disse tiltakene LNG-forbruket med 34 prosent.
dannes det klimagasser med høyt energiinnDette er et klimaprosjekt hvor Teekay griper tak
hold. Mange av bøyelasterne som opererer på
i et avfallsproblem og gjør det til en ressurs. Prosokkelen har effektive anlegg for å fange opp og
sjektet vil kunne sette en ny standard for transkondensere denne gassen, og enkelte har også
port av olje fra plattform og vil kunne ha betydeutnyttet kondensatet til ulike formål om bord.
lig spredningseffekt både nasjonalt og internaTeekay fikk i 2017 tilsagn om støtte fra Enova på
sjonalt.
133 millioner kroner til bygging av 4 nye bøyProsjekter som dette er viktige fordi de verielastere som tar i bruk denne VOC-gassen som
fiserer ny teknologi og bidrar til å ta ned kostnadrivstoff. Teknologien som tas i bruk på disse
der knyttet til risiko, utvikling, testing og proskipene blander VOC-gassen med LNG, før
duksjon. Dette gjør at flere aktører vil vurdere å
blandingen benyttes direkte i skipets hovedmasbygge skip med denne teknologien.
kineri. I tillegg skal batterier om bord redusere

Figur 5.5
Foto: Teekay

serte, kostnadseffektive og informerte tiltak, der
forurenser betaler. Slike virkemidler egner seg
godt i tilfeller der utslipp kan måles eller beregnes
med tilfredsstillende nøyaktighet. CO2-avgiften
omfatter ikke-kvotepliktige utslipp fra kaldventilering som beregnes eller måles, samt enkelte
andre mindre ikke-kvotepliktige utslipp. Som en
del av oppfølgingen av forslagene til Grønn skattekommisjon ble avgiftssatsen på naturgass som
slippes ut til luft på sokkelen økt fra 1,02 kroner til
7,16 kroner per Sm3 naturgass fra 1. januar 2017.

Avgiftsnivået per tonn CO2-ekvivalent er dermed
på samme nivå som avgiften per tonn CO2-ekvivalent for naturgass som forbrennes for disse utslippene. Kaldventilering, diffuse utslipp og utslipp
fra lasting og lagring av råolje og andre petroleumsprodukter er underlagt direkte reguleringer i
tillatelser i medhold av forurensningsloven.
Denne reguleringen gjelder uavhengig av om
utslippene er ilagt avgift. Kravene skal som hovedregel være basert på hva som er beste tilgjengelige teknikker (BAT).
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Boks 5.23 VOC-industrisamarbeidet
(VOCIC)
Utslippene av nmVOC fra lasting av råolje om
bord på skytteltankere på norsk sokkel har
blitt regulert gjennom krav i operatørenes tillatelser etter forurensningsloven fra 2002. Kravene åpner for at operatørene kan samarbeide
om å oppfylle utslippskravene (dvs. felles gjennomføring), ved at utslippsgrensen anses for å
være oppfylt ved det enkelte felt så fremt gjennomsnittlig utslipp ved alle lastepunktene på
sokkelen ligger under den fastsatte grensen.
For å sikre at kravene til nmVOC-utslipp
under lasting overholdes, etablerte operatørene det såkalte VOC-Industrisamarbeidet
(VOCIC). Industrisamarbeidet har pågått
siden 2002. VOCIC finansierer de tiltakene
som vurderes som mest kostnadseffektive, og
besørger også felles årlig utslippsrapportering
til Miljødirektoratet. På denne måten reduseres de samlede kostnadene for bransjen som
helhet.

Utslipp av nmVOC fra råoljelasting reguleres
gjennom en utslippsgrense fastsatt i tillatelser
etter forurensningsloven. Reguleringen åpner for
at operatørene kan samarbeide om utslippsreduksjoner, ved at utslippsgrensen anses å være oppfylt så fremt gjennomsnittlig utslipp ved alle lastepunktene på sokkelen ligger under den fastsatte
grensen. Som følge av ny teknologi og myndighetskrav, samt redusert oljeproduksjon, har
utslippene av nmVOC siden starten av 2000-tallet
blitt redusert fra over 200 000 tonn til under
50 000 tonn. Reguleringen bidrar også indirekte til
å begrense utslippene av metan.
Videre stiller Miljødirektoratet utredningskrav
i medhold av forurensningsloven til virksomhetene, for å fremme kunnskap og kompetanse om
mulige utslippsreduksjoner og tiltaksmuligheter.
Eksempelvis krevde Miljødirektoratet i 2016 at
alle operatører på norsk sokkel rapporterte om tiltaksmuligheter og -kostnader for å redusere metanutslipp.
Enova støtter prosjekter i petroleumssektoren
med mål om blant annet å redusere ikke-kvotepliktige utslipp av klimagasser. Gjennom sine programmer for ny teknologi, transport og energiledelse støtter Enova innovative, energieffektive og
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miljøvennlige løsninger som også kan ha spredningspotensial utover petroleumssektoren.

Tiltaksvurderinger
Miljødirektoratet anslår at det kan være et
potensial for å redusere ikke-kvotepliktige utslipp
med om lag 900 000 tonn CO2–ekvivalenter akkumulert i perioden 2021–2030 til en kostnad under
500 kroner per tonn. Anslaget knytter seg til lasting og lagring av råolje offshore, samt kaldventilering. Det er betydelig usikkerhet knyttet til
anslagene for kostnad og potensial, blant annet
som følge av overgangen til nye beregningsmetoder. Det arbeides med å kartlegge muligheter for
utslippsreduksjoner fra landanleggene, som vil
kunne komme i tillegg.
Økt gjenvinning av metan og nmVOC ved
råoljelasting offshore anslås ifølge Miljødirektoratet å kunne gi opptil 365 000 tonn CO2-ekvivalenter i utslippsreduksjoner i perioden 2021–2030,
med en beregnet samfunnsøkonomisk kostnad
under 500 kroner per tonn CO2-ekvivalenter.
Anslaget baserer seg på at alle skytteltankere på
norsk sokkel installerer VOC-håndteringsteknologi innen 2030, noe som vil øke gjenvinningsgraden fra i overkant av 60 prosent til 95 prosent for
nmVOC og til 75 prosent for metan.
Miljødirektoratet anslår at utslippene fra kaldventilering og diffuse utslipp kan reduseres med
om lag 500 000 tonn CO2-ekvivalenter over perioden 2021–2030 til en kostnad under 500 kroner
per tonn, blant annet ved at det installeres utstyr
for å sende avgasser fra ulike kilder i retur til prosessen (gjenvinning) eller til fakkel der de brennes. Tiltakene forutsetter ombygginger av rørsystemer og andre produksjonselementer, som av
sikkerhetsgrunner bare kan skje under driftsstans. Det er derfor noe usikkerhet om kostnadsnivået ved slike tiltak på eksisterende innretninger, samtidig som det må antas at kostnadene vil
variere betydelig fra prosjekt til prosjekt. Nye innretninger med prosessanlegg kan utformes for å
gi lavere utslipp av metan til lave tilleggskostnader, men det kan være innretningsspesifikke unntak.
Regjeringens hovedvirkemiddel mot ikke-kvotepliktige utslipp er CO2-avgiften og andre avgifter
på utslipp av klimagasser. Avgiftsøkningen på
naturgass som slippes ut til luft, som ble gjennomført 1. januar 2017, stiller operatørene overfor en
betydelig pris på utslipp og må forventes å bidra
til utslippsreduksjoner. Regjeringen vil vurdere
avgift på generelt nivå for alle ikke-kvotepliktige
utslipp. Regjeringen vil også vurdere om det er
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hensiktsmessig å forsøke å inkludere flere av
utslippskildene i petroleumsvirksomheten i kvotesystemet. Dersom økonomiske virkemidler ikke
vurderes å være et tilstrekkelig eller hensiktsmessig virkemiddel, skal andre virkemidler som gir
tilsvarende sterke insentiver vurderes.

5.7

Energiforsyning

Regjeringen vil
–
–

–
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innføre prising av utslipp av klimagasser fra
avfallsforbrenningsanlegg
vurdere å innføre CO2-avgift på det generelle
nivået for utslipp av klimagasser fra forbrenning av avfall fra 1.1.2018 og/eller vurdere å
inkludere utslipp fra avfallsforbrenningsanlegg
i det europeiske kvotesystemet på bedriftsnivå.
sette i gang en ekstern utredning av fremtidig
energiforsyning på Svalbard, i tråd med beskrivelsen i revidert nasjonalbudsjett 2017

De ikke-kvotepliktige CO2-utslippene fra energiforsyning var på 1,0 millioner tonn i 2015 og er
fremskrevet til 1,0 millioner tonn i 2030. Utslippene kommer hovedsakelig fra avfallsforbrenning, som utgjorde knapt 0,9 millioner tonn i 2015.
I tillegg er det utslipp fra fyring med fyringsolje og
naturgass i fjernvarmeanlegg som ikke er kvotepliktige, samt fra elektrisitets- og varmeproduksjon på Svalbard.
EUs klimakvoteregelverk skiller mellom forbrenning av avfall i avfallsforbrenningsanlegg og
samforbrenningsanlegg. Avfallsforbrenningsanlegg er etter EUs kvotedirektiv unntatt fra kvoteplikt. Begrunnelsen synes å være et ønske om å
ha lavest mulig terskel for bortskaffing av avfall.
Samforbrenningsanlegg er kvotepliktige. Samforbrenningsanlegg er anlegg som brenner avfall,
men hvor hovedformålet er et annet enn å bortskaffe avfall, for eksempel energiproduksjon til
industriformål. Skillet mellom avfallsforbrenningsanlegg og samforbrenningsanlegg medfører

en skjevhet på det norske avfallsmarkedet, der
noen anlegg som forbrenner avfall er kvotepliktige mens andre anlegg ikke har kvoteplikt. De
ikke-kvotepliktige avfallsforbrenningsanleggene
står per i dag ikke overfor noen pris på utslipp av
klimagasser. Regjeringen vil innføre prising av
utslipp av klimagasser fra avfallsforbrenningsanlegg.
I forbindelse med avtalen om statsbudsjettet
for 2017 har Stortinget bedt regjeringen om å innføre lik CO2-avgift i ikke-kvotepliktig sektor i
2018, med foreløpig unntak for landbruket og fiskerinæringen. Oppfølgingen av Stortingets
anmodningsvedtak om å innføre det generelle
nivået på CO2-avgiften i ikke-kvotepliktig sektor
vil kunne innebære at avfallsforbrenningsanleggene som ikke er kvotepliktige får CO2-avgift på
det generelle nivået fra 2018. En alternativ måte å
prise disse utslippene på vil være å inkludere dem
i det europeiske kvotesystemet for virksomheter.
Kvoteplikt på avfallsforbrenning vil kunne bidra til
å oppheve dagens forskjellsbehandling innad på
avfallsmarkedet, der tre av femten anlegg er kvotepliktige. Regjeringen vil vurdere å innføre CO2avgift på det generelle nivået for utslipp av klimagasser fra forbrenning av avfall fra 1.1.2018 og/
eller vurdere å inkludere utslipp fra avfallsforbrenningsanlegg i det europeiske kvotesystemet på
bedriftsnivå. Det vises for øvrig til omtale av CO2avgiften i kapittel 5.2.2.
I tillegg til utslipp fra forbrenning av avfall er
det utslipp fra annen stasjonær forbrenning i ikkekvotepliktige virksomheter. Disse utslippene er i
utgangspunktet priset gjennom CO2-avgiften på
mineralske produkter. Mineralolje ilegges generell sats med 450 kroner per tonn CO2. Det er
redusert avgiftssats for naturgass og LPG som
leveres til industri og bergverk og benyttes i forbindelse med selve industriprosessen.
Stortinget har bedt regjeringen komme tilbake
til Stortinget med forslag til virkemidler for å fase
ut fossil olje i fjernvarme og gjøre fjernvarme
mest mulig ressurseffektiv, jf. vedtak 455 (2015).

Tabell 5.12 Utslipp av klimagasser fra energiforsyning 2015, 2030 og i perioden 2021–2030.
Millioner tonn CO2-ekvivalenter
Utslipp 2015

Fremskrevet utslipp 2030

Fremskrevet 2021–2030
(samlet over perioden)

Utslipp totalt

1,7

1,1

12

Kvotepliktig

0,7

0,2

2

Ikke-kvotepliktig

1,0

1,0

10

Kilder: Statistisk sentralbyrå, Finansdepartementet og Miljødirektoratet.

2016–2017

5656
Meld. St. 41
Klimastrategi for 2030 – norsk omstilling i europeisk samarbeid

Regjeringen vil komme tilbake til Stortinget om
dette i statsbudsjettet for 2018.
Det påløper ikke CO2-avgift ved produksjon på
eller innførsel av varer til Svalbard. Ved utførsel av
varer fra Norge til Svalbard beregnes det som
hovedregel ikke CO2-avgift, ev. kan beregnet
avgift refunderes. Bruk av mineralske produkter i
kraft- og varmeproduksjon på Svalbard er derfor
ikke ilagt CO2-avgift. Utslippene på Svalbard er
regulert av Miljødirektoratet i henhold til svalbardmiljøloven, hvor det blant annet er gitt tillatelser til utslipp fra kullkraftproduksjon i Longyearbyen og Barentsburg. I tillatelsen til det kullfyrte
kraftvarmeverket i Longyearbyen er det fastsatt
konkrete utslippsgrenser for utslipp til luft for CO,
CO2, NOx, SO2 og støv. Et nytt renseanlegg for
utslipp ved kraftvarmeanlegget ble satt i drift i
2016. Det har parallelt vært utført oppgraderinger
ved kraftvarmeverket som er ventet å forlenge
levetiden med 20–25 år fra oppgraderingen startet i 2013.
I forbindelse med behandling av svalbardmeldingen (Meld. St. 32 (2015–2016)) ba Stortinget
Regjeringen om å sette i gang en bred utredning
av mulighetene for fremtidig energiforsyning på
Svalbard, basert på bærekraftige og fornybare løsninger.27

5.8

Bygg

Regjeringen vil
–

–

–

27

innføre forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger fra 2020 for grunnlast
(hovedoppvarming) og for spisslast (tilleggsoppvarming) av næringsbygg (yrkesbygg)
sende på høring et forslag til tilleggsregulering
som forbyr bruk av mineralolje til oppvarming
av driftsbygninger i landbruket og midlertidige
bygninger
utrede mulighetene for reduksjon av utslipp fra
bruk av mineralolje i fjernvarme til oppvarming
av bygninger
Jf. Innst. 88 S (2016–2017)

–
–

87

utrede muligheten for reduksjon av bruk av
mineralolje til oppvarming og bygningstørking
ved bygge- og anleggsplasser
utrede mulighetene for reduksjon av utslipp fra
bruk av gass til oppvarming av bygninger

Ikke-kvotepliktige utslipp fra oppvarming av bygg
var i 2015 på 1,2 millioner tonn CO2. Fremskrevne
utslipp i 2030 er på 0,5 millioner tonn. Mineralolje
og gass til oppvarming av bygg ilegges CO2-avgift
på mineralske produkter. CO2-avgiften på mineralolje og gass tilsvarer 450 kroner per tonn CO2 i
2017. Mineralolje er i tillegg ilagt grunnavgift på
mineralolje. Avgiftene gir insentiver til redusert
bruk av mineralolje og gass til oppvarming av
bygg. Enova og Innovasjon Norge har egne tilskuddsordninger for overgang fra fossile til fornybare oppvarmingsløsninger i bygg.
Et forslag til forskrift om forbud mot bruk av
mineralolje til oppvarming av bygninger er offentliggjort og notifisert til ESA. Forbudet vil formelt
vedtas etter at notifiseringen er gjennomført i tråd
med EØS-høringsloven. Dette vil ta minimum tre
måneder fra tidspunktet for notifiseringen. Forbudet omfatter bruk av mineralolje til både grunnlast (hovedoppvarming) og spisslast (tilleggsoppvarming).
Det er fortsatt gjenstående utslipp fra fossil
oppvarming som ikke er omfattet av forbudet.
Regjeringen har sendt på høring et forslag til tilleggsregulering som forbyr bruk av mineralolje til
oppvarming av driftsbygninger i landbruket og
midlertidige bygninger.
Videre vil regjeringen utrede mulighetene for
reduksjon av utslipp fra gass til oppvarming av
bygninger. Regjeringen vil også utrede mulighetene for reduksjon av utslipp fra bruk av mineralolje i fjernvarme til oppvarming av bygninger (se
omtale i kapittel 5.7 om energiforsyning). Utslipp
fra fyring med ved til oppvarming omtales i kapittel 5.11.
Det er relativt betydelige utslipp fra bruk av
fossile brensler til oppvarming og bygningstørking på bygge- og anleggsplasser. Utslipp fra bruk
av mineralolje og gass til oppvarming i bygge- og
anleggsvirksomheten utgjorde henholdsvis 73 000

Tabell 5.13 Utslipp av klimagasser fra bygg 2015, 2030 og i perioden 2021–2030.
Millioner tonn CO2-ekvivalenter

Utslipp totalt

Utslipp 2015

Fremskrevet utslipp 2030

Fremskrevet 2021–2030
(samlet over perioden)

1,2

0,5

5

Kilder: Statistisk sentralbyrå, Finansdepartementet og Miljødirektoratet.
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2016–2017

Boks 5.24 Mer effektiv energibruk i bygg
bygg. Enova har også utformet en rettighetsbaEffektiv bruk av energi kan bidra til et økonosert støtteordning for enøk-tiltak i boliger med
misk og miljømessig mer bærekraftig energisysen årlig ramme på 250 millioner kroner. Gjentem. Nye bygg skal stå lenge, og de valgene som
nom ordningen gis det økonomisk støtte til
gjøres i dag vil påvirke energibruken og hvilken
enøk-tiltak som reduserer energibruken i eksisfleksibilitet vi har i energisystemet frem i tid.
terende boliger.
Energieffektivisering i bygg påvirkes av
Regjeringen har skjerpet energikravene i
energipriser og teknologiutvikling, men også av
byggteknisk forskrift (TEK 10) til passivhusaktiv virkemiddelbruk fra myndighetene gjennivå, i tråd med klimaforliket. Med nye enernom blant annet byggeforskrifter, energiavgifter
gikrav fra 1. januar 2016 er det ventet at nye
og krav til energieffektive apparater. Ved utforbygg blir om lag 20–25 prosent mer energieffekming av virkemidler som påvirker energibruk i
tive enn ved tidligere byggeforskrifter.
bygg er det viktig å ta hensyn til blant annet
Stortinget har bedt regjeringen fastsette et
bygge- og driftskostnader, byggekvalitet og
mål om 10 TWh redusert energibruk i eksishvordan byggsektoren samspiller med energiterende bygg innen 2030, jf. anmodningsvedtak
sektoren.
nr. 870 (2016). Regjeringen vil komme tilbake
Enova har et bredt støttetilbud til både eksismed en oppfølging av vedtaket i statsbudsjettet
terende og nye bygg. Fra støtte til konseptutredfor 2018.
ninger og ny teknologi i fremtidens bygg til kartleggingsstøtte og energitiltak i eksisterende

tonn og 62 000 tonn CO2 i 2015. I tillegg er det
utslipp fra transport og anleggsmaskiner. Det må
være et mål at bygge- og anleggsplassene er mest
mulig fossilfrie i fremtiden. Det er behov for mer
kunnskap om tilgjengeligheten av ikke-fossile
alternativer til oppvarming og bygningstørking,
og kostnadene ved å ta i bruk disse. Regjeringen
vil i løpet av 2017 utrede muligheten for reduksjon
av bruk av mineralolje til oppvarming og bygningstørking ved bygge- og anleggsplasser. Fossile brensler brukes i dag til ulike formål på byggeplassene, og utredningen bør belyse reduksjonspotensial ved utfasing for ulike bruksområder, herunder klimaeffekt og kostnader for samfunnet og enkeltaktører. Utredningen vil belyse
tilgjengeligheten av alternative energikilder, herunder eventuelle geografiske forskjeller når det
gjelder tilgang på alternativer, samt hvordan
investeringene/kostnadene ved utfasing står i forhold til utslippsreduksjonene. I arbeidet legges
det opp til dialog med bygge- og anleggsnæringen. Arbeidet vil sees i sammenheng med regjeringens utarbeidelse av en handlingsplan for fossilfrie bygge- og anleggsplasser innen transportsektoren, se kapittel 5.3.7.
Byggsektoren står i dag for om lag 40 prosent
av netto innenlands energibruk i Norge, men bare
om lag 2 prosent av de samlede klimagassutslippene. I 2030 forventes utslippene å utgjøre 0,7 prosent av klimagassutslippene. Dette står i sterk

kontrast til land der fossile energibærere fortsatt
dominerer varme- og kraftforsyningen. Energieffektivisering i bygg vil derfor ha liten effekt på
klimagassutslipp i Norge ettersom det meste av
det stasjonære energiforbruket i Norge dekkes av
fornybare kilder. Effektiv og klimavennlig bruk av
energi er imidlertid en sentral del av energipolitikken frem mot 2030, som ble lagt frem i Meld. St.
25 (2015–2016).

5.9

F-gasser i produkter

Regjeringen vil
–

Revidere produktforskriften for å implementere Kigali-endringene i Montrealprotokollen
om nedfasing av HFK, samt vurdere tiltak, herunder økt tilsyn og oppfølging, for å styrke
etterlevelsen av eksisterende virkemidler med
mål om å redusere utslipp av HFK og andre fgasser ytterligere
Fluorerte klimagasser, eller f-gasser, omfatter
gassgruppene hydrofluorkarboner (HFK) og perfluorkarboner (PFK), samt svovelheksafluorid
(SF6). Bortsett fra utslipp av PFK fra aluminiumsindustri er disse industrielt fremstilte gasser med
høy GWP100-verdi28 som benyttes i teknisk utstyr
og forbruksprodukter, samt i noen prosesser. Fgasser i produkter tilhører ikke-kvotepliktig sektor. I 2015 utgjorde utslippene av f-gasser fra pro-

2016–2017
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Tabell 5.14 Utslipp av klimagasser fra f-gasser i produkter 2015, 2030 og i perioden 2021–2030.
Millioner tonn CO2-ekvivalenter

Utslipp totalt

Utslipp 2015

Fremskrevet utslipp 2030

Fremskrevet 2021–2030
(samlet over perioden)

1,3

0,7

8

Kilder: Statistisk sentralbyrå, Finansdepartementet og Miljødirektoratet.

dukter 2,4 prosent av de totale norske klimagassutslippene.
HFK-gasser
HFK-gasser står for hoveddelen av Norges utslipp
av f-gasser. Utslipp av HFK har økt kraftig i Norge
siden 1990-tallet, og utgjorde i 2015 1,23 millioner
tonn CO2-ekvivalenter. Det vil si 2,3 prosent av
norske klimagassutslipp. Fremskrivningene viser
at HFK-utslippene vil gå ned i tiden fremover som
følge av eksisterende og planlagte reguleringer.
Utslippene er forventet å være kun 0,6 millioner
tonn CO2-ekvivalenter i 2030. HFK benyttes i
hovedsak som kuldemedium i kjøle-/fryseutstyr,
luftkondisjonering og varmepumper, og har i
økende grad blitt tatt i bruk som erstatning for
ozonnedbrytende gasser.
I 2003 ble det innført en særavgift på HFK.
Avgiften ilegges ved innførsel eller innenlandsk
produksjon av HFK. Avgiftsplikten omfatter alle
blandinger av HFK, både innbyrdes blandinger og
blandinger med andre stoffer, samt HFK som inngår som bestanddel i andre varer. Det er ikke produksjon av HFK i Norge, og avgiften omfatter derfor i praksis kun import. Avgiftsnivået er økt
vesentlig de siste årene fra om lag 230 kroner per
tonn CO2-ekvivalenter i 2013 til 450 kroner per
tonn CO2-ekvivalenter i 2017. Avgiften på HFK er
på samme nivå som den generelle CO2-avgiften i
ikke-kvotepliktig sektor, regnet i kroner per tonn
CO2-ekvivalenter (mer om dette i kapittel 5.2.2).
HFK-gassene er også regulert i forskrifter
under forurensingsloven, veitrafikkloven og produktkontrolloven. I forskrift om gjenvinning og
behandling av avfall (avfallsforskriften) er HFKgassene definert som farlig avfall. Tilsiktede
utslipp er derfor forbudt, og det er krav til forsvarlig håndtering av gassene når produkter med
gassen tas ut av bruk. For gass som leveres inn til
destruksjon utbetales en refusjon tilsvarende
28

GWP100 angir akkumulerte oppvarmingseffekt i forhold til
CO2 over en periode på 100 år, og gjør at gassenes klimaeffekt kan uttrykkes i CO2-ekvivalenter.

avgiftssatsen. Bruk av HFK-gasser i luftkondisjonering i kjøretøy er regulert i forskrift om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og
utstyr (kjøretøyforskriften). I forskrift om
begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften)
stilles det krav til forsvarlig håndtering av HFKgasser, lekkasjekontroller, sertifisering for personell og bedrifter som håndterer gassen samt forbud mot bruk i enkelte produkter. Forskriften
implementerer EUs forordning om fluorholdige
gasser fra 2006.
De overnevnte virkemidlene har bidratt til at
veksten i utslipp av HFK er dempet og nå har flatet ut på omtrent to prosent av de totale klimagassutslippene. Utslippene av HFK gikk ned i 2015 for
første gang siden disse gassene ble tatt i bruk.
Foreløpige tall viser at utslippene gikk opp igjen i
2016. Avgiften og refusjonsordningen har gitt
betydelige insentiver til å velge løsninger som
bruker gasser med lav GWP100-verdi ved nyinvesteringer, samt prioritere vedlikehold av anlegg.
Fremskrivningene viser som nevnt at utslippene
av HFK vil reduseres frem mot 2030. EUs reviderte forordning om fluorholdige gasser fra 2014
er tatt inn i fremskrivningene og bidrar særlig til
dette. Forordningen inneholder blant annet flere
forbud mot bruk av HFK-gasser med høy
GWP100-verdi. Den reviderte forordningen er
ikke innlemmet i EØS-avtalen ennå, men utkast til
revidert produktforskrift for å gjennomføre forordningen i norsk rett har vært på høring høsten
2016.
Norge skal implementere Kigali-endringene i
Montrealprotokollen. I 2016 vedtok partene til
protokollen endringer i avtalen som sørger for en
global nedfasing av forbruk og produksjon av
HFK-gasser. Siden Norge ikke har produksjon av
HFK vil Kigali-endringene utelukkende ha betydning for import. For videre redegjørelse av Norges forpliktelser i henhold til Kigali-endringene
vises det til Prop. 103 S (2016–2017) om samtykke
til ratifikasjon.
Det er potensiale for å redusere utslippene av
HFK utover det som ligger i fremskrivningene. Å
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styrke etterlevelsen av de delene av regelverket
som er rettet mot å minimere lekkasje fra utstyr
kan bidra til å redusere utslipp. Dette innebærer
økt etterlevelse av EU-forordningens krav til
regelmessig lekkasjetesting av større anlegg,
samt kontroll av at personell og bedrifter som
utfører arbeid på utstyr innehar de nødvendige
sertifikater. Dersom næringen i større grad etterlever regelverket, viser et anslag fra Miljødirektoratet at de akkumulerte utslippene fra 2021 til
2030 kan reduseres med 500 000 tonn CO2-ekvivalenter. Regjeringen vil legge til rette for styrket tilsyn- og informasjonsarbeid knyttet til lekkasjetesting av større anlegg.
Mengden av HFK-gasser som årlig importeres
er omtrent ti ganger så høy som den mengden
som samles inn. Svært lite eksporteres. Gassen
går inn i utstyr og slippes ikke ut direkte, men det
vil alltid være en del naturlige lekkasjer. Oppsamling av gass er lovpålagt og for større utstyr gir
refusjonsordningen et sterkt incentiv til å samle
opp gass. Det er imidlertid grunn til å anta at det
er et betydelig potensiale for økt innsamling av
gass. Dette gjelder særlig gass fra små enheter
som kjøretøy og private varmepumper, hvor incentivene fra refusjonen alene ikke er sterke nok til å
sikre en forskriftsmessig behandling av gassen.
Regjeringen vil se nærmere på hvordan systemet
for innlevering og destruksjon kan forbedres.
HFK-gassene har varierende levetid i atmosfæren, men de fleste HFK-gassene har kort levetid i
atmosfæren sammenliknet med CO2. Tiltak som

2016–2017

reduserer disse kortlevde klimagassene gir dermed
en tilleggsgevinst i form av redusert klimaeffekt på
kort sikt, noe som bidrar til å bremse oppvarmingshastigheten. Dette er beregnet i Miljødirektoratets
rapport fra 2015 med tittel «Klimatiltak mot 2030 –
Klimaeffekt på kort sikt og helseeffekter».
SF6
SF6 stod i 2015 for 0,1 prosent av de norske klimagassutslippene. Lekkasjeutslipp fra gassisolerte
høyspentbrytere er i dag den dominerende kilden
til disse utslippene. En frivillig avtale mellom Miljøverndepartementet og elektrobransjen om reduksjoner i utslipp var effektiv mellom 2002 og 2010.
Effekten av denne avtalen antas å gjelde også i dag
og har sammen med regulering i EU-forordningen
om fluorholdige gasser ført til at disse utslippene
er redusert med 75 prosent siden 2002.
Det antas at det ikke er ytterligere potensial
for å redusere lekkasjer i denne sektoren og fokus
fremover bør derfor være på å redusere økningen
av installert mengde gass i utstyr. Dette kan oppnås gjennom alternative isolatorgasser til SF6
(kun tilgjengelig for mindre brytere) og gjennom
å bruke mer arealkrevende luftisolerte anlegg
(relevant for store brytere). Særlig fokus bør være
på de planlagte store utbyggingene av stamnettet
for høyspenning. Regjeringen vil vurdere virkemidler og tiltak som reduserer utslipp av SF6 fra
høyspentanlegg.

Boks 5.25 Global nedfasing av HFK gjennom regulering i Montrealprotokollen
skrivninger fra det tekniske og økonomiske
På det 28. partsmøtet under Montrealprotokolpanelet under Montrealprotokollen viser at uten
len i oktober 2016, i Kigali, Rwanda, vedtok pariverksatte tiltak ville økningen ha ført til årlig
tene å regulere HFK under Montrealprotokolforbruk tilsvarende seks milliarder tonn CO2len. Norge hadde en aktiv rolle i forhandlingene.
Vedtaket, som har fått navnet Kigali-endringene
ekvivalenter innen 2050. Utviklingslandene har
(Kigali Amendment), vil ifølge FNs miljøproallerede et høyere forbruk av HFK-gasser enn
gram bidra til at vi unngår opp til 0,5 grader celde industrialiserte landene, og det meste av veksius oppvarming innen 2100.
sten i forbruk er forespeilet å finne sted i disse
Norge og flere andre land har lenge ansett
landene.
regulering av HFK under Montrealprotokollen
Montrealprotokollen har global oppslutning
som det mest effektive virkemidlet for å stanse
og alle land har påtatt seg forpliktelser. Kigaliden raskt økende globale veksten i bruken av
endringene innebærer at partene forplikter seg
disse gassene. Det globale forbruket av HFK
til gradvis å redusere forbruk og produksjon av
har siden midten av 1990-årene økt raskt som
HFK. Nedfasingstakten er ulik for utviklingsfølge av at HFK-gasser har blitt tatt i bruk som
land og industriland, og visse land har fått unnerstatning for ozonnedbrytende gasser, samt på
tak blant annet i form av en forsinket nedfasing.
grunn av generell velstandsutvikling. Frem-

2016–2017
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PFK
Utslippene av PFK fra produkter er i dag ubetydelige og forventes å forbli det. PFK-gasser er omfattet av samme særavgift og refusjonsordning som
HFK-gassene.

5.10 Andre kilder
Det er også en del utslipp fra andre ikke-kvotepliktige kilder enn de som er beskrevet så langt.
Avfallsdeponering er den klart viktigste kilden
med 1,1 millioner tonn CO2-ekvivalenter i 2015.
Disse utslippene er ventet å gå ned mot 500 000
tonn CO2-ekvivalenter i 2030 på grunn av regulering av deponering. Utslippene fra avløp- og
avløpsrensing var i 2015 på over 100 000 tonn
CO2-ekvivalenter. I tillegg kommer utslipp fra lystgass til sykehus, spraybokser, CO2 fra bruk av
smøreoljer i motorer og CO2 fra kalking av jordbruksareal, løsemidler, gass- og bensindistribusjon, kalking av industriavfall og kompostering
mv. Vi har i dag lite kunnskap om mange av disse
kildene, og om hvordan utslippene kan reduseres.

5.11 Virkemidler spesifikt rettet mot
svart karbon og andre kortlevde
klimaforurensere
Kortlevde klimaforurensere er gasser og partikler
som primært har innvirkning på klima de første 10
årene etter at de er sluppet ut og som har oppvarmende eller avkjølende klimaeffekt. Dette omfatter de oppvarmende komponentene metan (CH4),
svart karbon (BC), troposfærisk ozon (ozon nær
bakken), og noen hydrofluorkarboner (HFKer),
samt avkjølende komponenter som organisk karbon (OC) og svoveldioksid (SO2). Siden kortlevde
klimaforurensere har kort levetid i atmosfæren
gir reduksjon rask effekt og kan derfor redusere
den globale oppvarmingshastigheten. Ifølge FNs
miljøprogram kan tiltak for å redusere kortlevde
klimaforurensere redusere den globale oppvarmingen med omlag 0,5 grader innen 2050.29 Inn-

satsen på kortlevde klimaforurensere må likevel
komme i tillegg til økt innsats på å redusere langlevde klimagasser som CO2. Økt innats på kortlevde vil bidra til å utfylle innsatsen på langlevde,
samtidig som en også høster andre fordeler ved
bedre luftkvalitet, helse og jordbruksproduktivitet.
Svart karbon er en partikkel og ikke en klimagass. Den inngår ikke i utslippsregnskapet for klimagasser og dermed heller ikke i utslippsforpliktelsen for 2030. Utslipp av svart karbon kan likevel
ha en klimaeffekt. Svart karbon er en bestanddel
av fine partikler (PM) og dannes hovedsakelig
gjennom ufullstendig forbrenning av fossilt brennstoff, biobrensler og biomasse, i tillegg til slitasje
på vei og dekk. Mange bruker begrepet sot om
svart karbon, selv om sot inneholder mer enn karbon. Levetiden i atmosfæren er kun få dager til få
uker og svart karbon rekker derfor ikke å bli
transportert over store avstander. Svart karbon
har en særskilt oppvarmende effekt når det slippes ut i nærheten av de arktiske områdene. I tillegg til at svart karbon absorberer solstråling i
atmosfæren, vil de svarte partiklene som avsettes
på snø- og isflater også absorbere solvarme. Dette
vil påskynde snø- og issmelting og dermed bidra
til å redusere refleksjonen av varmestråler og øke
varmeopptaket på jordoverflaten, noe som kalles
albedoeffekt. Det finnes ingen omforent metode
for å regne oppvarmingspotensialet av svart karbon. Nærhet til polområdene tilsier imidlertid at
norske utslipp av svart karbon har høyere klimaeffekt per tonn sammenlignet med utslipp i resten
av verden (Miljødirektoratet 2013).30
Norske utslipp av svart karbon var i 2013 på
om lag 3,8 kilotonn, en reduksjon på 20 prosent
fra 1990. De største utslippskildene er vedfyring,
innenriks sjøfart og fiske og veitrafikk (dieseldrevne kjøretøy). Utslipp av partikler består av
ulike andeler svart karbon og organisk karbon
(OC) avhengig av utslippskilden. Ved utarbeidelse
29

30

UNEP/WMO (2011). Integrated assessment of black carbon
and tropospheric ozone. Summary for decision makers.
Nairobi, Kenya: United Nations Environment Programme.
Miljødirektoratet (2013). Forslag til handlingsplan for norske utslipp av kortlevde klimadrivere. Rapport M-89.

Tabell 5.15 Utslipp av klimagasser fra andre kilder 2015, 2030 og i perioden 2021–2030.
Millioner tonn CO2-ekvivalenter

Utslipp totalt

Utslipp 2015

Fremskrevet utslipp 2030

Fremskrevet 2021–2030
(samlet over perioden)

1,5

1,0

11

Kilder: Statistisk sentralbyrå, Finansdepartementet og Miljødirektoratet.
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av klimatiltak er det viktig å fokusere på utslipp
hvor andelen svart karbon er høy. For tiltak rettet
mot en kilde med en høy andel av organisk karbon, som eksempelvis utslipp fra vedfyring, vil klimagevinsten bli vesentlig mindre og potensielt
negativ på hundre års tidshorisont (dvs. avkjølende effekt). Implikasjonen er at vedfyringstiltak
vil kunne ha positiv klima- og helseeffekt på kort
sikt mens tiltakene primært er helsetiltak i et langsiktig perspektiv.
På utenriksministermøtet i Arktisk råd 11. mai
2017 ble det enighet om et felles mål for å redusere utslipp av svart karbon. Sammen skal de arktiske landene redusere sine utslipp av svart karbon med mellom 25 og 33 prosent innen 2030,
sammenlignet med 2013.
Utslipp av svart karbon er i dag ikke avgiftsbelagt. Grønn skattekommisjon (NOU 2015: 15 Sett
pris på miljøet) viste til at utslippet av sot prinsipielt sett bør avgiftsbelegges. Utvalget presiserte
at sot ikke inngår i den norske utslippsforpliktelsen og at en klimaavgift på sot derfor bare er relevant dersom Norge ønsker å bidra til utslippsreduksjoner utover utslippsforpliktelsen. Utvalget la
likevel til grunn at Norge har et ansvar for utslipp
som finner sted på norsk territorium. De viste til
at det er usikkerhet ved størrelsen på oppvarmingspotensialet og at det kan stilles spørsmål
ved treffsikkerheten til en avgift. Utvalget anbefalte likevel at det det innføres et sotelement i
CO2-avgiften på mineralolje, men at avgiftsnivået
må vurderes nærmere. Det kan være argumenter
for å vurdere muligheten for å innføre et sotelement i CO2-avgiften på mineralolje slik grønn skattekommisjon anbefaler. Dette bør gjøres i lys av
ytterligere kunnskap om klimaeffekten av svart
karbon.
En utredning foretatt på oppdrag av Miljødirektoratet31 viser at tiltak rettet mot å redusere
utslipp fra vedfyring i gamle ovner med ufullstendig forbrenning vil kunne ha betydelig helseeffekt
og dermed være samfunnsøkonomisk lønnsomme. Slike tiltak vil kunne bidra til å oppnå forurensningsforskriftens grenseverdier og de nasjonale målene på lokal luftkvalitet (PM10 og PM2,5).
Rapporten beskriver noen eksisterende virkemidler for å få redusert utslippene fra vedfyring. Støtteordninger for å bytte ut gamle ovner finnes i
enkelte kommuner og disse kan ifølge rapporten
utvides og styrkes. I tillegg kan det gis støtte for å
iverksette tiltak som bedre vedlikehold, elektro31

Sintef og Norsk Energi (2017). Tiltaksutredning vedrørende utslipp av klimadrivere fra vedfyring, Rapport nr. M691/2017.
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statisk partikkelrensing og bedret trekkregulering. Kommunen kan regulere utslipp fra vedfyring hvis det er fare for brudd på forurensningsforskriftens minstekrav til svevestøv. I rapporten
pekes det på at forbud mot bruk av eldre ovner
med høye utslipp kan vurderes enten på permanent basis eller i perioder og/eller områder med
høye svevestøvnivåer. Sett i lys av at tiltakene er
svært samfunnsøkonomiske lønnsomme, kan det
være grunnlag for å vurdere statlige tilskudds-/
belønningsordninger som kan støtte opp under
kommunenes arbeid med å redusere utslipp fra
vedfyring, med særlig prioritet til områder hvor en
kan oppnå betydelige helsegevinster.

5.12 Skog og annen arealbruk (LULUCF)
Regjeringen vil
–
–
–
–

videreføre og vurdere styrking av satsingene
på gjødsling av skog, skogplanteforedling og
økt plantetetthet
fortsette arbeidet med å forbedre oppfølgingsrutinene for plikten til å forynge skogen etter
hogst
bidra til økt bruk av tre i bygg, og vurdere tiltak
som kan bidra til å øke lageret av karbon i langlevde treprodukter
utrede konsekvenser og tiltakskostnader ved
ulike innretninger av et forbud mot hogst av
ungskog. Utredningen skal baseres på hva som
er det optimale tidspunktet for avvirkning av
skog henholdsvis ut fra klimahensyn og verdien på tømmeret

5.12.1 Utslipp og opptak
Ifølge rapporteringen til FNs klimakonvensjon
hadde sektoren skog og annen arealbruk
(LULUCF – Land Use, Land Use Change and
Forestry) i 2015 et netto opptak på totalt 24,3 millioner tonn CO2-ekvivalenter. Skogarealene stod for
et nettoopptak på 29 millioner tonn CO2-ekvivalenter. Det høye karbonopptaket i norsk skog er et
resultat av omfattende skogplanting og aktiv
skogskjøtsel i andre halvdel av 1900-tallet, samt at
hogstnivået har vært betydelig lavere enn tilveksten. I tiårene fremover vil skogen som ble
plantet på 1950- og 1960-tallet nå hogstmoden
alder, slik at tilveksten og CO2-opptaket avtar.
Samtidig har det vært lavere investeringer i skog
de siste tiårene. Fremskrivningene viser derfor en
nedadgående trend for karbonopptaket i norske
skoger.

2016–2017
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Utslippet fra sektoren skog og annen arealbruk utgjorde om lag 4,5 millioner tonn CO2ekvivalenter i 2015. Alle arealkategorier utenom
skog bidrar til utslipp, og den største kilden er
arealbruksendringer fra skog og myr til bebyggelse og jordbruksarealer. Utslipp fra avskoging
stod for snaut 2,3 millioner tonn CO2 i 2015. Europakommisjonen har foreslått et eget regelverk for
skog- og arealbrukssektoren som innebærer at
sektoren blir en tredje pilar i EUs klimaregime.
Kommisjonens forslag til regelverk er nærmere
omtalt i meldingens kapittel 4.

5.12.2 Klimatiltak i sektoren skog og annen
arealbruk (LULUCF)
5.12.2.1 Innledning
Ifølge FNs klimapanel spiller sektoren skog og
annen arealbruk en viktig rolle i klimapolitikken.
Skogressursene tar opp CO2, lagrer store mengder karbon, og er i tillegg en viktig kilde til fornybar energi og trematerialer som kan erstatte mer
klimabelastende materialer. Det lagres også store
mengder karbon i andre landøkosystemer og i
organisk jord. Menneskelig påvirkning kan skape
store klimagassutslipp gjennom bruk og omdisponering av arealer og økosystemer. For å nå Parisavtalens målsetting om å balansere menneskeskapte utslipp og opptak av klimagasser i andre
halvdel av århundret, er det viktig å redusere
utslipp og øke opptak i sektoren.
Regjeringen ønsker å sikre skogens viktige
rolle i klimasammenheng gjennom tiltak som kan
ivareta eller styrke skogens karbonlager og samtidig legge til rette for økt bruk av biomasse til substitusjon av fossile utslipp. I etterkant av klimaforliket er det igangsatt flere tiltak med formål å øke
opptaket av karbon i skogen i forhold til en situasjon uten tiltak. Tiltakene bidrar også til næringsaktivitet og til å sikre et fortsatt høyt ressursgrunnlag for skog- og trenæringene. Som en styrking av klimaforliket har Regjeringen iverksatt tiltak for å redusere utslipp fra tidligere drenert
myr. Regjeringen vil arbeide med å videreutvikle
og vurdere styrking av disse tiltakene, og vil også
utrede og videreutvikle andre mulige tiltak for
reduserte utslipp og økt opptak i sektoren. Regjeringen vil også bidra til økt bruk av tre i bygg og
vurdere andre tiltak som kan bidra til å øke lageret av karbon i langlevde treprodukter. Økt bruk
av tre i bygg gir også substitusjonseffekter i andre
sektorer. De fleste tiltakene i sektoren gir først og
fremst effekt på lengre sikt, ut over 2030. Det er
likevel viktig å gjennomføre tiltak også i skog og
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arealbrukssektoren frem mot 2030, for å legge til
rette for økt opptak og reduserte utslipp på lengre
sikt.
Enkelte av tiltakene i sektoren vil kunne medføre konsekvenser for naturmangfold og andre
miljøhensyn, gjennom mer intensiv bruk av arealer. Det må derfor legges opp til å styrke kunnskapen om de samlede miljøkonsekvensene av klimamotiverte tiltak. Klimamotiverte tiltak bør innrettes slik at en tar hensyn til områder som er særlig viktige for naturmangfold. Gode avveininger
mellom klimatiltak og miljøhensyn er viktig. Der
det er mulig vil man satse på vinn-vinn-tiltak med
positiv effekt for både klima og naturmangfold.
Restaurering av myr er et eksempel på dette.

5.12.2.2 Tiltak som berører avskoging og
påskoging
Avskoging
I perioden 1990 til 2013 har om lag 1,4 millioner
dekar norsk skog blitt avskoget, det vil si at skogarealer har blitt omdisponert til annen bruk, for
eksempel veier og bygg, dyrket mark og kulturbeite. I gjennomsnitt er dette en avskoging på om
lag 60 000 dekar årlig. I motsetning til utslipp fra
ordinær hogst, som på lang sikt balanseres når
skogen forynges og vokser til igjen, er utslipp fra
avskoging som skyldes utbygging av infrastruktur
eller bebyggelse permanente, hvilket vil si at
omdisponeringen i tillegg vil gi et redusert fremtidig opptak av klimagasser. Skogarealer som blir
omdisponert til dyrket mark eller beite, kan i prinsippet gjenplantes til skog igjen.
Utslipp fra avskoging tilsvarer isolert sett ca. 45 prosent av Norges klimagassutslipp.32 Årlige
utslipp fra avskoging varierer fra år til år, og var
ifølge rapporteringen under Klimakonvensjonen i
størrelsesordenen 2,3-2,5 millioner tonn CO2 i
perioden 2010–2015. Arealbruk endres over tid.
Arealet som avskoges må derfor også sees i sammenheng med nye arealer som tilplantes med
skog eller gror til og blir skog naturlig. Utslipp fra
avskoging er en av hovedårsakene til at Norge vil
kunne få et netto utslipp fra sektoren skog og
annen arealbruk dersom det foreslåtte regelverket fra Europakommisjonen blir vedtatt, jf. kapittel
4. I tillegg til å redusere utslippene vil redusert
avskoging også kunne bidra til å hindre forringelse av naturmangfold, såfremt den reduserte
32

Norges klimagassutslipp i 2015 var 53,9 millioner tonn
CO2-ekvivalenter. Opptak og utslipp fra skog og annen arealbruk er ikke inkludert i dette tallet.
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avskogingen ikke skjer på bekostning av forringelse av andre naturtyper.
Mulige tiltak og virkemidler for å redusere
avskogingen bør vurderes i lys av årsakene og driverne til avskogingen. Avskoging vil ofte skyldes
behov for areal til andre formål. Offentlig og privat
utbygging av infrastruktur står for 55 prosent av
arealovergangene (herav vei, jernbane og bebyggelse 33 prosent, kraftlinjer og skiløype/alpinanlegg 11 prosent og annet (grustak, golfbaner o.l.)
11 prosent). Innenfor landbrukssektoren fører
omdisponering til kulturbeite og dyrka mark til ca.
31 prosent av avskogingen, mens skogs- og traktorveier står for 14 prosent. Hvis behovet for disse
arealene ikke kan dekkes med fortetting i eksisterende byggesone eller ved mer bygging på
mark som ikke egner seg til jordbruks- eller skogproduksjon, vil tiltak mot redusert avskoging
kunne gå ut over andre verdifulle areal- eller
naturtyper (eksempelvis våtmark, dyrket mark,
eller annet kulturlandskap). Det vil derfor kunne
oppstå interessekonflikter ved gjennomføring av
ulike tiltak mot avskoging. Regjeringen har satt i
gang en utredning for å styrke kunnskapen om
årsakene til avskogingen i Norge. Utredningen
skal også beskrive mulige tiltak og virkemidler for
å redusere avskogingen.
Skogplanting på nye arealer (påskoging)
Etablering av skog på nye arealer vil i et langsiktig
perspektiv øke skogens karbonlager, gi økt CO2opptak og økt tilgang på miljøvennlig råstoff, og
gjennom dette helt eller delvis veie opp utslippene
fra avskoging. Planting av skog på nye arealer
som klimatiltak, og utvikling av miljøkriterier for
dette, er ett av oppfølgingspunktene fra klimaforliket. I 2013 konkluderte Miljødirektoratet, Landbruksdirektoratet (daværende Statens landbruksforvaltning) og NIBIO (daværende Norsk institutt
for skog og landskap) i rapporten Planting av skog
på nye arealer som klimatiltak (M26-2013) med at
minst én million dekar kan tilplantes over en 20årsperiode med akseptable effekter for naturmangfold og andre miljøverdier. Tilplanting av et
areal i dette omfanget er beregnet å kunne gi et
årlig meropptak på om lag 1,8 millioner tonn CO2 i
2050 og nær 1 million tonn CO2 i 2100. Tiltaket ble
i Klimakur 2020 beregnet å koste 50 kr/tonn
CO2.33

Planting på nye arealer må være tuftet på grundige faglige avveininger mellom klima-, miljø- og
næringshensyn. Regjeringen gjennomfører derfor
en treårig pilotfase, med mål om å høste erfaringer med blant annet klimaeffekt, miljøkriterier og
gjennomføring før oppskalering og utvidet implementering av tiltaket. For å sikre god klimaeffekt,
naturhensyn og lavt konfliktnivå omfatter pilotfasen bare (i) planting av norske treslag, (ii) planting på åpne arealer og arealer i tidlig gjengroingsfase, (iii) planting på arealer med høy produksjonsevne og der det er ventet lav negativ endring
i albedoeffekten34 og (iv) planting på areal som
ikke er viktig for naturmangfoldet (dvs. ikke planting blant annet i truede naturtyper, viktige kartlagte naturtyper og leveområder for rødlistede
arter), friluftslivsinteresser, viktige kulturhistoriske verdier eller verdifulle kulturlandskap.
Etter at pilotfasen er gjennomført, skal det
være en grundig evalueringsprosess der man ser
på om målsettingene er oppnådd. Evalueringen,
som ventes å foreligge i 2018, skal blant annet vise
om miljøkriteriene som er brukt i pilotfasen er tilstrekkelige, og på riktig nivå, for å sikre akseptable effekter på naturmangfold og andre miljøverdier, inkludert ved bruk av norsk gran på Vestlandet og nord for Saltfjellet. Evalueringsprosessen
avsluttes med utarbeidelse av veiledningsmateriale for oppskalering og utvidet implementering av
tiltaket.
Det videre arbeidet med planting av skog på
nye arealer som klimatiltak, vil avgjøres på bakgrunn av evalueringen av pilotordningen.

5.12.2.3 Tiltak på eksisterende skogarealer og
karbonlagring i treprodukter (HWP)
Økt plantetetthet på eksisterende skogarealer
Økt plantetetthet ved foryngelse gir økt skogvolum og økt CO2-opptak i skogen. I 2016 ble det
innført en tilskuddsordning for å øke antall skogplanter per dekar ved foryngelse etter hogst. Tiltaket er en del av ordinær skogplanting etter hogst,
og innebærer således ingen endring i bruken av
arealene. Økt plantetetthet har beskjeden effekt
på kort sikt, estimert til rett i overkant av 100 000
tonn CO2 akkumulert for perioden 2021–2030. På
lengre sikt har imidlertid tiltaket potensial til å
øke opptaket med i underkant av 700 000 tonn
34

33

Dette er plantekostnaden. Øvrige kostnader som vil tilkomme er ikke inkludert i denne kostnaden. Det vises til
rapport M26-2013.
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Albedo angir hvor stor andel av den innkommende solstrålingen som treffer en overflate som blir reflektert tilbake.
Et skogkledd landskap vil typisk reflektere mindre (ha
lavere albedo) enn et åpent landskap, spesielt i områder
med langvarig snødekke.
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CO2 per år i 2050, og høyeste årlig opptak vil
kunne være i underkant av 2 millioner tonn CO2.
Dette forutsetter at hele tilplantingsarealet har
optimal tetthet. Tiltaket ble i Klimakur 2020
beregnet å koste 190 kr/tonn CO2.35
Tiltaket følger krav til bærekraftig skogbruk
etter skogbruksloven, berekraftforskriften og
skogbrukets sertifiseringsstandard. Dette sikrer
blant annet et minimum av lauvtrær i barskogen.
Miljøverdiene som blir registrert i forbindelse
med hogst, skal ivaretas ved planting. Tiltaket følges opp med kartfesting for å dokumentere virkninger på klima og naturmiljø. Dagens bevilgningsnivå på om lag 18 millioner kroner gir støtte
til økt plantetetthet på om lag 1/3 av det totale
årlige tilplantingsarealet. Regjeringen vil videreføre og vurdere styrking av satsingen. En eventuell opptrapping må ta hensyn til at det er tilgjengelig plantemateriale i tilstrekkelig omfang og skje
innenfor bærekraftige rammer.
Skogplanteforedling
Skogplanteforedling innebærer å utnytte genetisk
variasjon hos skogstrær for å avle frem skogsfrø
for produksjon av skogplanter som er mer robuste
og gir høyere produksjon enn ikke-foredlet frø fra
vanlige skogbestand. Det er i hovedsak treslaget
gran som omfattes av skogplanteforedlingen i
Norge. I frøplantasjene er det foredlet frem kvalitetsfrø som gir grunnlag for skog med høy overlevelse, bedre virkeskvalitet og 10-15 prosent raskere volumtilvekst. Det er et potensial for å øke
volumtilveksten med 20 prosent eller mer, ved å
styrke foredlingsaktiviteten blant annet ved å ta i
bruk mer effektive foredlingsmetoder. Skogplanteforedling er således et tiltak for å øke skogens CO2opptak. Det er i tillegg mulig å sikre at foryngelsesmaterialet kan tåle en fremtidig endring i klimaet.
Foredlet frø er i dag basisen for 75 prosent av
plantene som brukes ved foryngelse av gran i
Norge, og det er et mål å etablere skogfrøplantasjer i nye områder for å få en landsdekkende tilgang på foredlet frø. Tiltaket ble i Klimakur 2020
beregnet til å ha et beskjedent opptakspotensial
mot 2030. På lengre sikt er imidlertid potensialet,
gitt at andelen foredlet materiale økes til 100 prosent med 15 prosent foredlingsgrad, betydelig:
232 000 tonn CO2 årlig i 2050 og nesten 1,5 millioner tonn CO2 årlig i 2100. Hensynet til klimatilpas35

Gjennomsnittlig tiltakskostnad er anslått til 240 kr/tonn
CO2-ekvivalent (merinntekter fra tømmer er ekskludert fra
beregningen). Ved å inkludere merinntekter fra tømmerproduksjon vil tiltakskostnaden være 190 kr/tonn.
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ning og det fremtidige opptaket i skogen tilsier et
fortsatt fokus på skogplanteforedling. Tiltaket er
beregnet å koste 2-4 kroner per tonn økt opptak av
CO2. Regjeringen har økt bevilgningene til skogplanteforedling i tråd med klimaforliket. Regjeringen vil fremover videreføre og vurdere ytterligere
styrking av satsingen på skogplanteforedling, og
vil arbeide for at plantematerialet som brukes ved
foryngelse, i hovedsak er foredlet.
Gjødsling av skog som klimatiltak
På skogarealer hvor mangel på nitrogen begrenser veksten, vil gjødsling med nitrogen gi økt diameter- og høydevekst, og øke det årlige CO2-opptaket over en tiårsperiode. En tilskuddsordning
for gjødsling av skog som klimatiltak ble iverksatt
i 2016. Ordningen er innrettet i tråd med anbefalte
miljøkriterier, for å unngå uakseptable effekter på
naturmangfold og andre miljøverdier.36
I 2017 er det bevilget 15 millioner kroner til
gjødsling av skog. Det er anslått at dette vil utløse
gjødsling av 100 000 dekar, hvilket gir et årlig meropptak på 27 000 tonn CO2 frem til 2026. Dersom
det legges til grunn gjødsling av 100 000 dekar
hvert år fra 2018, vil det årlige meropptaket fra og
med år 2027 være 270 000 tonn CO2. Akkumulert
kan det anslås at gjødsling av skog kan bidra med
om lag 2,3 millioner tonn økt CO2-opptak i perioden 2021–2030.37 Tiltaket er beregnet å koste 36
kr/tonn CO2.38 Regjeringen vil opprettholde
gjødsling av skog på et høyt nivå innenfor de anbefalte miljøkriteriene.
På grøftet torvmark er veksten i skog begrenset av andre næringsstoffer enn nitrogen. Gjødsling med aske fra biobrenselsanlegg på disse arealene kan imidlertid øke skogens tilvekst betydelig. Askegjødsling på slike arealer er vanlig i Finland og Sverige, men er ikke tillatt i Norge i dag. I
etatsrapporten om gjødsling av skog som klimatiltak er det vurdert at en dose på 0,3-0,6 tonn aske
per dekar og omløp vil gi god tilveksteffekt og
36

37
38

Miljøkriteriene er formulert i rapporten Målrettet gjødsling
av skog som klimatiltak (M174-2014). Rapporten ble utarbeidet av Miljødirektoratet, Landbruksdirektoratet (daværende Statens landbruksforvaltning) og NIBIO (daværende Norsk institutt for skog og landskap). Når det tas
hensyn til de anbefalte miljøkriteriene, anslås potensielt
arealomfang å ligge i størrelsesorden 50 000–100 000 dekar
per år de nærmeste 10 årene.
Det er imidlertid usikkert om hele dette opptaket kan godskrives i forpliktelsen.
Den totale kostnaden ved tiltaket vil være 109 kroner per
tonn bundet CO2, dersom vi ikke inkluderer skogeiers
merinntekter fra tømmersalget. Det offentlige bidraget av
kostnadene vil utgjøre vel 36 kroner per tonn CO2.
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begrensede miljøeffekter, og er i tråd med anbefalinger i Finland og Sverige. Etatene har vurdert at
en produksjon på 6 000 tonn ren treaske per år og
en dose på 0,3 tonn per dekar gir mulighet til å
askegjødsle om lag 20 000 dekar årlig. Regjeringen arbeider med revisjon av gjødselvareforskriften og vil vurdere om det skal åpnes for gjødsling
av produktiv skog på grøftet torvmark med aske
fra biobrenselsanlegg. Dersom askegjødsling i
skog blir tillatt, må det samtidig utvikles miljøkriterier som er spisset mot askegjødsling.
Oppfølging av foryngelsesplikten
Foryngelse etter hogst er viktig for å ivareta eller
styrke skogens karbonlager og for å sikre den
fremtidige tilgangen på miljøvennlig råstoff og
byggematerialer. Etter hogst skal skogeiere sørge
for tilfredsstillende foryngelse innen tre år. Foryngelse skal ikke være i strid med andre miljøhensyn, og eventuell bruk av utenlandske treslag må
være i tråd med «Forskrift om utsetting av utenlandske treslag til skogbruksformål». Landbruksog matdepartementet har de siste årene lagt vekt
på å etablere systemer for styring, overvåking og
kontroll av foryngelsesarbeidet.
Ifølge NIBIO39 (daværende Skog og landskap)
viste resultatkontrollen for 2013 at til sammen 14
prosent av det totale foryngelsesarealet hadde et
planteantall under det som er satt som minste lovlige planteantall per dekar, mens 29 prosent hadde
et planteantall under anbefalt nivå for optimal
skogproduksjon i berekraftforskriften. Dette gjør
at opptaket i skogen er lavere enn det kunne vært.
NIBIO sine beregninger viser at de arealene som
ikke er forynget i tråd med berekraftforskriften
medfører et tap på hhv. 28 og 83,5 millioner tonn
CO2 akkumulert i perioden 2015–2100, sammenlignet med om planteantall hadde vært på nivå
med minste lovlige planteantall eller anbefalt planteantall i berekraftforskriften.
Problemet med manglende foryngelse er i stor
grad regionalt betinget, og særlig knyttet til områder utenfor sentrale skogstrøk. Etter 2014 har
Landbruksdirektoratet styrket kontrollen med
oppfølging av foryngelsesplikten og utviklet prosessbeskrivelse og veiledning til de som skal gjennomføre kontrollen. Det er også utviklet retningslinjer for omdisponering av skogarealer til beite
for å unngå omgåelse av foryngelsesplikten ved å

føre arealer utenfor skogbrukslovens virkeområde. Dette har trolig medvirket til at planteantallet
har økt de siste årene, men det vil ta noen år før
dette slår ut i resultatkontrollen, som bygger på
tre år gamle foryngelsesfelter. Regjeringen vil fortsette arbeidet med å forbedre oppfølgingsrutinene
for plikten til å forynge skogen etter hogst, for å
sikre et fortsatt høyt CO2-opptak i norsk skog.
Hogst av ungskog
I klimasammenheng innebærer «bærekraftig
skogbruk» at skogens produktivitet og evne til å
lagre karbon ikke forringes, og at karbonlageret
ikke reduseres permanent. Registrering gjennom
resultatkontrollen viser at fra 2009 til 2013 ble 21
prosent av avvirket skog, avvirket før hogstmodenhetsalder (dvs. hogstklasse I-IV).40 Av dette
var 17 prosentpoeng i sen hogstklasse IV (eldre
produksjonsskog), mens andelen var betydelig
lavere (4 prosentpoeng) i tidlig hogstklasse IV.
Avvirkning i yngre skog (hogstklasse III og
lavere) slik grensen for ungskog ble praktisert i
tidligere lovverk, utgjorde 1 prosentpoeng. Siden
boreal barskog vokser raskt mot slutten av
omløpstiden, er det mulig å øke CO2-opptaket på
skogarealene betydelig ved å unngå for tidlig
avvirkning. For skogeier er det viktig å optimalisere den økonomiske verdien av skogen, og da
må skogen ikke avvirkes for tidlig eller for sent.
Stortinget har i klimaforliket vedtatt gjeninnføring av forbudet mot hogst av ungskog fra 1965,
som ble fjernet ved revisjon av skogloven i 2006. I
etterkant av klimaforliket er den frivillige, private
sertifiseringsordningen Norsk PEFC Skogstandard revidert og inneholder nå et kravpunkt om at
flatehogst og frøtrestillingshogst normalt ikke skal
skje i yngre tilfredsstillende bartredominert skog.
Miljødirektoratet og NIBIO har, på oppdrag fra
KLD og LMD, vurdert at gjeninnføring av forbudet
mot hogst av ungskog kan gi ulike konsekvenser,
avhengig av hvordan forbudet fra 1965 blir fortolket og praktisert. Potensielt kan et forbud mot
hogst av ungskog som går ut over sertifiseringskravene i PEFC, forhindre et betydelig tapt CO2opptak på skogarealene i perioden 2020 til 2030. Et
forbud mot hogst av ungskog må imidlertid avveies
mot andre samfunnshensyn, som blant annet tømmerverdi og industriens behov, og det er derfor
ikke gitt hvordan et forbud bør innrettes i dag.
40

39

En vurdering av utvalgte skogtiltak (Skog og landskap, rapport 02/2015). Tallene er basert på data fra perioden 2009–
2012, altså før Landbruksdirektoratet styrket kontrollen
med foryngelsene.
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Det kan være skogfaglige grunner til at skog hogges før
hogstmoden alder, for eksempel på grunn av dårlig sunnhetstilstand eller utilfredsstillende tetthet. I slike tilfeller kan
det være hensiktsmessig å hogge skogen tidligere. Mengden slike arealer er ikke hensyntatt i denne undersøkelsen.
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De norske skogressursene har økt betydelig
og markedet for norsk tømmer har gjennomgått
store forandringer i perioden etter at forbudet mot
hogst av ungskog først ble innført. I tillegg har klimaendringene kommet til som et nytt miljøhensyn. Dette påvirker hvilket hogsttidspunkt som er
optimalt, og gjør det viktigere å sikre et høyt CO2opptak og god skogproduksjon til trematerialer og
fornybar energi som erstatning for mer klimabelastende materialer.
Regjeringen ønsker derfor å utsette beslutningen om gjeninnføring av forbudet mot hogst av
ungskog inntil det foreligger en utredning av konsekvenser og tiltakskostnader (inkludert administrative kostnader) ved ulike innretninger av forbudet, basert på hva som er det optimale tidspunktet
for avvirkning av skog ut fra henholdsvis klimahensyn og verdien på tømmeret.
Karbonlagring i treprodukter
Byggematerialer av tre, samt papir- og kartongprodukter, lagrer karbon gjennom sin levetid. I
klimagassregnskapet under FNs klimakonvensjon
tar en høyde for dette gjennom en egen kategori,
kalt «harvested wood products» (HWP). I regnskapet vil produksjon av treprodukter, både for
innenlands bruk og til eksport, føre til økning i
HWP-lageret og dermed rapporteres som et CO2opptak, mens produktene fremkommer som
utslipp ved endt levetid. I hht. rapporteringen til
FN har Norge lenge hatt netto lagring i denne
kategorien. De siste årene har imidlertid trenden
snudd. Dette har sammenheng med nedleggelse
av norsk treforedlingsindustri, og med det økt
eksport av uforedlet tømmer. Som det går frem av
kapittel 4, er det sannsynlig at vi med Europakommisjonens forslag kan få bokført et utslipp fra
HWP i perioden 2021–2030.
Hvis produksjonen av treprodukter i Norge
øker, vil det gi et positivt utslag i klimagassregnskapet, selv om produktene eksporteres. I dag
kommer det største bidraget til karbonlagring i
varige treprodukter i Norge fra bruk av trelast i
byggenæringen. Basert på beregninger og forutsetninger fra Klimakur 2020 kan byggematerialer
fra 0,75 millioner kubikkmeter trelast teoretisk
sett lagre opp mot 0,5 millioner tonn CO2 årlig
frem til karbonet i lageret ikke lenger er i bruk. I
tillegg kan substitusjonseffekter41 og effekter av
bruk av bi- og restprodukter gi reduserte utslipp i
andre sektorer.
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Norge har lange tradisjoner for bruk av trevirke i eneboliger og andre mindre bygg, som
mindre næringsbygg og driftsbygninger. De siste
årene har utvikling av ny teknologi også gjort det
mulig å bruke trevirke i større bygg og konstruksjoner. Ved bruk av massivtrekonstruksjoner eller
limtrekonstruksjoner er det blitt mulig å bygge i
høyden, også i urbane strøk. Utfordringene ved
brannsikkerhet, holdbarhet og bæreevne, som
tidligere har begrenset trebruken, er nå i hovedsak løst. Likevel viser studier at barrierer som
blant annet manglende standardisering og industrialisering, manglende kompetanse hos aktører i
næringen og mangel på preaksepterte løsninger
er til hinder for en omlegging til økt bruk av tre i
større og urbane bygg og konstruksjoner. Dette
er forhold som også Skog 22 og Ekspertutvalget
for grønn konkurransekraft har pekt på.
Selv om trebruk ofte ikke er dyrere enn alternativene, blir tradisjonelle og utslippsintensive
byggematerialer ofte valgt. Regjeringen vil bidra
til økt bruk av tre i bygg og vurdere tiltak som kan
bidra til å øke lageret av karbon i langlevde treprodukter i klimarapporteringen.

5.12.2.4 Tiltak på andre arealkategorier
Utslippsreduksjoner på jordbruksarealene
Det er store mengder karbon lagret i jordsmonn og
vegetasjon, og karboninnholdet påvirkes av hvordan jordsmonnet forvaltes. Pløying og jordbearbeiding frigjør karbon, mens plantevekst tar opp og
lagrer karbon. Tiltak for redusert jordarbeiding kan
gi reduserte utslipp, og ved tilførsel av organisk
materiale eller biokull kan lageret av karbon i jorda
økes. Kunnskapsgrunnlaget om potensialet for å
øke opptaket og redusere utslippene, og aktuelle tiltak for økt lagring av karbon i jordbruksarealer (beitemark og dyrket mark) er mangelfullt. Å synligjøre
effekten av tiltak på disse arealbrukskategoriene i
utslippsregnskapet er generelt utfordrende. Regjeringen vil fremover ha høy prioritet på å utrede
mulighetene for økt lagring og reduserte utslipp av
karbon fra jord, samt styrke kunnskapsgrunnlaget
om aktuelle tiltak og virkemidler. Det vil også bli
igangsatt et prosjekt for å bedre modellen for beregning og rapportering av utslipp, med mål om å
inkludere reelle endringer i utslipp og opptak.
41

0,75 millioner m3 trelast ble i Klimakur 2020 også estimert
til å kunne gi substitusjon av byggematerialer laget av stål
og betong tilsvarende 0,6 millioner tonn CO2-ekv. årlig.
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Redusert uttak av torv
Intakte torvmyrer lagrer store mengder karbon,
er viktig for naturmangfoldet og har en viktig
funksjon i å demme opp for flom. Tiltak for å
stanse uttak av torv fra intakt myr vil derfor ha
mange positive effekter i tillegg til at en hindrer
utslipp av CO2. I perioden 1990–2015 var det gjennomsnittlige årlige utslippet knyttet til uttak av
torv fra torvmyrer om lag 63 000 tonn CO2-ekvivalenter. Utslippene er fordelt mellom utslipp forbundet med det høstede volumet og utslipp fra
arealet der uttaket har skjedd. Gjennomsnittlig
årlig utslipp fra høstet volum er 40 000 tonn CO2ekvivalenter, og utslipp fra arealet er gjennomsnittlig 23 000 tonn CO2-ekvivalenter årlig.
Det største bruksområdet for torv i Norge i
dag er til jordforbedring i ulike typer vekstmedier
og jordblandinger. Ved å benytte alternativer til
torv, for eksempel kompost basert på park- og
hageavfall, kan uttaket av torv reduseres. Reduksjon eller stans i uttak av torv fra arealer i produksjon vil redusere eller stanse utslippene forbundet
med høstet volum. Etterbehandling av arealet ved
restaurering vil redusere, men ikke stanse, utslipp
fra arealet der det har pågått torvuttak.
På oppdrag fra Klima- og miljødepartementet
skal Miljødirektoratet i 2017 gjøre en konsekvensutredning av fullstendig eller delvis utfasing av
bruken av torv i Norge.
Stans i nydyrking av myr
Stans i nydyrking av myr reduserer fremtidige
utslipp sammenlignet med hva som ligger i forventet referansebane, det vil si hvor mye myr som
antas å ville bli nydyrket uten restriksjoner. Dersom man antar et årlig nydyrket areal på rundt
4 000 dekar, vil klimagasseffekten ved et forbud
på usikkert grunnlag anslås til å være om lag 0,9
millioner tonn CO2 akkumulert i sektoren skog og
annen arealbruk for perioden 2021–2030, forutsatt at tiltaket iverksettes i 2018. Tiltaket vil for
samme periode gi en utslippsreduksjon av lystgass tilsvarende 192 000 tonn CO2-ekvivalenter
som bokføres i jordbrukssektoren. Nye anslag fra
NIBIO i mai 2017 tilsier at omfanget på nydyrking
av myr kan være ned mot 2 000 dekar årlig, og i så
fall halveres beregnede utslippsreduksjoner sammenliknet med anslaget over. Grøfting og oppdyrking har vært en av de viktigste påvirkningsfaktorene for truet naturmangfold i myr.
I budsjettavtalen mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti for statsbudsjettet 2017 heter det i pkt 17 «Stortinget ber
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regjeringen fremme forslag om forbud mot
nydyrking av myr». Det følger av Næringskomiteens behandling av jordbruksmeldingen, Innst.
251 S (2016–2017) kapittel 15.4, at komiteens flertall understreker behovet for at et forbud mot
nydyrking av myr blir grundig utredet og sendt
på høring slik at nødvendige avgrensninger av
forslaget kan gjøres. Komiteens flertall mener
også at det er viktig å skille mellom dyp myr og
grunnere myr. Regjeringen kommer tilbake til
Stortinget med et forslag til forbud mot nydyrking av myr.
Restaurering av myr og annen våtmark
Intakte norske myrer har et stort karbonlager og
et rikt naturmangfold. Andre typer våtmark, som
elvedeltaer, kan dempe flomtopper og være viktig
for klimatilpasning. Norge har store utslipp fra tidligere drenert organisk jord (myr) og restaurering av myr kan være aktuelt på jordbruks- og torvuttaksarealer som ikke holdes i hevd, eller er
mislykket drenert til skogproduksjon. Restaurering av myr vil generelt sett redusere nettoutslippene fra arealet (CO2, lystgass og metan) sammenlignet med drenert tilstand, men ytterligere
kunnskapsinnhenting er nødvendig for å kunne si
mer om størrelsesforholdet gitt ulike myrtyper og
ulik tilstand før restaurering. Nettoopptak av karbon i restaurert myr kan være mulig på veldig
lang sikt.
Regjeringen har iverksatt en plan for restaurering av våtmark for perioden 2016–2020. Det er i
2017 bevilget 26 millioner kroner til dette formålet. Målsettingene for restaureringen er reduserte
klimagassutslipp, tilpasning til klimaendringer og
bedring i våtmarkenes økologiske tilstand.
Restaureringen går blant annet ut på å tette grøfter i myr som ikke lenger brukes til jordbruksformål eller der tidligere grøfting ikke har gitt produktivt skogbruksareal, på en slik måte at en ikke
kommer i konflikt med jord- og skogbruksinteresser. Muligheten for måloppnåelse av delmålet om
reduserte klimagassutslipp avhenger av de lokale
egenskapene til restaureringsobjektet. Kostnadseffektive tiltak prioriteres, og restaurering skal
skje etter avtale med grunneiere og rettshavere.
Tiltakets potensial for uslippsreduksjoner og kostnadsestimat må oppdateres basert på erfaringer
fra planperioden.
Minst en tredjedel av myrene under skoggrensen har blitt drenert de siste hundre årene. Det vil
derfor være areal tilgjengelig for restaurering
både innenfor og utenfor verneområder, også
etter 2020. Når planperioden utløper i 2020 vil
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Regjeringen be Miljødirektoratet og Landbruksdirektoratet om en evaluering av måloppnåelse og
tilrådning med tanke på eventuell videre opptrap-
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ping av restaureringsarbeidet i perioden 2021–
2030.
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6 Økonomiske og administrative konsekvenser
Å nå klimamålene for 2030 og 2050 vil innebære
kostnader. Kostnadene ved å nå 2030-målet er tidligere omtalt i Meld. St. 13 (2014–2015) Ny forpliktelse for 2030 – en felles løsning med EU, samt i
Prop. 77 L (2016–2017) Lov om klimamål (klimaloven).
Omstillingen vi skal gjennom fremover må
gjennomføres under stor usikkerhet, både når det
gjelder kostnader og samfunnsmessige virkninger, og når det gjelder hvor raskt teknologiutviklingen på ulike områder vil skje. Norge kan bidra
til teknologiutviklingen, men er samtidig avhengig av teknologi som utvikles i verden rundt oss.
Norsk alenegang kan ikke oppfattes som et aktuelt alternativ, fordi det beskriver en situasjon der
den globale dugnaden er uteblitt, med derav følgende skadekostnader nasjonalt og globalt.
2030-målet er en betinget forpliktelse om
minst 40 prosent utslippsreduksjon i 2030 sammenlignet med 1990. Regjeringen arbeider for at
forpliktelsen skal oppfylles i fellesskap med EU.
EUs klimarammeverk består av tre pilarer: det
europeiske kvotesystemet, innsatsfordelingsforordningen og regelverk om bokføring av utslipp
og opptak i skog og andre landarealer. Prinsippet
om lik behandling basert på samme rammevilkår
er sentralt for regjeringen i dialogen med EU,
ikke minst når det gjelder fastsettelse av nasjonale
måltall og tilgang til fleksibilitet og samarbeid i
gjennomføringen.
Dersom det ikke oppnås en avtale med EU, vil
regjeringen opprettholde ambisjonsnivået på
minst 40 prosent reduksjon i 2030 sammenlignet
med 1990. Målet vil være betinget av tilgang på
fleksible mekanismer i den nye klimaavtalen og
en godskriving av vår deltakelse i EUs kvotesystem, som bidrag til å oppfylle forpliktelsen.
I Perspektivmeldingen 2017 ble ikke-kvotepliktige utslipp anslått å gå ned fra 27,3 millioner
tonn CO2-ekvivalenter i 2015 til 23,1 millioner tonn
i 2030. Fremskrivningen viderefører dagens innretning av klimapolitikken. Det innebærer blant
annet at omfang og satser for CO2-avgiften og
andre avgifter holdes på dagens nivå og at satsingen på teknologiutvikling, for eksempel gjennom
Enova, videreføres. Beregningene av hvordan

dagens politikk påvirker fremtidige utslipp er
beheftet med usikkerhet, og usikkerheten øker
desto lengre utover i tid fremskrivningene strekker seg. Usikkerheten gjelder ikke bare de økonomiske utsiktene og den fremtidige utviklingen i
befolkningen, men også utvikling og tilgang på
lav- og nullutslippsteknologi og kostnadene ved å
ta slik teknologi i bruk.
Miljødirektoratet har utført tekniske analyser
av potensialet for utslippsreduksjoner med
utgangspunkt i utslippsfremskrivningen i Perspektivmeldingen og oppgir også anslag på kostnader for samfunnet ved å gjennomføre de enkelte
tiltakene. Kostnadsanslagene er usikre og vil blant
annet være avhengig av teknologisk og økonomisk utvikling. Analysene er gjort med utgangspunkt i mulige tiltak og vurderer ikke hvilke virkemidler som kan innføres for å utløse tiltakene.
Som vist i kapittel 3 er det anslått at utslippsgapet på om lag 20–25 millioner tonn CO2-ekvivalenter kan dekkes med nasjonale utslippsreduksjoner. Dersom Europakommisjonens forslag til
regelverk blir vedtatt, vil felles gjennomføring
med EU innebære at vi også får et mål om at bokførte utslipp fra sektoren for skog og annen arealbruk (LULUCF) ikke skal være større enn opptaket. Dette betyr at Norges utslippsforpliktelse kan
øke utover forpliktelsen vi får under innsatsfordelingen.
Miljødirektoratet har anslått at oppfølging av
de politiske målsetningene og ambisjonene omtalt
i kapittel 3 kan utløse utslippsreduksjoner i størrelsesorden 16 millioner tonn CO2-ekvivalenter
over perioden 2021–2030. Kostnadsanslagene
varierer betydelig mellom tiltak. Miljødirektoratet
har i sine analyser delt inn tiltak i ulike kostnadskategorier og anslått et reduksjonspotensial
på om lag 18 millioner tonn med samfunnsøkonomiske kostnader under 500 kroner per tonn CO2ekvivalenter utover potensialet omtalt over. Se
kapittel 5 for nærmere omtale av kostnadsanslag.
Anslagene for potensialer og kostnader er usikre og følsomme for hvilke forutsetninger som
legges til grunn. Miljødirektoratets analyse viser
at mange av tiltakene som kan bidra til å fylle det
anslåtte utslippsgapet på om lag 20–25 millioner
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tonn er vurdert å ligge under 500 kroner per tonn
(samfunnsøkonomisk tiltakskostnad, årlig gjennomsnittlig frem mot 2030). For de øvrige tiltakene varierer tiltakskostnaden, både opp mot
1 500 kroner per tonn og tiltak over 1 500 kroner
per tonn. Kostnaden for flere tiltak er anslått å
være vesentlig høyere i begynnelsen av analyseperioden. For eksempel er det anslått at avansert
biodrivstoff i dag har en kostnad fra 2 000 kroner
per tonn og oppover. Kostnaden for elbiler i personbilklassen er anslått til om lag 7 000 kroner per
tonn CO2-ekvivalenter i 2016 for små personbiler
og 15 000 kroner per tonn CO2-ekvivalenter for
større personbiler. For tyngre kjøretøy og fartøy
er nullutslippsløsninger foreløpig i en tidlig fase
og kostnadene høye. Miljødirektoratet legger til
grunn at kostnaden på nullutslippskjøretøy vil
falle kraftig fram mot 2030. For små personbiler
antas kostnaden for elbil å være negativ (samfunnsøkonomisk lønnsomt) fra ca. 2025 og utover. I tillegg er det enkelte ikke-kvotepliktige utslipp som
i dag ikke er pålagt avgift eller andre klimavirkemidler og hvor innføring av klimavirkemidler på
nivå med den generelle CO2-avgiften vil kunne gi
utslippsreduksjoner av en viss størrelse.
Prop. 77 L (2016–2017) Lov om klimamål
(klimaloven) omtaler kostnader ved å nå 2030målet. Her fremgår det blant annet at gjennomsnittskostnaden per tonn for å oppfylle forpliktelsen må forventes å øke jo større reduksjon som
tas i ikke-kvotepliktige utslipp i Norge. Det vises
her til Meld. St. 13 (2014–2015) om felles gjennomføring med EU som gjennomgår makroanalyser fra Statistisk Sentralbyrå1 hvor det antydes
utslippsreduksjoner i 2030 i området 1 ½–4 ½ millioner tonn med en karbonpris i tråd med togradersmålet. I Nasjonalbudsjettet 2017 drøftes også
kostnadene ved utslippsreduksjoner i ikke-kvotepliktig sektor. Omtalen bygger på en studie fra
Statistisk sentralbyrå2 som ved hjelp av endringer
i CO2-avgiften analyserer hvor høye kostnadene
kan bli dersom ikke-kvotepliktige utslipp i Norge
skal reduseres med rundt 40 prosent i 2030 i forhold til 2005. Beregningene viser at avgiften på
alle kilder gradvis vil måtte økes til 4 800 kroner
per tonn CO2-ekvivalenter for at ikke-kvotepliktige
utslipp skal kunne reduseres med rundt 10 millioner tonn i 2030, som tilsvarer en reduksjon fra
2005 på om lag 40 prosent. Beregningene fra SSB
1

2

Statistisk sentralbyrå (2013). Kostnadseffektive tilpasninger til togradersmålet i Norge og EU fram mot 2050, Rapporter 39/2013.
Finn Roar Aune og Taran Fæhn (2016). Makroøkonomisk
analyse for Norge av klimapolitikken i EU og Norge mot
2030, SSB Rapporter 2016/25.
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Boks 6.1 Forventet utslippsutvikling
i Norge og EU frem mot 2030
Fastsettelsen av 2030-mål for de enkelte landene som deltar i innsatsfordelingen gjøres
blant annet på grunnlag av modellkjøringer
som sier noe om forventet utslippsnivå i 2030.
Modellkjøringene viser at de ikke-kvotepliktige utslippene for EU-landene samlet uten ny
politikk vil være om lag 24 prosent lavere i
2030 enn i 2005. Det er store variasjoner mellom EU-landene. Europakommisjonen har
foreløpig ikke gjennomført slike beregninger
for Norge, men fremskrivningene i Perspektivmeldingen tyder på at våre utslipp vil avta
med rundt 16 prosent i samme periode.
Det er forskjeller mellom Norge og EU-landene når det gjelder hvilke deler av økonomien som betyr mest for utviklingen i ikkekvotepliktige utslipp. Mens mange EU-land
varmer opp sine bygg med fossile brensler,
bruker vi hovedsakelig strøm og biobrensel.
Mot 2030 vil reduksjoner i utslipp fra bygg
fortsatt være viktig for de fleste EU-land.
Norge har derimot en høy andel utslipp fra
transport. Også regnet per person er 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. Samtidig er det store
variasjoner mellom landene også i EU.
Forskjellen mellom Norge og EU må også
ses i lys av at vi har hatt høyere økonomisk
vekst og høyere befolkningsvekst enn EU-landene som gruppe. Siden 2005 har veksten i
BNP vært om lag 17 prosentpoeng høyere i
vår fastlandsøkonomi enn i EU-landene. I
samme periode har befolkningsveksten vært
rundt 9 prosentpoeng høyere i Norge enn i
EU. Disse utviklingstrekkene har bidratt til at
ikke-kvotepliktig utslipp har vært om lag uendret siden 2005 i Norge, mens de er redusert
med om lag 12 prosent i EU. Det er samtidig
stor variasjon mellom landene i EU.

ble utført før fremleggelsen av Kommisjonens forslag til innsatsfordelingsforordning fra 20. juli
2016.
Anslag for reduksjonspotensiale og kostnader
er beheftet med betydelig usikkerhet, og avhenger i stor grad av den videre utviklingen av lav- og
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nullutslippsteknologi til bruk i transportsektoren.
Hva en legger til grunn både om innretningen av
klimapolitikken internasjonalt og om utviklingen
av klimavennlig teknologi er avgjørende. For ikkekvotepliktige utslipp, 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. Det kan for
eksempel vise seg at innfasingen av nye nullutslippskjøretøy ikke går så fort som Miljødirektoratet har forutsatt, eller at det er mer utfordrende å
realisere potensialet for reduksjoner i ikke-kvotepliktige utslipp fra petroleumsnæringen enn lagt
til grunn. Miljødirektoratet har heller ikke utredet
virkemidler eller doseringen av slike. Dette utgjør
også en usikkerhet.
Potensialet for utslippsreduksjoner og tilhørende kostnader vil kunne avhenge av valget av
virkemidler. En generell CO2-avgift på tvers av
sektorer eller bruk av omsettelige kvoter er antatt
å være de mest kostnadseffektive virkemidlene,
ved at de gir insentiver til å redusere utslippene
der hvor kostnadene er lavest. CO2-avgiften vil, i
tillegg til å redusere klimagassutslippene, gi et
proveny til staten som kan benyttes til andre formål. Enkelte virkemidler kan gi vridninger i konsum og produksjon som ikke var tilsiktet og ikke
er til samfunnets beste. For eksempel kan en støtteordning eller en subsidie mot bestemte teknologiske løsninger medføre at det produseres og
konsumeres for mye av varen. Dette vil være en
kostnad for samfunnet. I tillegg må støtteordninger finansieres. Finansdepartementet regner i dag
med at økt beskatning gir et samfunnsøkonomisk
tap på tyve øre for hver krone som hentes inn.
Videre kan støtteordninger og subsidier ha andre
fordelingsmessige virkninger enn avgifter og
omsettelige kvoter. Det er også usikkerhet knyttet
til effekten av et virkemiddel. Potensialet for
utslippsreduksjoner kan være mindre enn hva
som er beregnet dersom det viser seg å ikke
eksistere hensiktsmessige virkemidler som kan
utløse hele tiltaket.
Prinsippet om at forurenser skal betale innebærer at det i hovedsak vil være næringslivet i
ikke-kvotepliktig sektor og private aktører som
må bære kostnadene knyttet til utslippsreduksjonene som skal gjennomføres. Fordelingen av kost-
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nadene mellom privatpersoner, privat næringsliv
og offentlig sektor vil avhenge av hvilke virkemidler som brukes for å nå utslippsmålene.
Valg av virkemidler har også betydning for
størrelsen på administrative kostnader. Slike kostnader vil i hovedsak påløpe for staten, eventuelt
for kommunene eller fylkeskommunene, avhengig av valget av virkemiddel. Forslagene i denne
stortingsmeldingen har begrensede administrative konsekvenser. Vurderinger av virkemiddelbruk gjøres i de årlige budsjettprosessene.
Flere tiltak og virkemidler vil også ha nytteeffekter utover å redusere klimagassutslippene.
Dette gjelder for eksempel virkemidler som
bidrar til reduksjoner i lokale utslipp til luft som
medfører positive helsegevinster. Trafikkbegrensende tiltak vil bidra til færre ulykker, mindre kø
og veislitasje. Restaurering av myr og andre
såkalte økosystembaserte tiltak er eksempler på
tiltak som gir vinn-vinn-effekt for klima og naturmangfold. Virkemidler for å begrense klimagassutslipp i jordbruket kan også gi mindre avrenning,
bedre vannkvaliteten i nærliggende vassdrag og
redusere ammoniakkutslipp til luft. Å følge myndighetenes kostråd kan også medføre helsegevinster for samfunnet.
Selv med en kostnadseffektiv tilnærming for å
følge opp 2030-målet, vil nødvendige tiltak for å
redusere utslippene innebære kostnader både for
staten, lokale myndigheter og private aktører.
For verden som helhet vil kostnaden ved at
landene ikke gjennomfører en klimapolitikk i tråd
med målene i Parisavtalen potensielt være svært
store. Økt oppvarming øker for eksempel risikoen
for negative irreversible konsekvenser, som tap av
naturmangfold og havnivåstigning. Denne type
kostnader vil mest sannsynlig langt overstige
kostnadene ved nødvendige tiltak for å nå det
langsiktige målet nedfelt i Parisavtalen.
Klima- og miljødepartementet
tilrår:
Tilråding fra Klima- og miljødepartementet
16. juni 2017 om Klimastrategi for 2030 – norsk
omstilling i europeisk samarbeid blir sendt Stortinget.
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Til Stortinget

Sammendrag
Regjeringen arbeider for at Paris-forpliktelsen for
2030 skal oppfylles i fellesskap med EU. Regjeringen
legger i meldingen frem en strategi for hvordan dette
kan skje. Norge samarbeider allerede med EU om å
redusere utslippene i kvotepliktig sektor. Med felles
oppfyllelse av 2030-målet vil Norge i tillegg samarbeide
med EU om å redusere de ikke-kvotepliktige utslippene
under innsatsfordelingen, og vi vil få et mål for slike
utslipp. Dette er i hovedsak utslipp fra transport, jordbruk, bygg og avfall, men også ikke-kvotepliktige utslipp
fra industrien og petroleumsvirksomheten.
Norge er i kommisjonens forslag omtalt med et
foreløpig mål om å redusere ikke-kvotepliktige utslipp
med 40 pst. fra 2005 til 2030. Dette målet vil gjøres om til
et budsjett for ikke-kvotepliktige utslipp for perioden
2021–2030. Forskjellen mellom fremskrevne utslipp i
Norge og Norges utslippsbudsjett er anslått til i størrelsesorden 30 millioner tonn CO2-ekvivalenter for perioden 2021–2030 sett under ett. Anslaget er usikkert. Basert på forslaget til regelverk vil vi sannsynligvis få adgang til å bruke 5,5–11 millioner klimakvoter fra det europeiske kvotesystemet til å dekke utslippsbudsjettet, se
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nærmere omtale i kapittel 4.5. Regjeringen vil benytte
seg av denne fleksibiliteten. Det gjenstående reduksjonsbehovet for perioden ligger da i størrelsesorden
20–25 millioner tonn.
Regjeringen vil oppfylle 2030-målet med hovedvekt
på innenlandske utslippsreduksjoner og med nødvendig bruk av EU-regelverkets fleksibilitetsmekanismer.
Regjeringen vil legge til rette for at utslippsforpliktelsen
for 2030 nås gjennom kostnadseffektive tiltak. Regjeringens strategi for 2030 legger til rette for betydelige utslippsreduksjoner nasjonalt.
I meldingen redegjøres det for EUs klimarammeverk og betydningen av dette for Norge. Ved en avtale
om felles oppfyllelse av klimaforpliktelsen for 2030 vil
både EUs innsatsfordelingsforordning og EUs regelverk
for bokføring av utslipp og opptak i skog og andre arealer bli relevante for Norge.
Sektorovergripende økonomiske virkemidler i
form av avgifter og omsettbare kvoter er hovedvirkemidlene i norsk klimapolitikk. Regjeringen vil legge til
rette for at utslippsforpliktelsen for 2030 nås gjennom
kostnadseffektive tiltak. Dersom CO2-avgiften ikke vurderes å være et tilstrekkelig eller hensiktsmessig virkemiddel, skal andre virkemidler vurderes, som gir tilsvarende sterke insentiver, herunder direkte regulering
gjennom forurensningsloven eller frivillige avtaler.
Regjeringen vil legge til rette for et effektivt og koordinert virkemiddelapparat. Det er etablert en rekke offentlige støtteordninger som fremmer null- og lavutslippsløsninger, for eksempel Enova, Klimasats og ordninger under Innovasjon Norge. Regjeringen vil i tillegg
videreføre satsingen på forskning og utvikling, implementering og spredning av lavutslippsteknologi og sørge for at offentlig sektor som kunde bidrar til å ta i bruk
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og utvikle nye miljø- og klimavennlige teknologier og
løsninger.
Potensialet for utslippsreduksjoner og mulige tiltak
og virkemidler for å redusere utslippene i de ulike sektorene omtales i meldingen. Det vises til analyser fra Miljødirektoratet som anslår at utslippene i perioden
2021–2030 kan reduseres med i størrelsesorden 35 millioner tonn CO2-ekvivalenter ved å følge opp politiske
beslutninger og målsettinger samt ved å utløse tiltak
med en samfunnsøkonomisk kostnad på under 500
kroner per tonn CO2-ekvivalenter.
Transportsektoren står for om lag 60 pst. av de ikkekvotepliktige utslippene i Norge, og store deler av de
innenlandske utslippsreduksjonene i ikke-kvotepliktig
sektor må tas her. Regjeringen setter et arbeidsmål for
utslippsreduksjoner i transportsektorene på 35–40 pst. i
2030 sammenlignet med 2005. Forbedringer av teknologisk modenhet i transportsegmentene slik at nullutslippsløsninger blir konkurransedyktige med fossile
transportløsninger, ligger til grunn for arbeidsmålet om
utslipp i transportsektoren.
Norges klimamål
Norges klimamål er forankret gjennom klimaforliket fra 2008. Under Kyotoprotokollen har Norge tatt på
seg en utslippsforpliktelse som innebærer at Norge skal
sørge for at de årlige utslippene av klimagasser i perioden 2013–2020 i gjennomsnitt er 16 pst. lavere enn Norges utslipp i 1990. Kyotoprotokollen etablerer på denne
måten et utslippsbudsjett for perioden 2013–2020 som
er i tråd med 2020-målet om å kutte de globale utslippene av klimagasser i 2020 tilsvarende 30 pst. av norske
1990-utslipp.
Klimaforliket gir en ambisjon om å redusere de
innenlandske utslippene i 2020 fra et anslått nivå på
60,6 millioner tonn og ned til 46,6–48,6 millioner tonn.
Minst 40 pst. utslippsreduksjon i 2030 sammenlignet
med 1990
2030-målet er lovfestet i klimaloven og er en betinget forpliktelse om minst 40 pst. utslippsreduksjon i
2030 sammenlignet med 1990. Regjeringen arbeider for
at forpliktelsen skal oppfylles i fellesskap med EU.
Dersom en felles løsning med EU likevel ikke fører
frem, vil målet om minst 40 pst. utslippsreduksjon i
2030 sammenlignet med 1990 fortsatt være Norges nasjonalt fastsatte bidrag under Paris-avtalen. Dersom det
ikke blir en avtale med EU, vil regjeringen senere konsultere Stortinget om fastsetting av et nasjonalt utslippsmål for ikke-kvotepliktig sektor. Norge vil arbeide
for at skog- og arealbrukssektoren etter det internasjonale regelverket bokføres i tråd med prinsippene i Parisavtalen og de prinsippene som er skissert i Norges nasjonalt fastsatte bidrag til klimaavtalen.

Innst. 253 S – 2017–2018

Norge skal være klimanøytralt i 2030
Stortinget har vedtatt at regjeringen skal legge til
grunn at Norge skal være klimanøytralt fra og med 2030,
jf. Innst. 407 S (2015–2016) om samtykke til ratifikasjon
av Paris-avtalen. Fra 2030 skal norske utslipp av klimagasser motsvares av klimatiltak i andre land gjennom
EUs kvotemarked, internasjonalt samarbeid om utslippsreduksjoner, kvotehandel og prosjektbasert samarbeid.
Oppfølgingen av anmodningsvedtaket fra Stortinget om at Norge skal være klimanøytralt i 2030, er tett
knyttet til prosessene om felles gjennomføring med EU
og forhandlingene under Paris-avtalens artikkel 6 om
internasjonalt samarbeid. Regjeringen tar sikte på å
komme tilbake til Stortinget med en omtale av oppfølgingen av Stortingets anmodningsvedtak på et egnet
tidspunkt etter at regelverket rundt EUs innsatsfordelingsforordning er klart.
Norge har lovfestet et mål om å bli et
lavutslippssamfunn i 2050
Norge skal være et lavutslippssamfunn i 2050, slik
det er lovfestet i klimaloven. Målet skal være at klimagassutslippene reduseres i størrelsesorden 80–95 pst. fra
utslippsnivået i referanseåret 1990. Ved vurdering av
måloppnåelse skal det tas hensyn til effekten av norsk
deltakelse i det europeiske klimakvotesystemet for virksomheter. Intervallet over er det samme som EUs betingede mål for reduksjon av de samlede klimagassutslippene i unionen i 2050.
Reduserte utslipp av klimagasser fra avskoging og
skogdegradering i utviklingsland i samsvar med
bærekraftig utvikling
Det globale målet om å begrense klodens oppvarming til godt under 2 grader, og å tilstrebe å begrense
temperaturøkningen til 1,5 grader, kan ikke nås uten at
utslipp fra tropisk skog reduseres. Et av målene for Norges internasjonale klima- og skoginitiativ er at tropisk
skog skal være en del av den internasjonale klimaavtalen. Målet ble nådd gjennom klimaavtalen som ble vedtatt i Paris i 2015. Fra klimaforliket i 2012 har reduserte
utslipp fra tropisk skog også vært et av de nasjonale målene for norsk klimapolitikk.
Politisk mål om at samfunnet skal forberedes på – og
tilpasses til – klimaendringene
Det er et politisk mål at samfunnet skal forberedes
på og tilpasses til klimaendringene. Nye klimafremskrivninger presentert i rapporten Klima i Norge 2100,
tar utgangspunkt i ulike utslippsscenarioer og viser at vi
med en fortsatt rask økning i de globale klimagassutslippene blant annet må forvente en markant økning i
temperaturen, at styrtregn kommer oftere og kraftigere,
og at flommønstre endres. Rapporten viser også at med
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reduserte globale klimagassutslipp vil endringene bli
betydelig mindre.
Samarbeid med EU om 2030-forpliktelsen
Norge skal ha felles gjennomføring av klimamål for
2030 sammen med EU, noe som betyr at man skal samarbeide om å redusere utslippene med minst 40 pst. fra
1990 til 2030. EUs klimarammeverk består av tre pilarer:
det europeiske kvotesystemet, innsatsfordelingsforordningen og regelverk om bokføring av utslipp og opptak
i skog og annen arealbruk. Et samarbeid med EU betyr
at regelverket i både innsatsfordelingsforordningen (EU
Effort Sharing Regulation), som dekker utslippene fra
transport, jordbruk, bygg og avfall samt ikke-kvotepliktige utslipp fra industrien og petroleumsvirksomheten,
og EUs regelverk for bokføring av utslipp og opptak i
skog og annen arealbruk (EU Land Use, Land Use Change and Forestry Regulation) vil bli relevante for Norge.
Dette regelverket vil danne et viktig grunnlag for norsk
klimapolitikk fremover.
Norge er allerede omfattet av ulike typer EU-regelverk som berører de ikke-kvotepliktige utslippene, men
med felles oppfyllelse av klimamålet for 2030 utvider vi
dette samarbeidet og underlegger klimapolitikken en
strengere kontroll enn tidligere. Under innsatsfordelingen har Europakommisjonen foreslått flere former for
fleksibilitet for å hjelpe landene å oppfylle de nasjonale
utslippsbudsjettene. De viktigste formene for fleksibilitet for Norge er muligheten til å konvertere et begrenset
antall kvoter fra det europeiske kvotesystemet og samarbeid med andre land gjennom handel med utslippsenheter.
EUs interne regelverk som er under utarbeidelse,
må ferdigstilles før Norge vil kunne inngå en avtale med
EU om felles oppfyllelse av klimaforpliktelsen for 2030.
Arbeidet med å påvirke EU-beslutninger vil pågå løpende frem til 2030-politikken er ferdigstilt.
Norge har siden 2008 vært en del av det europeiske
kvotesystemet på linje med EU-landene. Kvotesystemet
setter et samlet tak på utslippene som omfattes, og samlet antall kvoter reduseres hvert år. De reduksjonene
som vil måtte utløses innenfor kvotesystemet frem mot
2030, vil bli håndtert samlet av EU og Norge gjennom
stadige reduksjoner i utslippstaket i kvotesystemet.
Langsiktig omstilling til et lavutslipps-Europa innebærer at utslippene i kvotepliktige sektorer i Europa må
reduseres kraftig frem mot 2050. Med kommisjonens
forslag til årlig nedtrapping av kvotemengden vil det
samlede antall kvoter som gjøres tilgjengelig for bedriftene i 2050, være 86 pst. lavere enn 1990-utslippet. Et
stadig strammere europeisk kvotesystem vil tvinge frem
omstilling der klimavennlige løsninger tas i bruk i større
omfang, og norske kvotepliktige virksomheter må være
forberedt på å betale langt mer for sine gjenværende utslipp.
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I henhold til EUs klimakvotedirektiv kan medlemsland frem mot 2020 kompensere nærmere spesifiserte
karbonlekkasjeutsatte sektorer for økning i kraftprisen
som skyldes EUs kvotehandelssystem. Regjeringens ambisjon er at det fortsatt skal være en CO2-kompensasjonsordning etter 2020.
Regjeringens klimapolitikk
Regjeringen har pekt ut fem satsingsområder for å
kutte utslipp: transport, styrking av Norges rolle som leverandør av fornybar energi, utvikling av lavutslippsteknologiindustrien og ren produksjonsteknologi, et grønt
skifte i skipsfarten samt CO2-håndtering. Målet er også
å legge grunnlaget for ny næringsutvikling og fremtidsrettet næringsliv.
Det overordnede målet for regjeringens arbeid med
CO2-håndtering er å bidra til at CO2-håndtering blir et
kostnadseffektivt tiltak i arbeidet mot globale klimaendringer. Tiltakene i regjeringens strategi omfatter
forskning, utvikling og demonstrasjon og arbeidet med
å realisere fullskalaprosjekt med spredningspotensial.
Strategien omfatter også internasjonalt arbeid for å
fremme CO2-håndtering som et viktig klimatiltak.
Norges viktigste bidrag internasjonalt er klima- og
skoginitiativet, som betaler for reduserte utslipp fra avskoging og skogdegradering i utviklingsland. Gjennom
klima- og skoginitiativet har Norge inngått partnerskap
med blant andre Brasil og Indonesia med mål om bærekraftig forvaltning av regnskogen. Innsatsen bidrar til
reduserte utslipp av CO2 ved å la skogen stå, til å ta vare
på verdifullt biologisk mangfold og til bærekraftig utvikling for folkene som lever i og av skogen.
Regjeringen vil fortsette den internasjonale innsatsen gjennom klima- og skoginitiativet og annet internasjonalt arbeid som bidrar til oppfølging av utviklingslandenes egne planer for lavutslippsutvikling og klimatilpasning.
Det vil være avgjørende for å nå målene i Paris-avtalen at utviklingsland har tilgang på finansiering, og
mange av landenes nasjonale bidrag er også betinget av
tilgang på internasjonal finansiering. Norge vil ta sikte
på å øke nivået på norsk klimafinansiering fremover.
Paris-avtalens artikkel 6 legger opp til at land kan
samarbeide gjennom bruk av markeder for å realisere
mer ambisiøse utslippsreduksjoner. Norge bidrar allerede gjennom Den grønne utviklingsmekanismen
(CDM) til å finansiere klimatiltak i utviklingsland.
Regjeringen vil oppfylle 2030-målet med hovedvekt
på innenlandske utslippsreduksjoner og med nødvendig bruk av EU-regelverkets fleksibilitetsmekanismer.
Regjeringens strategi for 2030 legger til rette for betydelige utslippsreduksjoner nasjonalt.
Ved samarbeid med EU vil Norges utslippsforpliktelse gjøres om til et budsjett for ikke-kvotepliktige utslipp for perioden 2021–2030. Regjeringens strategi er
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utformet for å håndtere forholdet mellom et utslippsbudsjett med mål som må overholdes årlig, og klimagassutslipp som påvirkes av handlingene til noen hundre tusen bedrifter og flere millioner personer.
Utslippsbudsjettet Norge vil få gjennom en avtale
med EU, er ikke endelig avklart og vil avhenge av hvordan regelverket i EU blir.

gorien forvaltet skog er regnet med, selv om Norge har
et stort nettoopptak i skog.
Norge vil arbeide med andre europeiske skogland
for å fremme en alternativ modell for EU. Det endelig
vedtatte regelverket kan avvike på flere punkter sammenlignet med kommisjonens forslag, noe som også vil
påvirke beregningene av konsekvenser for Norge.

EUs rammeverk

Rapportering under klimaloven

Det europeiske kvotesystemet

I henhold til klimaloven skal regjeringen hvert år
redegjøre for Stortinget om utviklingen i utslipp og opptak av klimagasser, framskrivinger av utslipp og opptak
og gjennomføring av de lovfestede klimamålene for
2030 og 2050 og om hvordan Norge forberedes på og tilpasses klimaendringene. Det skal gis en oversikt som
synliggjør sektorvise utslippsbaner innenfor ikke-kvotepliktig sektor og hvilke typer tiltak som vil være nødvendig for å realisere disse, samt status for Norges karbonbudsjett, også innenfor et klimasamarbeid med EU
om oppfyllelse av klimamål. I den årlige budsjettproposisjonen skal regjeringen redegjøre for hvordan Norge
kan nå klimamålene for 2030 og 2050 og klimaeffekten
av fremlagt budsjett. Rapporteringens form og innhold
vil måtte tilpasses over tid.

Det europeiske kvotesystemet dekker utslipp fra
over 11 000 virksomheter som står for noe under halvparten av EUs samlede utslipp. Mesteparten av klimagassutslippene fra energiforsyning, industri og petroleumsvirksomhet er omfattet. I tillegg reguleres utslipp
fra luftfart innad i EØS-området. Om lag halvparten av
norske utslipp er inkludert i dette kvotesystemet.
Om lag halvparten av norske utslipp er omfattet av
systemet. Utslippene innenfor dette systemet skal reduseres med 43 pst. innen 2030 sammenlignet med nivået
i 2005. Norske kvotepliktige virksomheter bidrar på linje med kvotepliktige virksomheter i de andre europeiske landene til at målet nås. Kvotesystemet fungerer slik
at en utslippsøkning i Norge over tid vil motsvares av en
tilsvarende reduksjon et annet sted i Europa. Motsatt vil
en utslippsreduksjon i Norge åpne for økte utslipp
innenfor andre deler av systemet over tid.
En sentral mekanisme i kvotesystemet er den årlige
nedjusteringen i samlet antall kvoter som utstedes. Den
årlige reduksjonen i kvotemengden utgjør et fast antall
kvoter, for inneværende periode 1,74 pst. av en beregnet
kvotemengde for 2010.
Utslipp av klimagasser i EU som ikke omfattes av
kvotesystemet, reguleres i dag gjennom innsatsfordelingsbeslutningen. Dette regelverket er foreslått som en
forordning for perioden 2021–2030. Innsatsfordelingen
omfatter i hovedsak utslipp fra transport og jordbruk,
men også utslipp fra bygg, avfall, deler av petroleumssektoren og deler av industrien.
Regelverk for skog og annen arealbruk
Europakommisjonen har foreslått et eget regelverk
for skog- og arealbrukssektoren. Forslaget innebærer en
forpliktelse for landene til å sikre at CO2-utslippene fra
sektoren ikke overstiger opptaket som kan telle med etter forslagets regneregler. Forslaget gir regler for hvor
mye av det faktiske opptaket og utslippene fra skog- og
annen arealbruk som skal telle med i vurderingen av om
utslippsforpliktelsen for sektoren er oppfylt (bokføring). Det er også foreslått egne regler for rapportering
og kontroll.
Foreløpige beregninger viser at Norge med Europakommisjonens forslag til regelverk for skog og annen
arealbruk ligger an til å måtte bokføre et netto utslipp
på 15 millioner tonn for perioden 2021–2030, før kate-

Ikke-kvotepliktige utslipp i Norge
Nasjonal virkemiddelbruk
–

–

–

–

–
–

–

Regjeringen vil:
bruke CO2-avgiften og andre avgifter på utslipp av
klimagasser som hovedvirkemiddel mot ikke-kvotepliktige utslipp
følge opp anmodningsvedtaket om innføring av lik
CO2-avgift for ikke-kvotepliktig sektor ved å vurdere avgift for alle ikke-kvotepliktige utslipp på
generelt nivå, alternativt andre virkemidler dersom
avgift ikke er tilstrekkelig eller egnet
vurdere avgiftsnivået i ikke-kvotepliktig sektor
regelmessig for å bidra til kostnadseffektiv oppnåelse av 2030-målet
dersom CO2-avgiften ikke vurderes å være et tilstrekkelig eller hensiktsmessig virkemiddel, vurdere andre virkemidler som gir tilsvarende sterke
insentiver, herunder direkte regulering gjennom
forurensningsloven eller frivillige avtaler. Virkemiddelbruken fremover må vurderes justert etter
hvert som ny kunnskap kommer til
legge til rette for et fortsatt effektivt og koordinert
virkemiddelapparat
videreføre satsingen på forskning og utvikling,
implementering og spredning av lavutslippsteknologi
sørge for at offentlig sektor som kunde bidrar til å ta
i bruk og utvikle nye miljø- og klimavennlige teknologier og løsninger
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–

–

bidra til utvikling av nye miljø- og klimavennlige
teknologier og løsninger gjennom blant annet den
nye satsingen på offentlig-privat innovasjon i Innovasjon Norge
med utgangspunkt i Financial Stability Boards
anbefalinger, bidra til økt åpenhet om selskaper og
finansforetaks medvirkning til klimagassutslipp.

Klimapolitikk for transportsektoren
Transportsektoren står for nesten 60 pst. av de ikkekvotepliktige utslippene i Norge. Sektoren omfatter veitrafikk, jernbane, anleggsmaskiner/motorredskaper,
sjøfart og fiske og luftfart. Mesteparten av transportsektoren ligger utenfor kvotesystemet. Kommersiell luftfart
er i hovedsak inkludert i kvotesystemet.
Regjeringen vil:
– ha som et arbeidsmål at klimagassutslippene i
transportsektoren skal reduseres med 35–40 pst. i
2030 fra 2005. Arbeidsmålet støtter opp under
arbeidet med utslippsreduksjoner i transportsektoren.
– at transporten i 2050 skal være tilnærmet utslippsfri/klimanøytral.
– utarbeide en nasjonal plan for infrastruktur for
alternative drivstoff for transportsektoren. Planen
skal blant annet berøre ladeinfrastruktur for el- og
fyllestasjoner for hydrogen og biogass som samsvarer med måltallene om nullutslippskjøretøy frem
mot 2030, samt klimavennlig drivstoff innenfor
innenriks sjøfart. Det legges til grunn at utbygging
av infrastruktur for nullutslippsdrivstoff skal være
markedsdrevet og på et tidligst mulig stadium skje
uten støtte. Myndighetenes virkemidler, herunder
Enova, skal i en tidlig fase bygge opp under markedsutviklingen
– se på hvordan forventet etterspørsel etter alternative drivstoff hensyntas i planleggingen av kraftnett,
vei og annen infrastruktur
– innlede arbeidet med en klimaavtale for næringslivet, med tilhørende CO2-fond.
Veitrafikk
Regjeringen vil bidra til oppfyllelse av måltallene
for nullutslippskjøretøy ved:
– at det bygges videre på dagens virkemidler, slik at
disse bidrar til at måltallene fra NTP 2018–2029 nås
– at det legges frem årlige oversikter over utviklingen
i innfasingen av nullutslippsteknologi i de kjøretøysegmentene som omfattes av måltallene. Regjeringen vil vurdere behovet for endringer i virkemidler
i lys av utslippsutviklingen
– å ha en forutsigbar og langsiktig politikk for fordeler
for nullutslippstransport, hvor virkemidlene tilpasses til markedsutviklingen
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–

–

at det fremover vurderes ulike virkemidler som kan
bidra til økt bruk av nullutslippsløsninger for drosjer, motorsykler og mopeder, varebiler og tyngre
kjøretøy.
legge til rette for at det alltid skal lønne seg å velge
biler med nullutslipp. Innretningen av virkemidler
skal støtte opp under dette.

Sjøfart og fiske
–
–

–

Regjeringen vil:
støtte videreutvikling og kommersialisering av løsninger for mer klimavennlige fartøy
evaluere tilskuddsordningen for heving av fylkeskommunal miljøkompetanse for bedre innkjøp av
ferge- og hurtigbåttjenester og videreføre, eventuelt
styrke, ordningen dersom den vurderes å ha god
effekt
oppfordre havnene til å miljødifferensiere sine
vederlag og avgifter.

Biodrivstoff
–
–

–

–

–

Regjeringen vil:
vektlegge bruk av avansert biodrivstoff
ikke legge opp til å øke omsetningskravet for
biodrivstoff til veitransport etter 2020. Bruk av
biodrivstoff etter 2020 må sees opp mot kostnadene
ved ulike alternativer for å redusere ikke-kvotepliktige utslipp
frem mot 2030 arbeide for økt bruk av biodrivstoff
til luftfarten og vurdere et eventuelt omsetningskrav for skipsfarten
bidra til å videreutvikle EUs bærekraftskriterier for
biodrivstoff for å sikre global klimaeffekt og andre
viktige miljøhensyn, som bevaring av naturmangfold globalt og nasjonalt
følge med på pris og volum i markedet for biodrivstoff parallelt med at opptrappingsplanen for
omsetningskrav for biodrivstoff i veitrafikken
implementeres.

Regjeringen vil sørge for at transportsektoren tar en
stor nok andel av utslippskuttene til at vi oppfyller Paris-avtalen og Norges klimamål i 2030. Regjeringen vil
at transporten i 2050 skal være tilnærmet utslippsfri/
klimanøytral. Regjeringen vil bygge videre på dagens
virkemidler, slik at disse bidrar til at måltallene fra NTP
2018–2029 nås.
Regjeringen vil legge frem årlige oversikter over utviklingen i innfasingen av nullutslippsteknologi i de
kjøretøyssegmentene som omfattes av måltallene. Regjeringen vil vurdere ulike virkemidler som kan bidra til
økt bruk av nullutslippsløsninger for drosjer, motorsykler og mopeder, varebiler og tyngre kjøretøy.
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Bruk av biodrivstoff
Regjeringen stimulerer til bruk av biodrivstoff gjennom omsetningskravet for biodrivstoff til veitrafikk. De
som omsetter drivstoff, skal sørge for at minimum 7,0
volumprosent av totalt omsatt mengde drivstoff til veitrafikk per år består av biodrivstoff.
Biodrivstoff er fritatt for CO2-avgift, og biodrivstoff
som omsettes ut over omsetningskravet, ilegges heller
ikke veibruksavgift. For biodiesel som omsettes ut over
omsetningskravet, er avgiftsfordelen i forhold til vanlig
autodiesel 5,00 kroner per liter (veibruksavgift og CO2avgift).
Regjeringen vil vektlegge bruk av avansert biodrivstoff. Biodrivstoff gir høye samfunnsøkonomiske tiltakskostnader sammenliknet med andre klimatiltak.
For veitrafikk har Miljødirektoratet anslått kostnader i
størrelsesorden 1 500 kroner/tonn CO2-ekvivalenter.
Regjeringen legger ikke opp til å øke omsetningskravet
for biodrivstoff til veitransport etter 2020.
Regjeringen varslet i NTP 2018–2029 at den vil innføre et omsetningskrav på 1 pst. bærekraftig biodrivstoff
i luftfart fra 2019, med mål om 30 pst. i 2030, i tråd med
tilgangen på sertifisert biojetdrivstoff innenfor de tekniske mulighetene som er tilstede.
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Industri
–

Regjeringen vil:
vurdere avgift på generelt nivå for alle ikke-kvotepliktige utslipp. Dersom avgift ikke vurderes å være
et tilstrekkelig eller hensiktsmessig virkemiddel,
skal andre virkemidler som gir tilsvarende sterke
insentiver, vurderes.

Det meste av utslippene fra industri og bergverk er
omfattet av EUs kvotesystem. Av sektorens samlede
CO2-utslipp i 2015 på 11,9 millioner tonn var 1,1 millioner tonn ikke omfattet av kvotesystemet. De kvotepliktige utslippene er fremskrevet til 11 millioner tonn i 2030,
og de ikke-kvotepliktige til 1,1 millioner tonn i 2030.
Regjeringen vil vurdere avgift på generelt nivå for
alle ikke-kvotepliktige utslipp. Likt avgiftsnivå for ikkekvotepliktige utslipp vil sikre at de kostnadseffektive tiltakene utløses på tvers av sektorer. Dersom CO2-avgiften ikke vurderes å være et tilstrekkelig eller hensiktsmessig virkemiddel, skal andre virkemidler vurderes,
som gir tilsvarende sterke insentiver, herunder direkte
regulering gjennom forurensningsloven eller frivillige
avtaler.
Petroleum

Jordbruk
Regjeringen vil nedsette en arbeidsgruppe som frem
til jordbruksforhandlingene 2018 skal gjennomgå eksisterende ordninger for støtte til klimatiltak på gårdsnivå,
med sikte på å styrke og målrette innsatsen for reduserte
utslipp. Regjeringen vil også forhandle med jordbruket
om en frivillig avtale med en plan for reduksjon av klimautslipp, der ambisjonsnivået for utslippsreduksjoner
i jordbruket frem mot 2030 tallfestes. CO2-utslipp fra nydyrking av myr er ikke priset. Stortinget har i forbindelse
med statsbudsjettet 2017 bedt regjeringen legge frem
forslag om forbud mot nydyrking av myr.
Dersom jordbruket ikke reduserer sine utslipp i tråd
med sin kostnadseffektive andel, blir det mer krevende
å oppfylle klimamål. Utslipp fra jordbruk økte med 1,0
pst. i 2015 sammenlignet med 2014, noe som hovedsakelig skyldes en økning i antall sauer, samt en økning i
bruk av kunstgjødsel. Foreløpige beregninger tyder på
at utslippsveksten fortsatte i 2016.
Biogass er en viktig klimaløsning, og produksjon og
bruk er økende. Gjennom en pilotordning for biogassanlegg som forvaltes av Innovasjon Norge, testes teknologi for å lage biogass basert på andre råstoff enn avfall,
som for eksempel husdyrgjødsel. Støtten for å levere
husdyrgjødsel til biogassanlegg er 60 kroner per tonn.
Enova tilbyr støtte til virksomheter som vil etablere
produksjonsanlegg for biogass.

–

Regjeringen vil:
vurdere avgift på generelt nivå for alle ikke-kvotepliktige utslipp. Dersom avgift ikke vurderes å være
et tilstrekkelig eller hensiktsmessig virkemiddel,
skal andre virkemidler som gir tilsvarende sterke
insentiver, vurderes.

Regjeringens hovedvirkemiddel mot ikke-kvotepliktige utslipp er CO2-avgiften og andre avgifter på utslipp av klimagasser. Regjeringen vil vurdere avgift på
generelt nivå for alle ikke-kvotepliktige utslipp. Regjeringen vil også vurdere om det er hensiktsmessig å forsøke å
inkludere flere av utslippskildene i petroleumsvirksomheten i kvotesystemet. Dersom økonomiske virkemidler
ikke vurderes å være et tilstrekkelig eller hensiktsmessig
virkemiddel, skal andre virkemidler som gir tilsvarende
sterke insentiver, vurderes.
Energiforsyning
–
–

–

Regjeringen vil:
innføre prising av utslipp av klimagasser fra avfallsforbrenningsanlegg
vurdere å innføre CO2-avgift på det generelle nivået
for utslipp av klimagasser fra forbrenning av avfall
fra 1. januar 2018 og/eller vurdere å inkludere
utslipp fra avfallsforbrenningsanlegg i det europeiske kvotesystemet på bedriftsnivå.
sette i gang en ekstern utredning av fremtidig energiforsyning på Svalbard, i tråd med beskrivelsen i
revidert nasjonalbudsjett 2017.
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Bygg
–

–

–

–

–

Regjeringen vil:
innføre forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger fra 2020 for grunnlast (hovedoppvarming) og for spisslast (tilleggsoppvarming)
av næringsbygg (yrkesbygg)
sende på høring et forslag til tilleggsregulering som
forbyr bruk av mineralolje til oppvarming av driftsbygninger i landbruket og midlertidige bygninger
utrede mulighetene for reduksjon av utslipp fra
bruk av mineralolje i fjernvarme til oppvarming av
bygninger
utrede muligheten for reduksjon av bruk av mineralolje til oppvarming og bygningstørking ved
bygge- og anleggsplasser
utrede mulighetene for reduksjon av utslipp fra
bruk av gass til oppvarming av bygninger.

Regjeringen vil utrede mulighetene for reduksjon
av utslipp fra gass til oppvarming av bygninger. Regjeringen vil også utrede mulighetene for reduksjon av utslipp fra bruk av mineralolje i fjernvarme til
oppvarming av bygninger.
Energieffektivisering i bygg vil ha liten effekt på klimagassutslipp i Norge ettersom det meste av det stasjonære energiforbruket i Norge dekkes av fornybare kilder.
Skog og annen arealbruk (LULUCF)
–

–
–

–

Regjeringen vil:
videreføre og vurdere styrking av satsingene på
gjødsling av skog, skogplanteforedling og økt plantetetthet
fortsette arbeidet med å forbedre oppfølgingsrutinene for plikten til å forynge skogen etter hogst
bidra til økt bruk av tre i bygg, og vurdere tiltak som
kan bidra til å øke lageret av karbon i langlevde treprodukter
utrede konsekvenser og tiltakskostnader ved ulike
innretninger av et forbud mot hogst av ungskog.
Utredningen skal baseres på hva som er det optimale tidspunktet for avvirkning av skog henholdsvis ut fra klimahensyn og verdien på tømmeret.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Å nå klimamålene for 2030 og 2050 vil innebære
kostnader.
Miljødirektoratet har anslått at oppfølging av de
politiske målsettingene og ambisjonene kan utløse utslippsreduksjoner i størrelsesorden 16 millioner tonn
CO2-ekvivalenter over perioden 2021–2030. Kostnadsanslagene varierer betydelig mellom tiltak. Miljødirektoratet har i sine analyser delt inn tiltak i ulike
kostnadskategorier og anslått et reduksjonspotensial på
om lag 18 millioner tonn, med samfunnsøkonomiske
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kostnader under 500 kroner per tonn CO2-ekvivalenter
ut over potensialet omtalt over.
Prop. 77 L (2016–2017) Lov om klimamål (klimaloven) omtaler kostnader ved å nå 2030-målet. Her fremgår det blant annet at gjennomsnittskostnaden per
tonn for å oppfylle forpliktelsen må forventes å øke jo
større reduksjon som tas i ikke-kvotepliktige utslipp i
Norge. I Nasjonalbudsjettet 2017 drøftes også kostnadene ved utslippsreduksjoner i ikke-kvotepliktig sektor,
og beregninger viser at avgiften på alle kilder gradvis vil
måtte økes til 4 800 kroner per tonn CO2-ekvivalenter
for at ikke-kvotepliktige utslipp skal kunne reduseres
med rundt 10 millioner tonn i 2030, som tilsvarer en reduksjon fra 2005 på om lag 40 pst.
Dokument 8:16 (2017–2018) Representantforslag fra
stortingsrepresentantene Audun Lysbakken, Lars
Haltbrekken, Kari Elisabeth Kaski, Arne Nævra og
Torgeir Knag Fylkesnes om å gjennomføre Stortingets
mål i klimaforliket om å kutte norske
klimagassutslipp fram mot 2020
Følgende forslag fremmes i representantforslaget:
«1. Stortinget ber regjeringen gjennom forskrift til lov
om offentlige anskaffelser slå fast at anbud om all
kollektivtrafikk skal basere seg på nullutslippsteknologi eller fornybart drivstoff der dette er teknisk
mulig. Dersom det ikke er mulig, skal det stilles konkrete energi- og utslippskrav. Samme vilkår skal
gjelde for tjenester utført i egenregi.
2. Stortinget ber regjeringen fremme forslag til Stortinget, senest i vårsesjonen 2018, om at en av strekningene som i dag trafikkeres med diesellokomotiv,
skal drives med hydrogen.
3. Stortinget ber regjeringen stille krav til kommuner
og næringsaktører om å følge Miljødirektoratets
anbefaling om å sortere ut matavfall fra husholdninger og husholdningslignende avfall fra næringer
med sikte på at det utsorterte avfallet går til gjenbruk og gjenvinning, som for eksempel produksjon
av biogass/biodrivstoff og gjødsel, samt legge en
plan for infrastruktur og utrullingsprosjekter for
biogassforsyning og -kjøretøy slik at biogassen tas i
bruk.
4. Stortinget ber regjeringen stille krav om at alt kloakkslam skal behandles fortrinnsvis gjennom produksjon av biogass og biogjødsel eller kompost. For
større anlegg skal hovedregelen være at biogassen
oppgraderes til transportformål. Et slikt krav skal
fremmes innen utgangen av 2018.
5. Stortinget ber regjeringen årlig utforme kjøpsavgiftene på nye personbiler ut fra et mål om at ni av ti
nye biler som selges i 2021, skal være nullutslippsbiler.
6. Stortinget ber regjeringen foreslå å innføre full CO2komponent i engangsavgiften for lette varebiler
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(grønne skilter) og legge dette fram senest i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2018.
Stortinget ber regjeringen foreslå en engangsavgift
for tyngre kjøretøy som fremmer energieffektivisering og nullutslippsteknologi og legge dette fram senest i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett
2018.
Stortinget ber regjeringen skjerpe målsettingen
med bymiljøavtalene slik at målet blir å redusere
samlet biltrafikk.
Stortinget ber regjeringen sikre at staten støtter store kollektivinvesteringer i de store byene med opptil 70 pst. av totalkostnaden mot at byene forplikter
seg til å redusere biltrafikken, en overgang til fornybar og utslippsfri kollektivtrafikk og sørger for en
miljøvennlig byutvikling.
Stortinget ber regjeringen utvide tilbudet om bymiljøavtaler til flere byer i tråd med fagetatenes anbefaling.
Stortinget ber regjeringen innfase krav til alle cuiseskip som skal seile i norsk farvann, om å kunne bruke landstrøm fra 1. januar 2021.
Stortinget ber regjeringen sørge for at alle fartøyene
på kystruten Bergen–Kirkenes kan seile utslippsfritt minimum én time inn og ut av havnen, i det utlyste anbudet.
Stortinget ber regjeringen sørge for at det blir tilgang til landstrøm i alle havner på kystruten innen
oppstart av neste kontraktsperiode fra 2020/2021.
Stortinget ber regjeringen stille krav til nullutslipp
fra cruiseskip, hurtigruta og øvrige skip som brukes
i turistsammenheng, i viktige turistfjorder, som
f.eks. verdensarvfjordene og Trollfjorden.
Stortinget ber regjeringen fremme forslag om en
ordning med en avgift på gods som fraktes med bil,
til belønning for frakt av gods på bane eller kjøl, i
tråd med anbefalingene fra utvalget for godsstrategi.
Stortinget ber regjeringen fremme forslag om gradvis å endre CO2-avgiften for hele maritim sektor og
fremme forslag om innføring av en CO2-avgift uten
refusjonsordning for fiskeflåten, med mulighet for
næringen til å inngå avtale etter modell fra NOxfondet for å gjennomføre reduksjoner i utslippene.
Innbetalingen differensieres etter fartøystørrelse,
og den minste delen av fiskeflåten favoriseres ved å
øke fiskerfradraget.
Stortinget ber regjeringen sørge for at alle nye oppdrettsanlegg og driftsfartøy for disse anleggene skal
drives med nullutslippsteknologi eller fornybart
drivstoff senest fra 2020.
Stortinget ber regjeringen stoppe planleggingen av
en tredje rullebane på Gardermoen.
Stortinget ber regjeringen utrede en palmeoljeavgift fram mot forslag til revidert statsbudsjett for
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2018, med sikte på å innføre det i løpet av 2018.
Stortinget ber regjeringen utarbeide en forskrift
som varsler et forbud mot bruk av fossil olje til varmeformål i industrien fra senest 2023. Forskriften
må legges fram av regjeringen i stortingsperioden
2017–2021.
Stortinget ber regjeringen endre utslippstillatelsene for ikke-kvotepliktig industri slik at fossil energi
til varmeformål fases ut innen utgangen av 2021.
Stortinget ber regjeringen i løpet av 2018 legge fram
et forslag om forbud mot å installere ny fossil varmekapasitet som ikke har CO2-fangst og -lagring, i
industrien.
Stortinget ber regjeringen senest våren 2018 legge
fram en stortingsmelding som avklarer finansieringsmodellen for fangst og lagring av CO2 i Norge,
slik at man sikrer investeringsbeslutning for prosjektene innen 2019.
Stortinget ber regjeringen pålegge Enova å stimulere til økt bruk av trekull i ferrolegeringsindustrien
gjennom risikoavlastning og støtte til industriskala
demonstrasjonsanlegg og fullskala pilotprosjekt for
norsk produksjon av trekull.
Stortinget ber regjeringen pålegge Enova å stimulere til økt bruk av hydrogen som reduksjonsmiddel
gjennom risikoavlastning og støtte til industriskala
demonstrasjonsanlegg og fullskala pilotprosjekt.
Stortinget ber regjeringen om at forbud mot fossil
gass til oppvarming av bygninger gjeldene fra 2020,
vedtas i løpet av 2018 slik at bransjen kan forberede
innføringen.
Stortinget ber regjeringen om at forbud mot fossil
oppvarming i veksthus og i bygninger der det tørkes korn, gjeldende fra 2020, vedtas i løpet av 2018
slik at bransjen kan forberede innføringen.
Stortinget ber regjeringen utvide forbudet mot fossil oppvarming fra 2020 til å gjelde forbud mot oppvarming i midlertidige bygg, og at endringen vedtas
i løpet av 2018 slik at bransjen kan forberede innføringen.
Stortinget ber regjeringen innlemme innendørs
byggvarme under byggefasen, inkludert betongherding og fasadetørk, som en del av forbudet mot fossil oppvarming fra 2020 og vedta denne endringen i
løpet av 2018 slik at bransjen kan forberede innføringen.
Stortinget ber regjeringen i løpet av 2018 varsle forbud mot både fossil olje og gass i fjernvarmeanlegg
fra senest 1. januar 2020.
Stortinget ber regjeringen endre regelverket for offentlige anskaffelser slik at det i alle byggeprosjekter
som lyses ut på offentlig anbud, stilles krav om nullutslippsteknologi der dette er teknisk mulig. Dersom det ikke er mulig, skal det stilles konkrete
energi- og utslippskrav.
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32. Stortinget ber regjeringen på egnet måte fremme
forslag om et norsk regelverk for jevnlig energikartlegging i større virksomheter – med tanke på at
kartleggingen skal utløse kostnadseffektive energieffektiviseringstiltak.
33. Stortinget ber regjeringen legge fram en utredning
om hvordan det offentlige som leietaker kan stille
krav om minst energiklasse A i alle nye leiekontrakter.
34. Stortinget ber regjeringen gi Miljødirektoratet i
oppdrag å endre utslippstillatelsen til Hammerfest
LNG slik at gasskraftverket erstattes med kraft fra
nettet, og gi Statnett i oppdrag å forsterke kraftinfrastrukturen ut til Melkøya.
35. Stortinget ber regjeringen gi Miljødirektoratet i
oppdrag å vurdere endret utslippstillatelse til
Kårstø-terminalen med sikte på elektrifisering av
terminalen med kraft fra nettet, og legge fram en
egen sak til Stortinget om dette.
36. Stortinget ber regjeringen stanse 24. konsesjonsrunde og tildeling i forhåndsdefinerte områder.
37. Stortinget ber regjeringen gi Miljødirektoratet og
Oljedirektoratet pålegg om å stille krav til nullutslipp av klimagasser i forbindelse med forsyning av
energi til alle nye oljeinstallasjoner og stille dette
som vilkår i alle pågående konsesjonsrunder.
38. Stortinget ber regjeringen legge fram en plan for
hel- eller delelektrifisering av eksisterende felt for å
nå klimamålene fram mot 2030 og 2050. Stortinget
ber regjeringen særlig vurdere elektrifisering av sørlige Nordsjøen og inkludere mulighetene for å
kombinere elektrifiseringen med en demonstrasjonspark for havvind.
39. Stortinget ber regjeringen innfase krav til alle supplyskip som skal seile i norsk farvann, om å kunne
motta landstrøm fra 1. januar 2019.
40. Stortinget ber regjeringen utvide omsetningspåbudet av bærekraftig biodrivstoff, herunder andre generasjons biodrivstoff fra tre og restavfall, til å
omfatte avgiftsfri diesel.
41. Stortinget ber regjeringen ta initiativ til å opprette
bransjefond for all plastbruk for å få til en omlegging til fossilfri plast, med utvidelse av eller etter
modell av Handelens miljøfond for plastposer og
med iverksetting fra 1. januar 2019.
42. Stortinget ber regjeringen innføre krav til og miljøvekting av fossilfri (plast- og) materialbruk for alle
offentlige anskaffelser.»

Komiteens merknader
Kom i t e e n , m e d l e m m e n e f ra A r b e i d e r partiet,
Zaineb
Al-Samarai,
Åsmund
Aukrust, Else-May Botten, Hege Ha ukeland
Liadal og Runar Sjåstad, fra Høyre, Tina
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Bru, Liv Kari Eskeland, St efan Heggelund
o g L e n e We s t g a a r d - H a l l e , f r a F r e m s k r i t t s p a r t i e t , Te r j e H a l l e l a n d o g G i s l e M e i n i n g e r
Saudland, fra Senterpartiet, Sandra Borch
og Ole André Myhrvold, fra Sosialistisk
Ve n s t r e p a r t i ,
Lars
Haltbrekken,
fra
Ve n s t r e , l e d e r e n K e t i l K j e n s e t h , f r a K r i s t e l i g F o l k e p a r t i , To r e S t o r e h a u g , o g f r a
Miljøpartiet
De
Grønne,
Pe r
Espen
S t o k n e s , viser til Meld St. 41 (2016–2017).
K o m i t e e n s f l e r t a l l , alle unntatt medlemmene
fra Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne,
viser til at Norge har store forpliktelser, mål og ambisjoner i klimapolitikken. Disse er stadfestet gjennom flere
klimaforlik i Stortinget, klimaloven, samarbeidet med
EU om utslippsreduksjoner fram mot 2030 samt ratifiseringen av Paris-avtalen i 2017. 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 grader.
K o m i t e e n viser til at Norges 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. Samtidig har Norge lovfestet, gjennom klimaloven, at vi skal være et lavutslippssamfunn i 2050. Det er viktig at Norge arbeider
både nasjonalt og internasjonalt for at verden skal lykkes med målsettingene i Paris-avtalen.
K o m i t e e n mener Norge har et svært godt utgangspunkt for å være blant landene som går foran og
viser at det er mulig å kombinere lavere klimagassutslipp med fortsatt vekst og velstand. Vi har kunnskapen,
menneskene, den fornybare energien og en økonomi til
å bære omstillingen. Skal vi lykkes, må vi likevel ha folk
og næringslivet med oss, og vi må gjøre det både lønnsomt og enkelt å velge grønt i hverdagen.
K o m i t e e n viser til at regjeringen i Meld. St. 41
(2016–2017) redegjør for hvordan Norge kan nå klimamålene for 2030 gjennom norsk omstilling i et europeisk samarbeid. K o m i t e e n viser til at norske klimagassutslipp i 2016 var på 53,3 millioner tonn CO2ekvivalenter.
K o m i t e e n viser til at Norge allerede samarbeider
med EU om å redusere utslippene i kvotepliktig sektor.
Med felles oppfyllelse av 2030-målet vil Norge i tillegg
samarbeide med EU om å redusere de ikke-kvotepliktige utslippene under innsatsfordelingen. Norge vil trolig
få et mål fra EU om reduksjoner i ikke-kvotepliktige utslipp på 40 pst. i 2030 sammenlignet med 2005. Denne
utslippsforpliktelsen vil gjøres om til et utslippsbudsjett
for ikke-kvotepliktige utslipp for perioden 2021–2030.
Ikke-kvotepliktig sektor omfatter i hovedsak utslipp fra
transport, jordbruk, bygg og avfall.
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Kom i t e e n s f l e r t a l l , m e d l e m m e n e f ra
Høyre, Fremskrittspartiet, Senterpartiet,
Ve n s t r e o g K r i s t e l i g F o l k e p a r t i , viser til at regjeringen viser til at i et samarbeid med EU kan 2030målet for ikke-kvotepliktige utslipp nås hovedsakelig
gjennom innenlandske utslippsreduksjoner, i tillegg til
bruk av EU-regelverkets fleksibilitetsmekanismer.
F l e r t a l l e t viser til at det er betydelige muligheter for
innenlandske utslippsreduksjoner, og mener dette er
en viktig prioritering da det vil sørge for nødvendig omstilling i Norge på veien mot lavutslippssamfunnet.
Samtidig er det viktig at utslippskuttene gjennomføres
på mest mulig kostnadseffektiv måte, for å få mest mulig utslippskutt for pengene. Dette har vært, og er, et viktig prinsipp i norsk klimapolitikk.
F l e r t a l l e t mener strategien for å kutte utslipp
med 40 pst. innen 2030 må ha et høyt ambisjonsnivå og
samtidig være fleksibel. Usikkerheten knyttet til utslippsutvikling, effekten av klimapolitikken og ikke
minst den teknologiske utviklingen og kostnadene ved
utslippsreduksjoner, vil være betydelig også langt inn i
forpliktelsesperioden 2021–2030.
Kom i t e e n s
medlemmer
fra
Høyre,
F r e m s k r i t t s p a r t i e t , Ve n s t r e o g K r i s t e l i g
F o l k e p a r t i har merket seg at regjeringen tar høyde
for denne usikkerheten gjennom å legge en strategi basert på tiltak som summerer seg til vesentlig mer enn
nødvendig utslippsreduksjon, samtidig som man vil
bruke fleksibilitet fra det europeiske bedriftskvotesystemet fullt ut.
D i s s e m e d l e m m e r viser til at Meld St. 41 (2016–
2017) inneholder en strategi for hvordan Norge kan
oppfylle utslippsbudsjettet vårt fra EU for 2021–2030,
og at regjeringen viser at utslippsbudsjettet i hovedsak
kan oppfylles gjennom nasjonale utslippsreduksjoner.
D i s s e m e d l e m m e r viser til at regjeringen peker
på at Norges anslåtte utslippsgap (forskjellen mellom
fremskrevne utslipp i Norge og Norges utslippsbudsjett) frem mot 2030 er på 30 millioner tonn CO2ekvivalenter. D i s s e m e d l e m m e r har merket seg at
regjeringen påpeker at dette anslaget er usikkert, at
Norge sannsynligvis får adgang til å benytte 5,5–11 millioner klimakvoter fra det europeiske kvotesystemet til
å møte utslippsbudsjettet, og at regjeringen ønsker å benytte seg av denne fleksibiliteten. De resterende 20–25
millioner tonn i reduksjonsbehov viser regjeringen til at
kan dekkes av innenlandske utslippsreduksjoner.
Kom i t e e n s m e d l e m m e r f ra A r b e i d e r p a r t i e t , S o s i a l i s t i s k Ve n s t r e p a r t i o g M i l j ø p a r t i e t D e G r ø n n e viser til at selv om EU på den
internasjonale arenaen har vært en av aktørene som har
redusert sine utslipp, så er heller ikke EUs politikk tilstrekkelig for å nå målsettingene i Paris-avtalen. D i s s e
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m e d l e m m e r viser til at klimabudsjettene i innsatsfordelingsforordningen for perioden 2021–2030 for
noen av landene i EU er så romslige at budsjettene overoppfylles med allerede vedtatt politikk. Ifølge klimatenketanken Sandbag vil utslippsbudsjettet kunne nås ved
å redusere kun om lag 140 millioner av 22 milliarder
tonn CO2-utslipp i tiårsperioden. Det er etter fratrekk
for CO2-opptak i skog og overføringer fra kvotesystemet, samt salg av overskuddskvoter. D i s s e m e d l e m m e r påpeker at dersom Norge kjøper
utslippsenheter fra disse landene gjennom bilaterale
avtaler, vil det ikke bidra til omstilling eller utslippskutt
i disse landene.
D i s s e m e d l e m m e r mener Norge ikke skal ta i
bruk bilaterale avtaler om kjøp av utslippsenheter for
ikke-kvotepliktig sektor i EU-land som erstatning for utslippsreduksjoner i Norge.
D i s s e m e d l e m m e r vil også fremheve at innsatsfordelingsforordningen inneholder fleksibilitetsordninger som bidrar til å senke ambisjonsnivået i EUs klimamål, deriblant en overføring fra kvotepliktig til ikkekvotepliktig sektor. Denne overføringen vil etter d i s s e
m e d l e m m e r s mening kunne redusere insentivene
for omstilling og innovasjon i de ikke-kvotepliktige sektorene, fordi den kan komme i stedet for nye teknologiske satsinger for utslippskutt som også kan styrke Norges
konkurranseevne.
D i s s e m e d l e m m e r mener derfor Norge ikke
skal benytte muligheten til å overføre kvoter mellom
ETS og ikke-kvotepliktig sektor.
Ko m i t e e n s f l e r t a l l , m e d l e m m e n e f ra A r beiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk
Ve n s t r e p a r t i o g M i l j ø p a r t i e t D e G r ø n n e , påpeker at det ikke vil være nødvendig å vente på en ferdigstilt avtale med EU om Innsatsfordelingsforordningen
for å lage en plan for hvordan vi skal nå målene for 2030,
og at man bør komme i gang med å gjennomføre tiltak
som gir utslippsreduksjoner nasjonalt mot 2030. Dette
også fordi innfasingstakten er av stor betydning for samlet utslippsreduksjon.
F l e r t a l l e t viser til at regjeringen forhandler med
EU om tilknytningsform og vilkårene for samarbeid,
blant annet knyttet til innsatsfordelingsforordningen
og LULUCF-forordningen. F l e r t a l l e t legger til grunn
at regjeringen, etter at forhandlinger er gjennomført og
det foreligger et samlet sluttresultat, legger fram avtalen
til godkjenning i Stortinget. F l e r t a l l e t viser til klimaminister Ola Elvestuens svar av 15. mars 2018 på spørsmål fra komiteen om hvordan regjeringen legger opp
prosessen etter at forhandlingsresultatet med EU foreligger. Statsråden svarer at:
«Regjeringen vil etter at forhandlingsresultatet foreligger legge frem en stortingsproposisjon for å innhente
Stortingets samtykke til inngåelse av en avtale med EU
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om felles oppfyllelse av utslippsmålet for 2030, jf.
Grunnloven § 26 annet ledd.»
F l e r t a l l e t vil understreke at det etter dette forutsettes at saken legges frem for Stortinget for en helhetlig
og grundig behandling.
F l e r t a l l e t mener at Norge trenger sektorvise
handlingsplaner for hvordan utslippene skal reduseres.
Planene bør inneholde jevnlige målepunkter underveis
i perioden og vise fram målsettingen for kutt i sektorene,
tiltak som skal utløses, og virkemiddelbruken for å få
det til.
Kom i t e e n s
medlemmer
fra
Høyre,
F r e m s k r i t t s p a r t i e t , Ve n s t r e o g K r i s t e l i g
F o l k e p a r t i støtter hovedlinjene i Meld. St. 41 (2016–
2017).
D i s s e m e d l e m m e r viser til at meldingen inneholder en strategi for å nå utslippsmålene for ikke-kvotepliktig sektor, som er vårt største nasjonale ansvar, og
at regjeringen vil koble Norge opp til EUs klimapolitikk.
Det gjør oss mer offensive, fordi det forplikter
oss. Videre viser d i s s e m e d l e m m e r til at Norge
gjennom EØS-avtalen siden 2008 har deltatt i EUs kvotehandelssystem (Emissions Trading System – ETS), som
omfatter ca. halvparten av norske klimagassutslipp, på
lik linje med EU-landene. D i s s e m e d l e m m e r påpeker at forslaget om reform av ETS post-2021 ble lagt fram
av Kommisjonen i 2015. Rådet, Parlamentet og Kommisjonen kom til enighet 9. november 2017. Antallet kvoter som midlertidig tas ut av markedet i en markedsstabiliseringsreserve, økes betydelig. Norge rapporterer årlig om utslippene i kvotepliktig sektor.
D i s s e m e d l e m m e r viser til at det er et betydelig
overskudd av klimakvoter i EUs kvotemarked. Dette
skyldes at utslippene har blitt kuttet raskere enn reduksjonen i antall tilgjengelige kvoter. Overskuddet kunne
ha vært håndtert gjennom vedtak om økte mål eller ved
å permanent slette kvoter. Det har ikke vært politisk
flertall i EU for slike grep. EU har i stedet etablert en markedsreserve som tar kvoter midlertidig ut av markedet.
Fra og med 2019 skal 24 prosent av det akkumulerte
overskuddet av kvoter overføres til markedsreserven.
Når overskuddet er borte, vil kvotene i denne reserven
gradvis bli ført tilbake til markedet. Markedsreserven
påvirker ikke i seg selv samlet utslipp over tid. I 2017 ble
EU imidlertid enige om et nytt grep for å gjøre noe med
overskuddet av kvoter.
D i s s e m e d l e m m e r viser til at fra 2023 skal deler
av kvotene i markedsreserven slettes permanent. Slettingen gjelder den delen av reserven som overstiger nivået på samlet auksjonering året før. Hvis vi antar at reserven inneholder 2 milliarder kvoter i 2023, og det ble
auksjonert 1 milliard kvoter i 2022, så skal 1 milliard av
kvotene i reserven slettes permanent. Ifølge analyser fra
Point Carbon vil det bli slettet om lag 2,4 milliarder kvo-
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ter i perioden frem til 2030 gjennom denne nye ordningen. Den tillatte utslippsmengden i kvotesystemet blir
redusert tilsvarende, noe som vil bidra til å øke ambisjonsnivået og størrelsen på samlede utslippskutt frem
mot 2030. Ordningen fører til at EU sannsynligvis vil
overoppfylle sitt 2030-mål om å kutte utslippene med
minst 40 prosent fra 1990 til 2030.
Klimautfordringen må løses gjennom et globalt
samarbeid samtidig som enkeltland kutter sine utslipp.
Det gjelder også Norge. D i s s e m e d l e m m e r viser til
målet om 40 prosent kutt av norske klimagassutslipp i
ikke-kvotepliktig sektor, i samarbeid med EU. Gjennom
samarbeidet med EU vil Norge ha mulighet til å benytte
seg av EUs kvotesystem, samt direkteavtaler mellom
land.
Ko m i t e e n s f l e r t a l l , m e d l e m m e n e f ra
Høyre, Fremskrittsp artiet, Senterpartiet,
Ve n s t r e o g K r i s t e l i g F o l k e p a r t i , viser til innsatsfordelingsordningen og regelverket for bruk av fleksibilitet. Fleksibilitetsmekanismene gjør at Norge kan
oppfylle det forpliktende utslippsbudsjettet, og det åpner for en kostnadseffektiv gjennomføring av det norske utslippsmålet for 2030.
F l e r t a l l e t viser til at ambisjonen er å ta så mye
som mulig av forpliktelsen nasjonalt.
Et annet flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk
Ve n s t r e p a r t i o g M i l j ø p a r t i e t D e G r ø n n e ,
mener det må innføres nye virkemidler og tiltak som vil
gi utslippskutt og teknologiutvikling i både kvotepliktig
og ikke-kvotepliktig sektor. Her vil Miljødirektoratets
beregningstekniske grunnlag kunne bidra til betydelige
utslippskutt. Det tekniske beregningsutvalget bør ha
som hovedmål å komme fram til metodiske løsninger
som gjør det mulig å tallfeste utslippskonsekvenser fra
ulike tiltak på tvers av alle sektorer i økonomien og virkemiddelbruk som kan utløse tiltakene. Denne informasjonen kan brukes for å klimavurdere alle offentlige
beslutninger.
D e t t e f l e r t a l l e t mener at alle norske statlige selskapers investeringer må plasseres i tråd med klimamålene fra Paris-avtalen og i tråd med 1,5/2 °C-målet.
Ko m i t e e n s m e d l e m m e r f ra A r b e i d e r p a r t i e t , S o s i a l i s t i s k Ve n s t r e p a r t i o g M i l j ø p a r t i e t D e G r ø n n e understreker at klimautfordringens
globale karakter også medfører et nasjonalt ansvar i og
med at alle land må redusere sine utslipp mye så raskt
som mulig for å unngå irreversible klimaendringer. Ifølge FNs klimakonvensjons synteserapport vil de innmeldte nasjonale utslippsreduksjonsmålene i landenes
nasjonale bidrag (NDC) til Paris-avtalen kun dekke 25
pst. av det som må til for å nå målene i den samme avtalen. Analytikerne i Climate Action Tracker (CAT) har
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slått fast at den norske regjeringens nåværende politiske kurs ville ført til 3–4 °C global oppvarming dersom
alle andre land fulgte vårt eksempel. EUs utslippsmål
for 2030 er heller ikke tilstrekkelig for å nå Paris-avtalen,
ifølge CAT.
D i s s e m e d l e m m e r påpeker at EUs kvotesystem
og innsatsfordelingsforordningen ikke gir føringer for
hvor mye klimagasser Norge kan slippe ut nasjonalt i
2030, så lenge Norge kan rapportere at vi har bidratt til
å nå utslippsmålene i Europa samlet sett.
D i s s e m e d l e m m e r påpeker at det ikke vil være
nødvendig å vente på en ferdigstilt avtale med EU om
innsatsfordelingsforordningen for å lage en plan for
hvordan vi skal nå målene for 2030. D i s s e m e d l e m m e r understreker betydningen av at Norge reduserer
utslippene nasjonalt, og mener Norge må gjennomføre
tiltak som gir utslippsreduksjoner nasjonalt mot 2030.
Investeringer i virkemidler og tiltak som reduserer de fysiske utslippene nasjonalt, vil også styrke norsk konkurransekraft.
Videre mener d i s s e m e d l e m m e r at det må etableres utslippsbaner for alle sektorer, basert bl.a. på næringslivets egne veikart for grønn konkurransekraft. Slik
kan næringslivet realisere sine ambisjoner for omstilling ved hjelp av langsiktige og forutsigbare styringssignaler. Disse tiltakene må implementeres i denne stortingsperioden og rapporteres på i de årlige klimarapporteringer til Stortinget.
D i s s e m e d l e m m e r viser til Innst. 211 S (2014–
2015), der Stortinget ga sin tilslutning til det nasjonalt
bestemte bidraget Norge leverte inn i forkant av Paristoppmøtet, som ble forutsatt å være i tråd med det daværende målet om å holde temperaturstigningen under
to grader. D i s s e m e d l e m m e r merker seg at Paris-avtalen nå har skjerpet temperaturmålet til «godt under to
grader», og til å tilstrebe og begrense temperaturøkningen til 1,5 grader. D i s s e m e d l e m m e r mener derfor
Paris-avtalen må få konsekvenser for de norske klimamålene.
D i s s e m e d l e m m e r mener at Norge, på linje
med andre rike land – og i tråd med avtalen – har et spesielt ansvar for å bidra til et økt ambisjonsnivå i tråd
med de nye og mer ambisiøse temperaturmålene som
Paris-avtalen fastsetter. D i s s e m e d l e m m e r peker
særlig på at målene vi rapporterer inn til FN, skal være
uttrykk for Norges høyest mulige ambisjonsnivå.
D i s s e m e d l e m m e r viser til at dialogen som skal
gjennomføres i 2018, blir avgjørende for å bidra til økte
ambisjoner og for å oppnå Paris-avtalens formål.
D i s s e m e d l e m m e r foreslår:
«Stortinget ber regjeringen, før dialogen om økte
ambisjoner i 2018, komme til Stortinget med en sak om
Norges forslag til forsterkede mål – som utgangspunkt
for prosessen for å oppnå Paris-avtalens formål.»
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Ko m i t e e n s m e d l e m m e r f ra S e n t e r p a r t i e t vil understreke sitt utgangspunkt om betydningen
av ambisiøse målsettinger og omstillingstiltak på klimaområdet.
D i s s e m e d l e m m e r viser til behandlingen av
Meld. St. 13 (2014–2015), jf. Innst 211 S (2014–2015),
hvor Senterpartiet var en del av et flertall som pekte på
at det ville være en fordel for norsk næringsliv og norsk
industri at Norges og EUs klimapolitikk i større grad
samordnes. D i s s e m e d l e m m e r vil understreke at
dersom Norge skal inngå en avtale som dette, forutsetter det at innholdet i forhandlingsresultatet gjøres kjent
og at Stortinget står fritt til å vurdere om Norge er tjent
med å inngå en avtale med EU på bakgrunn av dette.
D i s s e m e d l e m m e r understreker at Senterpartiet er tilhenger av fleksible mekanismer av den typen
som EUs kvotesystem er, og mener at dette sikrer at utslippskuttene tas der man får mest igjen for pengene, og
med det motvirker «karbonlekkasje».
D i s s e m e d l e m m e r viser til at Norge i 2050 må
være et lavutslippssamfunn, og at Senterpartiet i den
forbindelse skal være en pådriver for internasjonale avtaler som effektivt reduserer utslippene. D i s s e m e d l e m m e r viser til at vi må ha en politikk for nasjonale
tiltak som innebærer at Norge reelt sett tar klimaansvar.
Videre vil d i s s e m e d l e m m e r understreke at Norge
aktivt skal forberede lavutslippssamfunnet, og vi må
bruke et bredt spekter av virkemidler for å nå utslippsmålene. D i s s e m e d l e m m e r er opptatt av at klimaarbeidet må balansere klimapolitiske hensyn mot sektorpolitiske hensyn og utformes slik at det også underbygger andre viktige samfunnshensyn.
K o m i t e e n s m e d l e m f r a S o s i a l i s t i s k Ve n s t r e p a r t i er uenig i at Meld. St. 41 (2016–2017) inneholder en strategi for å kutte utslipp fram mot 2030, og
er tvert imot bekymret over at Stortinget nå behandler
en klimamelding uten klare nasjonale mål for utslippskutt fram mot 2030, og uten nye tiltak og virkemidler.
D e t t e m e d l e m mener dette bekrefter bekymringen
for at EU-tilknytningen i klimapolitikken først og
fremst ble gjort ut fra en strategi om at man istedenfor
nasjonal omstilling og utslippskutt har vært på leting
etter ordninger for å kjøpe billigere utslippskutt i andre
land.
Ko m i t e e n s m e d l e m f ra M i l j ø p a r t i e t D e
G r ø n n e vil peke på at norsk klimapolitikk frem til i
dag har vært en tretti år lang fiasko. D e t t e m e d l e m
viser til at ingen vedtatte nasjonale mål for kutt i norske
klimautslipp har blitt oppfylt siden det første målet for
stabilisering av norske klimautslipp ble vedtatt i 1989.
Samtlige europeiske land, med unntak av Bulgaria og
Norge, har lyktes med å kutte CO2-utslippene etter år
2000. Det er også svært usikkert om Norge vil klare å
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innfri det svært beskjedne målet om 6 pst. kutt i klimagassutslippene i Norge i perioden 1990 til 2020. D e t t e
m e d l e m mener at manglende politisk gjennomføringsvilje har vært den viktigste svakheten i norsk
klimapolitikk. I tillegg til manglende utslippskutt på
hjemmebane har Norge gjennom salget av olje og gass
til utlandet bidratt til en eksepsjonelt stor andel av verdens utslipp pr. person.
D e t t e m e d l e m mener derfor at Norge trenger en
ny klimapolitikk som viser respekt og omsorg for fremtidige generasjoners rett til å arve en klode der det miljømessige grunnlaget for at menneskene skal kunne
leve trygge og frie liv, er intakt.
Politikk for klimakutt i Norge
Kom i t e e n s f l e r t a l l , m e d l e m m e n e f ra A r beiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk
Ve n s t r e p a r t i o g M i l j ø p a r t i e t D e G r ø n n e , viser til at god klimapolitikk også er god næringspolitikk,
og Norge har en unik mulighet til å skaffe seg nye satsingsområder som vil ha stor global etterspørsel. Derfor
må vi satse på forskning og utvikling som kutter utslipp
hjemme nå og som vil gi oss fortrinn i den globale konkurransen.
F l e r t a l l e t viser til at økt og mer effektiv bruk av
fornybare biologiske ressurser er en sentral del av omleggingen mot en lavutslippsøkonomi. I Norge har vi
nasjonale fortrinn med rikelig tilgang på fornybare biologiske ressurser både i havet og på land. Biobaserte næringer må innrettes mer mot effektiv og bærekraftig uttak og produksjon av ressurser og vil kunne bidra til ny
vekst og et grønt skifte.
F l e r t a l l e t viser videre til at styrket virkemiddelbruk for å nå Stortingets mål om norske utslippskutt
fram mot 2020 også vil bidra til at Norge innfrir
utslippsambisjoner for tiårene som kommer.
F l e r t a l l e t viser til at ulike utslippssektorer har
ulike forutsetninger og ulik virkemiddelbruk som påvirker utslippsutviklingen. F l e r t a l l e t mener Norge trenger sektorvise handlingsplaner for hvordan utslippene
skal reduseres. Planene bør inneholde jevnlige målepunkter underveis i perioden og vise fram målsettingen
for kutt i sektoren, tiltak som skal utløses, og virkemiddelbruken for å få det til.
På denne bakgrunn foreslår f l e r t a l l e t følgende:
«Stortinget ber regjeringen utarbeide sektorvise
handlingsplaner med utslippsbudsjett for hvordan utslippene skal reduseres fram mot 2030.»
F l e r t a l l e t viser til at det trengs nye tiltak og virkemiddelbruk for å nå Stortingets klimamål for kutt i norske klimagassutslipp fram til 2020. Disse målene er
nedfelt i klimaforlikene fra 2008 og 2012. Etter at metoden for beregning av klimagassutslipp ble endret i 2015,
blant annet på grunn av utviklingen av nye utslippsfak-
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torer for de ulike klimagassene, er Norges klimamål for
2020 nå beregnet til å være at utslippene skal være 46,6–
48,6 millioner tonn CO2-ekvivalenter. Norske klimagassutslipp i 2016 var på 53,4 millioner tonn CO2ekvivalenter.
F l e r t a l l e t mener det er avgjørende for Norges
langsiktige mål om å bli et lavutslippssamfunn at det føres en aktiv klimapolitikk for reduksjoner av kvotepliktige utslipp. F l e r t a l l e t mener at EUs kvotesystem alene ikke vil være tilstrekkelig incentiv for å omstille virksomheter med kvotepliktige utslipp. F l e r t a l l e t ber
regjeringen sikre at en felles utslippsforpliktelse med
EU ikke hindrer innføring av virkemidler og gjennomføring av viktige klimatiltak i norsk industri og petroleumssektor.
Et annet flertall, medlemmene fra Høyr e , F r e m s k r i t t s p a r t i e t , Ve n s t r e , K r i s t e l i g
F o l k e p a r t i o g M i l j ø p a r t i e t D e G r ø n n e , viser
til Stortingets vedtak om klimalov. Klimaloven er en nyskapning i norsk rett. Norge skal ifølge loven redusere
klimagassutslippene med minst 40 prosent i 2030 sammenlignet med 1990. For 2050 skal målet være en reduksjon av klimagassutslippene med 80 til 95 prosent i
forhold til 1990.
F l e r t a l l e t viser videre til at klimaloven også innebærer at regjeringen årlig skal redegjøre for Stortinget
om utviklingen i klimagassutslippene, utslippsframskrivninger og gjennomføring av lovfestede klimamål,
sektorvise utslippsbaner for ikke-kvotepliktig sektor,
status for Norges karbonbudsjett (utslippsbudsjett),
samt om arbeidet med klimatilpasning.
F l e r t a l l e t påpeker at klimaloven, som Stortinget
vedtok i fjor, i § 6 fastsetter at:
«I budsjettproposisjonen for neste års statsbudsjett
skal regjeringen redegjøre for
a) hvordan Norge kan nå klimamål som nevnt i §§ 3–
5.
b) klimaeffekten av fremlagt budsjett.
Regjeringen skal, basert på et faglig grunnlag, hvert
år overfor Stortinget på egnet vis redegjøre for
a) utviklingen i utslipp og opptak av klimagasser,
framskrivinger av utslipp og opptak og gjennomføring av klimamål som nevnt i §§ 3–5
b) hvordan Norge forberedes på og tilpasses klimaendringene
c) en oversikt som synliggjør sektorvise utslippsbaner
innenfor ikke-kvotepliktig sektor og hvilke typer
tiltak som vil være nødvendig for å realisere disse
d) status for Norges karbonbudsjett, også innenfor et
eventuelt klimasamarbeid med EU om felles oppfyllelse av klimamål.»
Ko m i t e e n s
medlemmer
fra
Høyre,
F r e m s k r i t t s p a r t i e t , Ve n s t r e o g K r i s t e l i g
F o l k e p a r t i imøteser systematikken som er praktisert
i klimaloven, som et godt utgangspunkt for å sikre at
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den samlede politikken drar i samme retning, og at all
relevant politikk måles mot «klimavennlighet», og dermed også gjennom rapporteringen gir et grunnlag for at
Paris-avtalens bestemmelser om stadig mer effektiv og
ambisiøs klimapolitikk også ivaretas gjennom den løpende politikken i Stortinget – og ikke bare når rammene for klimasamarbeidet med EU diskuteres. Det man
oppnår gjennom samarbeidet med EU, må ikke være et
maksimumsmål for utslippsreduksjoner.
D i s s e m e d l e m m e r viser til at for å nå utslippsmålet er det behov for et bredt spekter av virkemidler.
D i s s e m e d l e m m e r viser til at meldingen beskriver
CO2-avgiften som hovedvirkemiddelet mot ikke-kvotepliktige utslipp. D i s s e m e d l e m m e r viser til at nasjonale tiltak ikke skal bidra til flytting av utslipp eller til å
øke globale utslipp.
Videre vil d i s s e m e d l e m m e r fremheve:
– Satsing på klimateknologi som kan være lønnsom
over tid, for å utvikle norsk næringsliv. Staten må
legge til rette gjennom forutsigbare rammevilkår,
forskning, utvikling og støtte til piloter, demonstrasjon, risikoavlastning og markedsintroduksjon for
teknologi.
– Et effektivt og koordinert virkemiddelapparat på
klimaområdet, der virkemidler som Innovasjon
Norges miljøteknologiordning, relevante programmer under Norges forskningsråd som støtter klimateknologi, og Enova sees i sammenheng.
– Styrking av Norges grønne konkurransekraft gjennom tilrettelegging for industriklynger som bidrar
til å utvikle ny klimateknologi og skaper nye grønne
arbeidsplasser som bidrar til reduserte utslipp.
– At Enova sikres som et viktig virkemiddel i klimapolitikken, og at Enovas mulighet til å støtte omstilling
til lavutslippsteknologi i alle sektorer videreføres.
– Opprettelsen av Prosess 21, et samhandlingsforum
for minimale utslipp og bærekraftig vekst i prosessindustrien.
D i s s e m e d l e m m e r vil også påpeke viktigheten
av aktivt å bruke markedsmakten til offentlig sektor
gjennom offentlige innkjøp. Det offentlige står for betydelige innkjøp. Offentlige innkjøp skal bidra til innovasjon og miljøvennlige løsninger, gjennom for eksempel
anbudskrav, utviklingskontrakter og innovasjonspartnerskap. Offentlige anskaffelser og regelverk må brukes
for å stimulere til etterspørsel etter produkter som er
produsert med lavutslippsteknologi. Det skal alltid vurderes å stille krav om nullutslippstransport i leveranser
til det offentlige.
D i s s e m e d l e m m e r mener regjeringen så snart
som mulig må få på plass sektorvise ambisjoner for kutt
i ikke-kvotepliktig sektor.
D i s s e m e d l e m m e r fremmer følgende forslag:
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«Stortinget ber regjeringen legge frem sektorvise
ambisjoner for kutt i klimagassutslippene i ikke-kvotepliktig sektor.»
Ko m i t e e n s m e d l e m m e r f ra A r b e i d e r p a r t i e t , S o s i a l i s t i s k Ve n s t r e p a r t i o g M i l j ø p a r t i e t D e G r ø n n e mener at det er nødvendig å
etablere styringsmekanismer for klimapolitikken som
samsvarer med alvorlighetsgraden i klimautfordringen.
Frem til i dag har styringsmekanismene ikke vært tilstrekkelig effektive og forutsigbare. D i s s e m e d l e m m e r mener derfor det er nødvendig med sektorvise
klimabudsjetter som tallfester hvor mye som skal kuttes i hver sektor, og som gjør det enkelt for politikerne å
justere innsatsen i tråd med utviklingen av klimagassutslippene slik at målene i klimapolitikken innfris. Et slikt
klimabudsjett vil også gjøre klimapolitikken mer gjennomsiktig og tilgjengelig for folk flest.
D i s s e m e d l e m m e r vil understreke at klimapolitikken kjennetegnes av at mange aktører må bidra. For
å unngå at ansvaret blir pulverisert, er det viktig å plassere ansvar for gjennomføring av tiltak i ulike sektorer
og virksomheter. En slik styringsmekanisme er ikke noe
nytt i offentlig styring, den kalles budsjetter. Det samme
systemet og de samme strukturene som brukes til å telle
penger, fordele virkemidler og forpliktelser og justere
gjennom f.eks. reviderte budsjetter, bør brukes til å styre
klimatiltak og utslipp av CO2.
D i s s e m e d l e m m e r viser til at Oslo kommune
fra 2016 har innført et klimabudsjett som et sentralt styringsverktøy i Oslo-politikken. Flere andre norske kommuner og fylkeskommuner gjør nå det samme. Oslo
kommunes klimabudsjett er det første i verden i sitt slag
og har fått betydelig internasjonal oppmerksomhet.
D i s s e m e d l e m m e r har merket seg at regjeringen i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for
2017 vurderte om Oslo kommunes klimabudsjett kunne fungere som en mal for et tilsvarende arbeid på nasjonalt nivå. Regjeringen valgte da å rette kritikk mot
deler av metodikken som er brukt i Oslo kommunes klimabudsjett, men valgte samtidig å skrinlegge målet om
å etablere et nasjonalt budsjett. D i s s e m e d l e m m e r
vil peke på at arbeidet med å utvikle gode klimabudsjetter er i startfasen, og at Oslo har gått foran i dette. D i s s e
m e d l e m m e r vil oppfordre regjeringen til å melde seg
på i dette viktige arbeidet og mener derfor at det bør legges frem et klimabudsjett på nasjonalt nivå i forbindelse
med statsbudsjettet for 2019.
D i s s e m e d l e m m e r mener Norge i oppfølgingen av Klimastrategi 2030 og i videre klimainnsats skal
legge til grunn at Norge skal utvikle lav- og nullutslippskonsepter i de største norske industrigrenene, realisere
en verdikjede for CO2-håndtering og utvikle ny industri
som produserer klimaløsninger.
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D i s s e m e d l e m m e r viser til at det i Meld. St. 41
(2016–2017) varsles innføring av en lik CO2-avgift i ikkekvotepliktig sektor, og at
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–

–
«… dersom CO2-avgiften ikke vurderes å være et tilstrekkelig eller hensiktsmessig virkemiddel, vurderes
andre virkemidler, som gir tilsvarende sterke insentiver,
herunder direkte regulering gjennom forurensningsloven eller frivillige avtaler».
D i s s e m e d l e m m e r viser til Miljødirektoratets
beregningstekniske grunnlag for klimameldingen (M782:2017), som understreker at selv om tiltak kan ha en
anslått samfunnsøkonomisk tiltakskostnad på under
500 kroner per tonn CO2-ekvivalent, er det ikke ensbetydende med at tiltakene vil utløses av et tilsvarende
nivå på CO2-avgiften.
D i s s e m e d l e m m e r mener derfor at det er nødvendig med et variert spekter av virkemidler i klimapolitikken, og at en lik CO2-avgift i ikke-kvotepliktig sektor
må benyttes i kombinasjon med andre nasjonale tiltak
og virkemidler for å sikre teknologiutvikling og omstilling. Dette har vi lang tradisjon for i klimapolitikken i
Norge.
D i s s e m e d l e m m e r vil videre understreke at en
slik avgift må ha en forutsigbar og gradvis økning for å
utløse investeringer i ny teknologi og sikre omstilling
over tid.
D i s s e m e d l e m m e r viser til at gjennom en helhetlig satsing og samarbeid på tvers av jord, skog og hav
vil det være et stort potensial for nye næringer og synergier på tvers av etablerte verdikjeder og fagområder:
– Fullskala karbon, fangst og lagring i industrien må
implementeres (CCS i industrielle prosesser som
sement, gjødselproduksjon og avfallsforbrenning).
– Transport og europeisk lager for CO2 på norsk sokkel.
– Andre nullutslippsteknologier i maritim sektor.
– Demo flytende havvind.
– Løfte nye nullutslippsløsninger i transportsektoren.
– Innføre belønningsordning også for mindre byer og
tettsteder.
– Helhetlig plan for bruk av bioressurser.
– Sirkulær økonomi på energikrevende materialer.
D i s s e m e d l e m m e r viser til at en helhetlig sirkulær økonomi utvikles gradvis over tid ved at aktører i
alle sektorer utvikler nye eller tilpasser eksisterende forretningsmodeller, der avfall gradvis elimineres samtidig
som ny grønn verdiskapning vokser frem. For å lykkes
med dette er det viktig at det legges til rette for bl.a.:
– Optimalisere samspillet gjennom hele verdikjeden.
Det er få aktører i Norge som har styring på hele verdikjeder og på den måten kan ta helhetlige grep for
optimalisering.

–

–

–
–

Det må tilrettelegges for at aktørene langs verdikjeden stimuleres til å samspille for å finne gode løsninger utenfor sitt eget ledd i verdikjeden.
Tilrettelegge for innovasjon og forretningsutvikling
som skaper nye verdistrømmer samt reduserer ressursbruk, slik at vi tar vare på naturens tåle- og
bæreevne.
Rammebetingelsene og virkemiddelapparatet innrettes slik at dette treffer sirkulær økonomi, og ikke
kun ser på den lineære økonomien.
Virkemiddelapparat tilpasses og styres inn mot
innovasjon og forretningsutvikling som gir ny verdiskapning og samtidig forebygger avfall og sløsing
med ressurser.
Markedsorientering av avfall som ressurs og fornybarmaterialer.
Det må tilrettelegges for innovasjon og utvikling av
markedsplasser som ivaretar og sikrer verdien i ressurser som ellers ville blitt til avfall.

Ko m i t e e n s f l e r t a l l , m e d l e m m e n e f ra A r beiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk
Ve n s t r e p a r t i o g M i l j ø p a r t i e t D e G r ø n n e ,
mener at i tillegg til å satse på fullskala CCS vil etablering av et CO2-lager på norsk sokkel kunne utgjøre en
viktig faktor i en større industriell hydrogensatsing i
Norge. På samme måte som tidligere norsk statlig satsing på eksport av naturgass, bør Norge utvikle muligheten til å forsyne Europa med nullutslippshydrogen på
industriell skala. Hydrogen er en viktig og stadig større
andel variabel fornybar energi i Europa og er foreløpig
eneste mulige nullutslippsløsning for store skip og
transport over lengre distanser til havs. Hydrogen kan
også brukes i tungtransport og i industrielle prosesser.
Ko m i t e e n s m e d l e m m e r f ra S o s i a l i st i s k
Ve n s t r e p a r t i o g M i l j ø p a r t i e t D e G r ø n n e viser til at når det gjelder perioden fra 2020 til 2030, finnes
det ingen tydelige klimamål som setter en øvre grense
for klimagassutslipp fra norsk territorium etter 2020.
Klimamålene er knyttet til deltakelsen i EUs klimasamarbeid, der Norges bidrag foreløpig ikke er fastsatt, og
der det finnes betydelig rom for bruk av fleksible mekanismer. Denne usikkerheten sender i dag uklare signaler til næringsliv, kommuner og andre samfunnsaktører
som er viktige for at klimapolitikken skal lykkes.
D i s s e m e d l e m m e r viser til at skal verden nå
målet om å begrense oppvarmingen til godt under 2
grader og ned mot 1,5 grader, er det nødvendig med nasjonale tiltak i kvotepliktig sektor ut over de tiltakene
som tvinger seg frem gjennom kvotemarkedet. Dagens
kvotemarked har vist seg ikke å være et effektivt nok virkemiddel. Mange land har derfor innført nasjonale mål
innenfor denne sektoren, i tillegg til kvotemarkedet.
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D i s s e m e d l e m m e r er av den oppfatning at Norge i langt større grad også må innføre sektorvise mål og
tiltak også innenfor kvotepliktig sektor. D i s s e m e d l e m m e r er imidlertid oppmerksom på at motstandere
av nasjonale tiltak ofte viser til at det bidrar til å underminere kvotemarkedet.
D i s s e m e d l e m m e r fremmer derfor følgende
forslag:
«Stortinget ber regjeringen i statsbudsjettet for
2019 legge frem et forslag om sletting av kvoter fra det
europeiske kvotemarkedet, tilsvarende de ekstra kuttene som gjennomføres i kvotepliktig sektor som følge av
en aktiv statlig politikk.»
K o m i t e e n s m e d l e m f r a S o s i a l i s t i s k Ve n s t r e p a r t i foreslår:
«Stortinget ber regjeringen legge til grunn for
klimapolitikken at utslipp av klimagasser i Norge må
reduseres med minst 50 pst. innen 2030, og det må fastsettes et mål om at Norge skal bli fritt for fossile utslipp
innen 2040.»
Kom i t e e n s m e d le m f ra M il jø p a r t i e t De
G r ø n n e mener det er avgjørende at norsk klimapolitikk er basert på tydelige og ambisiøse målsettinger som
folk flest forstår. Dette er avgjørende for at folk skal kunne måle og vurdere hvilke resultater politikerne leverer
på et saksfelt som politikerne selv omtaler som «vår tids
viktigste sak». Klimapolitikk er i utgangspunktet svært
enkelt og målbart. Det handler først og fremst om å avvikle bruk av fossil energi og om å redusere kjøttforbruk.
D e t t e m e d l e m viser til at helt fra 2008 har norsk
klimapolitikk systematisk blitt fremstilt som mer ambisiøs enn den egentlig er, ved at det har blitt hevdet at
målsettingen betyr at «Norge skal kutte sine utslipp av
klimagasser med 30 pst. innen 2020, i forhold til 1990nivået» og at «to tredeler av disse kuttene skal tas på
hjemmebane» (f.eks. NTB 17. januar 2012). D e t t e
m e d l e m mener at i realiteten kan målsettingen for
2020 innfris ved å kutte utslippene med 6 pst. sammenliknet med 1990 – fra 51,7 millioner tonn i 1990 til 48,6
millioner tonn i 2020.
D e t t e m e d l e m støtter deltakelse i EUs klimasamarbeid, men mener at EU-samarbeidet skal supplere
Norges selvstendige arbeid for å innfri tydelige nasjonale målsettinger. De nasjonale målsettingene skal være
målt i antall tonn utslipp av klimagasser innenfor Norges territorium og kan ikke innfris ved hjelp av kvotekjøp eller andre former for fleksible mekanismer som
muliggjør at vi oppfyller forpliktelsene våre ved å redusere utslippene utenfor landets grenser istedenfor å gjøre det hjemme.
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D e t t e m e d l e m mener at det er nødvendig at
Stortinget vedtar en klar maksgrense for antall tonn klimagassutslipp som skal slippes ut fra norsk territorium
i 2030. D e t t e m e d l e m vil peke på at dette utslippsmålet må være i tråd med Paris-avtalens ambisjon om å
begrense den globale oppvarmingen til godt under 2
grader og ned mot 1,5 grader. D e t t e m e d l e m har
merket seg at en sterk allianse av EU-land har pekt på at
EUs målsetting om 43 pst. reduksjon i EU innen 2030
ikke er tilstrekkelig ambisiøst.
D e t t e m e d l e m fremmer følgende forslag;
«Stortinget ber regjeringen sette et mål om at klimagassutslippene fra norsk territorium i 2020 bør reduseres med minst 60 pst. sammenliknet med 1990nivået, slik at den øvre grensen blir maks 20,7 millioner
tonn i 2030.»
«Stortinget ber regjeringen sette et mål om at Norge
skal være fossilfritt i 2040.»
Kvotepliktig sektor
Ko m i t e e n s f l e r t a l l , m e d l e m m e n e f ra A r beiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk
Ve n s t r e p a r t i o g M i l j ø p a r t i e t D e G r ø n n e , ser
at Klimameldingen i liten grad foreslår tiltak og virkemidler i kvotepliktig sektor, og påpeker at dette er en
svakhet ved meldingen. Sektorene som er del av kvotesystemet vil også ha behov for en langsiktig omstilling
når Norge skal bli et lavutslippssamfunn innen 2050.
F l e r t a l l e t viser til Miljødirektoratets rapport M680/2017, «Kunnskapsgrunnlaget for utforming av
klimapolitikk for industrien». Her fremheves det at kvotesystemet per i dag ikke er et tilstrekkelig virkemiddel
for å utvikle de klimateknologiene som trengs for å nå
de langsiktige klimamålene. Dette gjelder ikke minst i
industrien, der man er avhengig av utvikling og bruk av
ny teknologi for å oppnå store utslippskutt. F l e r t a l l e t
deler derfor Miljødirektoratets konklusjon om at slik
kvotesystemet fremstår i dag, vil det være nødvendig å
supplere karbonprising med flere virkemidler dersom
man skal nå klimamålene i Paris-avtalen på en kostnadseffektiv måte.
F l e r t a l l e t erkjenner at langsiktige teknologiløp
er nødvendige for å nå helt ned til null klimagassutslipp
i industrien i kvotepliktig sektor.
På denne bakgrunn foreslår f l e r t a l l e t følgende:
«Stortinget ber regjeringen inkludere kvotepliktig
sektor i klimaplaner, rapporteringer og budsjetter.»
Ko m i t e e n s m e d l e m m e r f ra A r b e i d e r partiet,
Sosialistisk
Ve n s t r e p a r t i
og
M i l j ø p a r t i e t D e G r ø n n e viser til at utslippsreduksjonene i kvotepliktig sektor på EU-nivå har blitt
mye mer redusert enn det som er satt som utslippsmål
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for 2020 i EUs kvotesystem, samtidig som de har vært på
samme nivå i Norge siden 2013. Dette har ført til et
svært stort overskudd av utslippskvoter i systemet som
kan overføres til neste periode, som starter i 2021, og til
kvotepriser som ikke motiverer til utslippsreduserende
tiltak i Norge. Det er gjort grep for å redusere mengden
overskuddskvoter i neste periode, men utslippsmålet er
ikke strammet inn etter at Paris-avtalen ble inngått.
D i s s e m e d l e m m e r påpeker at tiltak for å redusere
utslipp i Norge i kvotepliktig sektor ikke nødvendigvis
vil føre til at utslippene vil øke i andre EU-land framover. Dette skyldes både den nåværende situasjonen,
der det er et stort overskudd av kvoter i kvotesystemet,
og den nye mekanismen for å slette kvoter.
Ikke-kvotepliktig sektor
Kom i t e e n s m e d l e m m e r f ra A r b e i d e r p a r t i e t , S o s i a l i s t i s k Ve n s t r e p a r t i o g M i l j ø p a r t i e t D e G r ø n n e mener vi må unngå en situasjon der omstilling og nyvinninger i enkelte sektorer
settes på vent fordi det finnes billigere tiltak i andre sektorer som gjennomføres først. Norge må i løpet av de
neste 30 årene ha fjernet eller kraftig redusert klimagassutslipp fra alle sektorer. Sektorer der dette ikke
skjer, vil bli teknologisk utdatert. Klare mål og årlig rapportering av utslippsbaner og tiltak for alle sektorer vil
være effektivt for å sikre optimale utslippskutt i hver
sektor og skape konkurranse om effektive tiltak mellom
sektorer.
D i s s e m e d l e m m e r viser til at regjeringen legger
opp til å bruke fleksibilitetsmekanismer for å oppfylle
Norges klimamål og dessuten handel med utslippsenheter. D i s s e m e d l e m m e r mener denne typen fleksibilitetsmekanisme bør unngås i Norges klimastrategi
for 2030, fordi den er en sovepute for Norges klimaarbeid og senker ambisjonene for faktisk å få til grønn omstilling i Norge.
På denne bakgrunn fremmes følgende forslag:
«Stortinget ber regjeringen om å ikke benytte seg av
fleksibilitetsmekanismen mellom land.»
«Stortinget ber regjeringen om å ikke benytte seg av
fleksibilitetsmekanismen mellom kvotepliktig og ikkekvotepliktig sektor.»
D i s s e m e d l e m m e r vil fremheve at innsatsfordelingsforordningen inneholder fleksibilitetsordninger
som bidrar til å senke ambisjonsnivået i EUs klimamål,
deriblant en engangsoverføring fra kvotepliktig til ikkekvotepliktig sektor. Denne overføringen vil etter d i s s e
m e d l e m m e r s mening kunne redusere insentivene
for omstilling og innovasjon i de ikke-kvotepliktige sektorene, fordi den kan komme i stedet for nye teknologiske satsinger for utslippskutt som også kan styrke
Norges konkurranseevne.
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På denne bakgrunn foreslår d i s s e m e d l e m m e r
følgende:
«Stortinget ber regjeringen sørge for at Norge ikke
benytter muligheten til å overføre kvoter mellom kvotepliktig og ikke-kvotepliktig sektor.»
Nasjonale utslippsregnskap
Ko m i t e e n s f l e r t a l l , m e d l e m m e n e f ra A r beiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk
Ve n s t r e p a r t i o g M i l j ø p a r t i e t D e G r ø n n e ,
mener at all utøving av myndighet som direkte eller indirekte kan ha en klimavirkning, skal vurderes, vektlegges og synliggjøres ved beslutningen.
F l e r t a l l e t anerkjenner kommunenes viktige rolle i omstillingen til lavutslippssamfunnet. Kommunene
har ansvaret for arealpolitikken, jf. plan- og bygningsloven, og i kommunenes planarbeid legges det langsiktige
rammer som har stor betydning for muligheten til å redusere klimagassutslipp og unngå økte utslipp i framtiden. Det er derfor viktig at klimavirkningene av kommunale planer utredes og synliggjøres.
F l e r t a l l e t viser til at offentlige beslutninger som
medfører utslipp av klimagasser, eller på annen måte direkte eller indirekte medfører økt klimabelastning, skal
så langt det er rimelig bygge på kunnskap om klimavirkning av beslutningen. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for skade på klimaet. Dette må gjelde på alle
offentlige nivåer – nasjonalt, fylkes- og kommunenivå.
Ved utøving av myndighet, herunder når et forvaltningsorgan tildeler tilskudd og foretar innkjøp, skal klimavirkningen vurderes og tillegges stor vekt. Vurderingene og vektleggingen skal fremgå av beslutningen. Staten må gå foran med at statens offentlige anskaffelser
skal være miljø- og klimavennlige.
F l e r t a l l e t mener kommunenes lokale innsats på
klima er helt nødvendig dersom vi skal bygge opp lavutslippssamfunnet, og klimatilpasning bør få en betydelig
mer sentral rolle i den kommunale planleggingen.
Kommunene må innføre klimabudsjetter som en del av
sine årlige budsjetter hvor de skal beregne og synliggjøre klimavirkningene av kommuneplanen, og i sine
årsbudsjetter.
F l e r t a l l e t mener at det på samme måte som at
klimavirkningene av statsbudsjettet synliggjøres, er viktig at klimavirkningene av de kommunale budsjettene
også synliggjøres.
Ko m i t e e n s m e d l e m m e r f ra A r b e i d e r p a r t i e t , S o s i a l i s t i s k Ve n s t r e p a r t i o g M i l j ø p a r t i e t D e G r ø n n e understreker betydningen
av et godt kunnskapsgrunnlag. For beslutninger i enkeltsaker hvor utslippsøkningen skjer direkte, for eksempel ved tillatelse til økte utslipp fra et
forbrenningsanlegg, vil kunnskapen om utslippsøknin-
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gen være lett å kvantifisere. Kunnskap om klimavirkningen av for eksempel infrastrukturtiltak vil måtte
kreve beregninger av direkte og indirekte utslippsøkninger, herunder endringer i arealbruk med stor klimavirkning, som nedbygging av myr. Kunnskap om
indirekte klimavirkninger av en beslutning er av stor
betydning for muligheten til å bedrive kunnskapsbasert
klimapolitikk. D i s s e m e d l e m m e r understreker at
klimalovens rapporteringer til Stortinget og i statsbudsjettet skal følges opp og videreutvikles. På denne bakgrunn foreslår d i s s e m e d l e m m e r følgende:
«Stortinget ber regjeringen sørge for at et teknisk
beregningsutvalg for klima bør ha som hovedmål å
komme fram til metodiske løsninger som gjør at det blir
mulig å tallfeste utslippskonsekvenser fra ulike tiltak på
tvers av alle sektorer i samfunnet og virkemiddelbruk
som kan utløse tiltakene.»
«Stortinget ber regjeringen sørge for at politiske beslutninger som skal fattes, først bør vurderes av Klimaog miljødepartementet med hensyn til de klimamessige konsekvensene, på samme måte som de økonomiske
konsekvensene av beslutninger i dag vurderes av Finansdepartementet.»
«Stortinget ber regjeringen utarbeide nasjonale klimaregnskap i forbindelse med klimalovens rapporteringer og redegjørelse i statsbudsjettet. Her må
regjeringen konkretisere og tallfeste hvordan norske utslipp skal reduseres i alle sektorer i den relevante stortingsperioden.»
Lik CO2-avgift i ikke-kvotepliktig sektor
Kom i t e e n s m e d l e m m e r f ra A r b e i d e r p a r t i e t , S o s i a l i s t i s k Ve n s t r e p a r t i o g M i l j ø p a r t i e t D e G r ø n n e viser til at i Meld. St. 41 om
Klimastrategi for 2030 foreslås det at det innføres en lik
CO2-avgift i ikke-kvotepliktig sektor, og at
«dersom CO2-avgiften ikke vurderes å være et tilstrekkelig eller hensiktsmessig virkemiddel, vurderes
andre virkemidler, som gir tilsvarende sterke insentiver,
herunder direkte regulering gjennom forurensningsloven eller frivillige avtaler».
I Jeløya-erklæringen stadfester regjeringen at den
ønsker en lik og gradvis økende CO2-avgift for alle sektorer.
D i s s e m e d l e m m e r understreker at prinsippet
om at forurenser skal betale, er et viktig grunnprinsipp,
og er en inngang for også å trekke opp prisen på utslipp
i kvotepliktig sektor i en tid hvor kvotesystemet ikke gir
nødvendige insentiver for utslippskutt i Norge. D i s s e
m e d l e m m e r understreker at CO2-avgiften må benyttes i kombinasjon med andre nasjonale tiltak og virke-
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midler for å skape endret handlingsmønster i befolkningen og for at nye teknologier skal få markedsandeler.
Grønn konkurransekraft
Ko m i t e e n s f l e r t a l l , m e d l e m m e n e f ra A r beiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk
Ve n s t r e p a r t i o g M i l j ø p a r t i e t D e G r ø n n e , ser
at klimapolitikk også er næringspolitikk og sysselsettingspolitikk. Norge har noen unike muligheter til å
skape nye satsningsområder som vil ha stor global etterspørsel, særlig innenfor kraftkrevende industri med
CO2-håndtering, nullutslipp i marine kjøretøy og flytende havvindteknologi. Hvis vi satser på forskning og
teknologiutvikling som både kutter utslipp hjemme og
globalt, vil det gi muligheter for nye markedsfortrinn i et
globalt marked i endring.
F l e r t a l l e t mener at det er Stortingets ansvar å sikre at norsk velferd, norsk næringsliv og norsk natur er
rustet for en tid uten menneskeskapte klimagassutslipp.
Virkemidler som vedtas i forbindelse med denne klimameldingen, handler derfor ikke bare om hvordan vi skal
nå Norge og EUs klimamål i 2020 og 2030, men om
hvordan det norske samfunnet skal investere nå for å
være robust i en fremtid hvor alle klimagassutslipp skal
være kuttet eller nøytralisert.
F l e r t a l l e t mener at hovedvirkemiddelet for at
norsk næringsliv skal lykkes i dette bildet, er at Norge
har en langsiktig og vellykket klimapolitikk som fører til
grønn omstilling her hjemme.
F l e r t a l l e t viser til at det vil være svært mange sektorer og bransjer som vil måtte gå gjennom store omstillinger de nærmeste tiårene for å redusere sine klimautslipp. Mange jobber vil fases ut, mange jobbers innhold
vil endres til noe ganske annet, og det vil komme helt
nye jobber. Dette er en stor og svært betydningsfull endring som vil få store følger ikke bare direkte for den norske stats økonomi, men i høyeste grad også for arbeidslivet og folks hverdag. F l e r t a l l e t viser til at endringer
og følger for sysselsetting og arbeidsliv må vurderes, og
at det må legges til rette for at planene for en styrt og vellykket omstilling må gjennomføres i samarbeid med arbeidslivets parter.
F l e r t a l l e t viser til at den norske arbeidslivsmodellen, med trepartssamarbeid og likeverdig sosial dialog, er et av Norges største fortrinn og legger grunnlaget
for et bærekraftig og rettferdig samfunn. Reelt partssamarbeid, sosial dialog og medvirkning i omstillingsprosesser er en forutsetning for å finne de beste løsningene
og skape forståelse og forankring for nødvendige
endringer. Derfor er hele norsk næringsliv og framtidig
velferd avhengig av at dette blir ivaretatt på en god måte.
Klima er viktig for alle, og da mener f l e r t a l l e t at regjeringen må sikre en rettferdig omstilling til lavutslippssamfunnet. Utfordringene på veien til lavutslippssamfunnet krever tydelig politikk for å sikre et trygt og in-
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kluderende arbeidsliv med anstendige og gode arbeidsplasser.
God klimaomstilling skal også være en rettferdig
omstilling som betyr at sosial dialog og reell medvirkning for arbeidstakerne og virksomhetene som skal
omstilles, er på plass. F l e r t a l l e t mener at det må legges til rette for ordninger for etter- og videreutdanning
som sikrer en god overgang til et endret arbeidsliv, at
trygge velferdsordninger gir et godt sikkerhetsnett, at
myndighetene stiller med forutsigbarhet og rammer
som muliggjør en planlagt og omforent omstilling, og at
myndighetene også investerer i lavutslippsløsninger for
et klimavennlig arbeidsliv.
F l e r t a l l e t har merket seg at det i de internasjonale klimaforhandlingene ble et gjennombrudd for begrepet «Just Transition» – rettferdig omstilling for arbeidsfolk og arbeidsliv, og at dette er på plass i Paris-avtalen.
F l e r t a l l e t viser til at fagbevegelsen fikk gjennomslag
for å få inn tekst i avtalens fortale som understreker viktigheten av dette:
«The Parties to this Agreement (…) 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 (…)»
Videre viser f l e r t a l l e t til at flere parter, inkludert
Norge, har løftet fram hvor viktig det er at de enkelte
land rapporterer på nettopp rettferdig omstilling i sin
rapportering på forpliktelsene i Paris-avtalen – NDCene (nationally determined contributions). F l e r t a l l e t mener derfor at punktet om rettferdig omstilling
også burde inn som eget punkt i klimaloven, og på denne bakgrunn foreslår f l e r t a l l e t følgende:
«Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å ta
inn et nytt punkt i klimaloven § 6 Årlig redegjørelse for
Stortinget, som lyder:.
§ 6 Årlig redegjørelse for Stortinget, ny bokstav e) skal
lyde:
e) en rapportering på hvordan regjeringen har ivaretatt trepartssamarbeid, sosial dialog og deltakelse fra
sivilsamfunnet i arbeidet med gjennomføring av klimamål fastsatt i denne lov.»
F l e r t a l l e t viser til at World Economic Forum har
slått fast at konsekvenser av klimaendringene er en av
de største risikoene i 2018. F l e r t a l l e t trekker frem at
det også rent økonomisk vil være langt mer lønnsomt å
kutte utslipp nå, slik at temperaturstigningen begrenses
til under 2 °C, enn å håndtere konsekvensene av oppvarming på 3–4 °C, som vist i analyser fra ledende økonomiske miljøer som blant andre Mercer, Cambridge
University, The Economist Intelligence Unit og London
School of Economics.
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Ko m i t e e n s m e d l e m m e r f ra A r b e i d e r partiet, Senterpartiet og Miljøpartiet De
G r ø n n e vil vise til regjeringens arbeid med grønn
konkurransekraft og vil fremheve at norsk næringsliv
selv er klare for å gjøre sitt bidrag, noe som understrekes
ved at 10 av 11 næringer i sine veikart selv har definert
tiltak som kan ta utslippene fra deres sektor ned til null
innen 2050. Disse veikartene viser at næringslivet trenger forutsigbare rammer for omstillingen mot null utslipp.
På denne bakgrunn foreslår k o m i t e e n s m e d lemmer fra Arbeiderpartiet og Miljøpartie t D e G r ø n n e følgende:
«Stortinget ber regjeringen utarbeide målrettede
handlingsplaner basert på veikartene for grønn konkurransekraft fra norsk næringsliv, slik at det når null
utslipp innen 2050, og sørge for en storstilt omstillingsprosess i Norge de neste tiårene.»
Klima og natur
Ko m i t e e n s m e d l e m m e r f ra A r b e i d e r p a r t i e t , S o s i a l i s t i s k Ve n s t r e p a r t i o g M i l j ø p a r t i e t D e G r ø n n e vil fremheve at det å lykkes
med klimapolitikken også handler om å ta vare på naturen som omgir oss. Stadig flere havområder påvirkes nå
av oksygenmangel, korallrev dør, og fisken mister leveområder på grunn av at havene allerede har tatt opp 1/3
av verdens klimagassutslipp. Skogen har lagret 1/3 av
utslippene, og presset på planetens gjenværende skoger
øker. Karbonlageret i skogen har en egenverdi og må bevares og styrkes, samtidig som materialer fra skogen må
brukes der klimanytten og behovet for erstatning av fossil energi er størst. Karbonlageret i nordlige skoger er
hovedsakelig i bakken, og dette lageret kan påvirkes negativt gjennom industrielt skogbruk. D i s s e m e d l e m m e r vil understreke at virkemidler for å kutte utslipp både nasjonalt og internasjonalt må være forenlige med å stanse tapet av biologisk mangfold og beskytte
naturens egen evne til å absorbere og lagre menneskeskapte utslipp.
D i s s e m e d l e m m e r ønsker å vise til at FNs naturpanel, The Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES), viser at den globale naturtilstanden er alvorlig truet, i en
nylig utgitt synteserapport. De viser til at robuste økosystemer vil takle ekstreme hendelser og fremvekst av
sykdommer bedre og er en forsikring mot effekten av
klimaendringer. IPBES varsler om at ingen globale
regioner prioriterer høyt nok å stoppe og reversere tap
av biologisk mangfold. D i s s e m e d l e m m e r erkjenner at naturens økosystemer og biologiske mangfold
trenger en mye høyere prioritet i politikkutformingen
på alle nivåer, både for å ivareta økosystemenes robusthet og også som klimatilpasningstiltak.
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D i s s e m e d l e m m e r viser til at bevaring og restaurering av karbonrike økosystemer som skog og myr
er et viktig bidrag til å bevare og styrke naturens evne til
å lagre karbon, og at slike naturbaserte løsninger vil
være avgjørende for å nå målene under Paris-avtalen.
Kom i t e e n s m e d l e m m e r f ra S e n t e r p a r t i e t o g K r i s t e l i g F o l k e p a r t i støtter ikke et generelt
forbud mot nydyrking og bruk av myr. D i s s e m e d l e m m e r understreker at myrene er viktige for økosystemet i naturen, men også en viktig jordbruks- og
utmarksressurs. D i s s e m e d l e m m e r mener derfor
det kan være riktig å differensiere mellom dyp myr som
suger til seg mye vann, og grunn myr med mineraljord
under, som i utgangspunktet er bedre egnet til dyrking.
D i s s e m e d l e m m e r peker også på at for å redusere
klimagassutslipp kan omgraving av dyrket myr være vel
så effektivt som nydyrkning.
D i s s e m e d l e m m e r viser til felles merknader i
Innst. 112 S (2017–2018) fra komitemedlemmene fra
Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti,
der disse:
«viser til at regjeringen har gjennomført en høring
om et forslag om forbud mot nydyrking av myr. D i s s e
m e d l e m m e r viser til at forbud mot nydyrking av myr
også var omtalt i Innst. 251 S (2016–2017), og at flertallet:
'(…) peker på at potensialet for lagring av karbon i
myr er størst i dypmyr, mens potensialet for oppdyrking
av myr er tilsvarende størst på grunnere myr. For å ivareta både hensynet til matsikkerhet og hensynet til klimaet mener derfor flertallet at det er viktig å skille mellom dypmyr og grunnere myr.'»
D i s s e m e d l e m m e r mener det er viktig å se problemstillingene rundt myr og omdisponering av
matjord i sammenheng. Det vil i fremtiden være behov
for noe omdisponering knyttet til viktige samfunnsformål som infrastruktur, og et generelt forbud mot nydyrking av myr vil gjøre det mer krevende å kompensere for
det arealet som går tapt. D i s s e m e d l e m m e r mener
derfor at hensynene til klima, biologisk mangfold og tilstrekkelig areal til matproduksjon må balanseres på en
god måte. Det er derfor viktig at behovet for å dyrke erstatningsareal blir veid opp mot hensynet til vern av
myr når ny forskrift om dyrking av myr skal utarbeides.
Transport. Utslippskutt i samferdselssektoren
Kom i t e e n s f l e r t a l l , m e d l e m m e n e f ra A r beiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk
Ve n s t r e p a r t i o g M i l j ø p a r t i e t D e G r ø n n e , viser til at transportsektoren er en sektor som i svært stor
grad er avhengig av fossil energi, og en av de sektorene i
Norge som slipper ut mest klimagasser. For å klare å kutte utslippene nok trengs flere strategier, både reduksjon
i transportbehovet og god arealpolitikk, infrastrukturinvesteringer i miljøvennlige transportformer som kol-
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lektivtrafikk, virkemidler for overgang fra bil og fly til
kollektivtransport, sykkel og gange, samt overføring av
gods fra vei til sjø og bane, og dessuten et teknologiskifte
som faser ut den fossile energien.
Ko m i t e e n s
medlemmer
fra
Høyre,
F r e m s k r i t t s p a r t i e t , Ve n s t r e o g K r i s t e l i g
F o l k e p a r t i viser til at transportsektoren står for om
lag 60 pst. av de ikke-kvotepliktige utslippene. D i s s e
m e d l e m m e r viser til at transporten i 2050 skal være
tilnærmet utslippsfri, og mener utslippene fra transportsektoren skal halveres innen 2030. Et slikt mål er
basert på forbedringer av teknologisk modenhet i de
ulike delene av transportsektoren, slik at nullutslippsløsninger blir konkurransedyktige mot fossile transportløsninger.
D i s s e m e d l e m m e r viser til målsettingen om at
alle nye personbiler og lette varebiler som selges fra
2025, skal være nullutslippsbiler, og at all kollektivtrafikk skal være fossilfri samme år. D i s s e m e d l e m m e r
merker seg at regjeringen skal legge frem en konkret
plan for fossilfri kollektivtransport innen 2025, og viser
videre til behandlingen av NTP 2018–2029, hvor det ble
satt en rekke mål for elektrifisering og innblanding av
biodrivstoff i skipsfarten, veitrafikken, jernbanen og
luftfarten. I tillegg var det enighet om å utarbeide en
handlingsplan for fossilfrie byggeplasser/anleggsplasser
innen transportsektoren. D i s s e m e d l e m m e r viser
til målene i NTP om å flytte gods fra vei til sjø, og mener
insentivordningene er viktige for å oppnå dette.
D i s s e m e d l e m m e r viser til at det skal utarbeides en plan for infrastruktur for alternative drivstoff for
transportsektoren, som skal berøre ladeinfrastruktur
for el- og fyllestasjoner for hydrogen og biogass som
samsvarer med måltallene om nullutslippskjøretøy
frem mot 2030, samt klimavennlig drivstoff innenfor
innenriks sjøfart. D i s s e m e d l e m m e r understreker
at utbygging av denne infrastrukturen skal være markedsdrevet og skje uten støtte på et tidligst mulig
tidspunkt.
Videre viser d i s s e m e d l e m m e r til at det skal
innledes et arbeid med en klimaavtale for næringslivet,
med tilhørende CO2-fond.
D i s s e m e d l e m m e r viser til anmodningsvedtak
1110 i Stortingets behandling av revidert nasjonalbudsjett for 2017 (Meld. St. 2 (2016–2017), jf. Innst. 401 S
(2016–2017)), hvor regjeringen bes starte forhandlinger
med berørte næringsorganisasjoner om etablering av
en miljøavtale med tilhørende CO2-fond for
næringstransport, med sikte på oppstart i løpet av 2019.
I statsbudsjettet for 2018 rapporterte regjeringen at Klima- og miljødepartementet og Finansdepartementet i
samarbeid med berørte næringsorganisasjoner har
igangsatt utredninger av sentrale spørsmål knyttet til finansieringsmodeller, praktisk og administrativ gjen-

5693
Innst. 253 S – 2017–2018

nomføring, forholdet til statsstøtteregelverket og potensialet for og kostnadene ved utslippsreduksjoner.
D i s s e m e d l e m m e r er kjent med at utredningsfasen nå er på oppløpet, og at det foreligger et godt
kunnskapsgrunnlag for den videre prosessen. D i s s e
m e d l e m m e r viser til at CO2-fondet potensielt vil bli
et viktig virkemiddel for å innfri Norges klimaforpliktelse for 2030, og at fondet derfor bør være etablert, notifisert og i operativ drift i god tid før 2020. Da haster det
med å komme i gang med reelle forhandlinger. D i s s e
m e d l e m m e r forutsetter derfor at regjeringen snarest
mulig starter reelle forhandlinger med næringsorganisasjonene om etablering av en miljøavtale med tilhørende CO2-fond for næringstransport og kommer tilbake til Stortinget med en rapportering om arbeidet i forbindelse med statsbudsjettet for 2019.
Disse
m e d l e m m e r viser til at hydrogen
sammen med batterielektrisk framdrift og biodrivstoff
tilsammen representerer tre grunnpilarer for at Norge
skal kunne innfri sine forpliktelser til å redusere klimagassutslippene og sikre økt nasjonal verdiskaping. Hydrogen vil kunne ta over der batteriteknologien har sine
begrensninger pga. vekt, volum og effekt over tid. Eksempler på dette er tyngre kjøretøy, tunge anleggsmaskiner, skipstransport m.m.
I tillegg til å utvikle teknologi for deler av transportkjeden (autonome skip, automatisert havn, autonome
kjøretøyer på land, «last-mile»-løsninger etc.) mener
d i s s e m e d l e m m e r det er viktig å utvikle modeller
og teknologi som analyserer effekten på hele transportsystemet (effektivitet, sikkerhet og miljøvennlighet).
Som en del av dette bør det vurderes å etablere flere demonstrasjonsområder enn de som er etablert i dag for
uttesting av morgendagens teknologi, likt testområdet
for autonome skip i Trondheimsfjorden. D i s s e m e d l e m m e r viser til innovasjonssatsningen Pilot-T, som er
en støtteordning for omstilling i transportsektoren,
samt til ny teknologi. D i s s e m e d l e m m e r merker seg
at det er avsatt betydelige midler til Pilot-T i NTP 2018–
2029.
D i s s e m e d l e m m e r mener at forskning, utvikling og innovasjon innen samferdsel og transport er en
svært viktig del av strategien fram til 2030 for å nå våre
nasjonale mål.
D i s s e m e d l e m m e r viser til enigheten mellom
regjeringspartiene, Venstre og Kristelig Folkeparti om
Nasjonal transportplan 2018–2029, som fastslår at nullutslippsløsninger skal ligge til grunn i alle fremtidige offentlige materiellanskaffelser. Ved kjøp av nytt rullende
materiell skal dette skje i den grad teknologiutviklingen
tillater det.
D i s s e m e d l e m m e r viser til at det av nybilsalget
kun skal selges nullutslipps personbiler og lette varebiler fra 2025. D i s s e m e d l e m m e r mener dette målet
er ambisiøst, men realistisk, og viser til at regjeringspar-
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tiene sammen med Kristelig Folkeparti har gjort flere
grep som er nødvendige for å nå dette målet. D i s s e
m e d l e m m e r viser til at norsk elbilsalg er en suksesshistorie, og at vi er på rett vei for å nå målet for personbiler.
D i s s e m e d l e m m e r viser til at varebiler i dag har
en CO2-komponent som ligger lavere og er mindre progressiv enn CO2-komponenten for personbiler. D i s s e
m e d l e m m e r påpeker at en eventuell endring i CO2komponenten for varebiler vil måtte vurderes i de årlige
budsjettprosessene.
D i s s e m e d l e m m e r har merket seg at salget av
varebiler med nullutslipp har gått tregere enn personbilsalget. D i s s e m e d l e m m e r påpeker at dette i hovedsak skyldes mangel på modeller i markedet og
mangler ved disse modellenes egenskaper sammenlignet med konvensjonelle kjøretøy. D i s s e m e d l e m m e r mener det er grunn til å tro at dette vil endre seg,
ettersom det ventes lansering av flere nye nullutslippsvarebiler i årene fremover.
D i s s e m e d l e m m e r viser til at Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti i forhandlinger om statsbudsjettet har vedtatt en ordning der
13 000 kroner utbetales dersom man vraker en varebil
og erstatter den med en nullutslippsvarebil.
D i s s e m e d l e m m e r viser til målet om at 30 prosent av gods som fraktes 300 kilometer, skal overføres
fra vei til bane og sjø innen 2030. D i s s e m e d l e m m e r
mener godspakken for jernbane på 18 mrd. kroner i Nasjonal transportplan 2018–2029 er et viktig virkemiddel
for å øke jernbanens attraktivitet og konkurranseevne
mot veitransport, for således å kunne overføre gods fra
vei til jernbane. D i s s e m e d l e m m e r mener også at
incentivordningen for overføring av gods fra vei til sjø er
viktig for å nå dette målet.
D i s s e m e d l e m m e r viser til at luftfarten er en
sentral del av det norske transportnettet. D i s s e m e d l e m m e r viser til den positive utviklingen som har
skjedd de senere årene for å redusere utslippene fra luftfarten. Fra 2001 til 2016 er klimagassutslippene pr. setekilometer i Norge mer enn halvert. Luftfarten selv beregner at utslippene frem mot 2030 i gjennomsnitt vil
bli redusert med 1,5 pst. per passasjerkilometer pr. år.
D i s s e m e d l e m m e r viser også til at lufthavndriften
klimaeffektiviseres, og selv om aktiviteten på lufthavnene har økt betydelig de siste årene, var klimagassutslippene fra Avinors virksomhet 20 pst. lavere i 2016 enn i
2012. D i s s e m e d l e m m e r understreker viktigheten
av at næringen fortsetter sine offensive initiativer for å
redusere utslippene.
Produksjon og bruk av biodrivstoff i fly er på kort
sikt et viktig bidrag til å redusere utslippene
D i s s e m e d l e m m e r viser videre til positive signaler om bruk av elfly, og deler målet om introduksjon
av elektriske fly i kommersiell luftfart. D i s s e m e d -
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l e m m e r støtter at Avinor skal få i oppdrag å utvikle et
program for dette, og vil peke på kortbanenettet som
særlig interessant for tilpasning av infrastruktur og å ta i
bruk elektriske fly i rutetrafikk.
Kom i t e e n s m e d l e m m e r f ra A r b e i d e r p a r t i e t , S o s i a l i s t i s k Ve n s t r e p a r t i o g M i l j ø p a r t i e t D e G r ø n n e viser til at veitrafikken stod
for utslipp på 9,9 millioner tonn CO2-ekvivalenter i
2016. Framskrivningene tyder på at utslippene vil være
på 9,7 millioner tonn i 2020. Innenriks luftfart, sjøfart og
fiske står for 6,5 millioner tonn CO2-ekvivalenter, og utslippene er forventet å være 6,3 millioner tonn CO2ekvivalenter i 2020.
D i s s e m e d l e m m e r foreslår:
«Stortinget ber regjeringen gjennom forskrift til lov
om offentlige anskaffelser slå fast at anbud om all kollektivtrafikk skal basere seg på nullutslippsteknologi eller fornybart drivstoff der dette er teknisk mulig.
Dersom det ikke er mulig, skal det stilles konkrete energi- og utslippskrav. Samme vilkår skal gjelde for kollektivtjenester som kommunen selv drifter i egenregi.»
«Stortinget ber regjeringen igangsette forsøk med
bruk av hydrogentog på en av jernbanestrekningene
som ikke er elektrifisert og der det i dag kjøres dieseltog,
eksempelvis Raumabanen eller Nordlandsbanen.»
«Stortinget ber regjeringen foreslå endringer i engangsavgiften for varebiler, der det innføres full CO2komponent, og legge dette fram i statsbudsjettet for
2019.»
«Stortinget ber regjeringen foreslå endringer i engangsavgiften for tyngre kjøretøy som fremmer energieffektivisering og nullutslippsteknologi, og legge dette
fram i statsbudsjettet for 2019.»
Kom i t e e n s m e d l e m m e r f ra S e n t e r p a r t i e t , S o s i a l i s t i s k Ve n s t r e p a r t i o g M i l j ø p a r t i e t D e G r ø n n e foreslår:
«Stortinget ber regjeringen stoppe planleggingen
av en tredje rullebane på Gardermoen.»
Kom i t e e n s m e d l e m m e r f ra S o s i a l i st i s k
Ve n s t r e p a r t i o g M i l j ø p a r t i e t D e G r ø n n e
foreslår:
«Stortinget ber regjeringen årlig utforme kjøpsavgiftene på nye personbiler ut fra et mål om at ni av ti nye
biler som selges i 2021, skal være nullutslippsbiler.»
«Stortinget ber regjeringen fremme forslag om en
ordning med en avgift på gods som fraktes med bil, til
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belønning for frakt av gods på bane eller kjøl, i tråd med
anbefalingene fra utvalget for godsstrategi.»
Ko m i t e e n s f l e r t a l l , m e d l e m m e n e f ra A r beiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk
Ve n s t r e p a r t i o g M i l j ø p a r t i e t D e G r ø n n e , viser til anmodningsvedtak 1110 i Stortingets behandling
av Revidert nasjonalbudsjett 2017 (Meld. St. 2 (2016–
2017), Innst. 401 S (2016–2017)), hvor regjeringen bes
om å starte forhandlinger med berørte næringsorganisasjoner om etablering av en miljøavtale med tilhørende CO2-fond for næringstransport, med sikte på
oppstart i løpet av 2019. I statsbudsjettet for 2018 rapporterte regjeringen at Klima- og miljødepartementet
og Finansdepartementet i samarbeid med berørte næringsorganisasjoner har igangsatt utredninger av sentrale spørsmål knyttet til finansieringsmodeller,
praktisk og administrativ gjennomføring, forholdet til
statsstøtteregelverket og potensialet for og kostnadene
ved utslippsreduksjoner.
F l e r t a l l e t er kjent med at utredningsfasen nå er
på oppløpet, og at det foreligger et godt kunnskapsgrunnlag for den videre prosessen. F l e r t a l l e t viser til
at CO2-fondet potensielt vil bli et viktig virkemiddel for
å innfri Norges klimaforpliktelse for 2030, og at fondet
derfor bør være etablert, notifisert og i operativ drift i
god tid før 2020. Da haster det med å komme i gang med
reelle forhandlinger. F l e r t a l l e t forutsetter derfor at
regjeringen snarest mulig starter reelle forhandlinger
med næringsorganisasjonene om etablering av en miljøavtale med tilhørende CO2-fond for næringstransport
og kommer tilbake til Stortinget med en rapportering
om arbeidet i forbindelse med statsbudsjettet for 2019.
På denne bakgrunn fremmer f l e r t a l l e t følgende
forslag:
«Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med en sak som inneholder rapportering om arbeidet med etablering av miljøavtale med tilhørende
CO2-fond for næringstransport, i forbindelse med statsbudsjettet for 2019.»
Sjøfart/fiske. Maritim sektor
Ko m i t e e n s f l e r t a l l , m e d l e m m e n e f ra A r beiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk
Ve n s t r e p a r t i o g M i l j ø p a r t i e t D e G r ø n n e , har
merket seg den svært store positive effekten som Stortingsvedtaket om krav til nullutslipp for ferger i alle fergeanbud har hatt for utvikling og omstillingen til nullutslippsløsninger for fergesektoren, og for at Norge har
fått en internasjonal ledende maritim leverandørindustri på nullutslippsløsninger. F l e r t a l l e t mener dette
gir et unikt utgangspunkt for Norge til å videreføre og
forsterke denne ledende posisjon globalt på utslippsfrie
og hybride skipsløsninger med å få til tilsvarende utvikling i øvrige deler av maritim sektor som har skjedd i fer-
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gesektoren til nå. F l e r t a l l e t mener derfor det er viktig
å få til tilsvarende tydelige og sterke politiske vedtak og
virkemidler for øvrige deler av maritim sektor som for
ferger.
F l e r t a l l e t ser med bekymring på de store miljøskadelige utslipp fra turistaktiviteten i verdensarvfjordene og øvrige viktige turistfjorder i dag, og for den store
veksten som er forventet i cruisenæringen framover.
F l e r t a l l e t mener at det er nå viktig å få innført reguleringer som sørger for at det blir en rask utvikling til utslippsfrie løsninger for de viktige turistfjordene. Det vil
være viktig å sikre en framtidig langsiktig bærekraftig
reiselivsnæring ved at viktige turistfjorder blir utslippsfrie og dermed forblir attraktive turistmål for nasjonal
og internasjonal turistindustri.
F l e r t a l l e t ser det som viktig at overgang til utslippsfrie løsninger for seiling i de viktige turistfjordene
også vil gi økte investeringer og utvikling av grønne arbeidsplasser og verdiskaping i norsk maritim næring.
F l e r t a l l e t viser til at det er et uttalt mål at Norge
skal være verdens fremste sjømatnasjon, og at norsk
havbruk må bygge videre på de lange tradisjoner, løsninger og kompetanse fra de marine og maritime næringene. Målet er at alle ressurser fra næringen skal utnyttes bærekraftig. Dagens avfallsstrømmer, næringssalter fra havbruksanleggene og slakteavfall vil få økt
verdi og i enda større grad bli en framtidig innsatsfaktor
også til annen produksjon. F l e r t a l l e t mener det vil
være strategisk viktig for Norge om norsk fiskefôr- og
havbruksnæring øker produksjonen i Norge både for å
sikre fôrtilgang til havbruksnæringen og for å skape økt
verdiskaping i Norge. Samtidig som utviklingen av ny
råvareteknologi også kan gi Norge nye bærekraftige
vekstmuligheter innen annen kunnskaps- og næringsvekst.
F l e r t a l l e t mener at det er behov for å satse på alternative fôrråvarer til havbruksnæringen ved å øke dyrking av alternative kilder til proteiner og fett. Derfor er
det viktig å støtte opp under prosjekter som kan produsere alternativer til soya, slik at presset på regnskogen
reduseres.
F l e r t a l l e t mener derfor at det må utredes hvordan Norge kan utvikle råstoff til havbruk som gir et godt
klimaregnskap, og foreslår på denne bakgrunn følgende:
«Stortinget ber regjeringen utrede om hvordan
Norge kan utvikle råstoff til havbruk som bidrar til reduserte klimautslipp.»
«Stortinget ber regjeringen legge fram forslag til
midlertidige støtteordninger som belønner vareeierne i
en overgangsfase for å få mer gods over på kjøl, samt legge fram en handlingsplan for en tettere integrert havneplan hvor miljødifferensiering inngår.»
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«Stortinget ber regjeringen legge til rette for at konsesjonshaverne innen akvakultur i større grad kan utnytte slakteavfall og kunne utnytte næringssaltene fra
havbruksanleggene til dyrking av andre arter som tang,
tare og blåskjell.»
Et annet flertall, medlemmene fra Høyr e , F r e m s k r i t t s p a r t i e t , S e n t e r p a r t i e t , Ve n s t r e o g K r i s t e l i g F o l k e p a r t i , viser til at
omlegging i retning grønn skipsfart går raskt i fergesektoren etter innføring av anbudskrav. På samme måte er
det også store muligheter særlig knyttet til oppdrettsnæringen med korte strekninger og regelmessig tilknytning til land for fartøyene. Den første elektriske
fisketråleren er også sjøsatt, noe som viser muligheten
for deler av også denne sektoren på relativt kort sikt.
Det er viktig å bygge opp både kompetanse om anskaffelser og, i hele kjeden av leverandørindustrien, om lavutslippsmuligheter i alle deler av maritim og marin
sektor.
D e t t e f l e r t a l l e t foreslår:
«Stortinget ber regjeringen sikre, gjennom krav og/
eller støtteordninger, at fergestrekninger og hurtigbåter
på offentlig anbud benytter null- eller lavutslippsteknologi, der det ligger til rette for det.»
«Stortinget ber regjeringen videreutvikle programmet for grønn skipsfart til å omfatte nullutslipps- og hybridkonsepter for ulike fartøykategorier innen 2030.»
E t t r e d j e f l e r t a l l , alle unntatt medlemmet fra
Miljøpartiet De Grønne, foreslår:
«Stortinget ber regjeringen utrede virkemidler for
at oppdrettsnæringen kan kutte sine klimagassutslipp,
og komme tilbake til Stortinget med dette.»
«Stortinget ber regjeringen utrede strengere krav til
svartvanns- og gråvannsutslipp fra cruiseskip.»
Et fjerde flertall, medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Senterpartiet, Sosia l i s t i s k Ve n s t r e p a r t i , Ve n s t r e o g K r i s t e l i g
F o l k e p a r t i , foreslår:
«Stortinget ber regjeringen iverksette tiltak for å få
passasjertransporten på hurtigbåt utslippsfri, basert på
hydrogen- eller el-batteriteknologi. Regjeringen bes om
å følge opp fylkeskommunenes rolle som innkjøper av
disse transporttjenester med nødvendig kompetanse
og incentiver.»
Ko m i t e e n s
medlemmer
fra
Høyre,
F r e m s k r i t t s p a r t i e t , Ve n s t r e o g K r i s t e l i g
F o l k e p a r t i viser til at utslippsreduksjoner fra maritime næringer er et prioritert satsingsområde, og viser til
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Stortingets behandling av Meld. St. 13 (2014–2015), jf.
Innst. 211 S (2014–2015).
Innenriks skipsfart omfattes av norske forpliktelser
under Paris-avtalen. D i s s e m e d l e m m e r mener at
skipsfarten må stimuleres til å benytte lavutslipps- og
utslippsfri energi i større grad enn i dag, som et bidrag
for å redusere utslippene fra sektoren. De ikke-sosialistiske partiene har tidligere redusert elavgiften for skip i
næringsvirksomhet, et positivt incentiv for å erstatte
bruk av mineralolje med elektrisk kraft for skip som ligger ved kai. Videre viser d i s s e m e d l e m m e r til reduksjonen av losberedskapsavgiften i 2016, som ble gitt
en miljøinnretning for å stimulere til en raskere grønn
omstilling av skipsfarten.
D i s s e m e d l e m m e r ber regjeringen sikre, gjennom krav og/eller støtteordninger, at fergestrekninger
på offentlig anbud benytter null- eller lavutslippsteknologi der det ligger til rette for det, og mener det er hensiktsmessig at man i prioriteringen av nye krav på fergestrekningene i første rekke setter krav til utslippsfrie
eller fornybare løsninger på de strekninger der merkostnaden er lavest sett opp mot gevinsten man oppnår ved
tiltaket. Norge har i dag en internasjonal lederrolle i arbeidet med å sikre utslippsfrie og fornybare løsninger i
fergetrafikken.
D i s s e m e d l e m m e r foreslår:
«Stortinget ber regjeringen implementere krav og
reguleringer til utslipp fra cruiseskip og annen skipstrafikk i turistfjorder samt andre egnede virkemidler for å
sørge for innfasing av lav- og nullutslippsløsninger i
skipsfarten fram mot 2030, herunder innføre krav om
nullutslipp fra turistskip- og ferger i verdensarvfjordene
så snart det er teknisk gjennomførbart, og senest innen
2026.»
«Stortinget ber regjeringen arbeide for en internasjonal standard, og etablere en strategi, for landstrøm
og ladestrøm i de største havner og cruisehavnene i
Norge innen 2025. Dette inkluderer en felles standard
for klima- og miljøkrav i norske havner.»
Kom i t e e n s m e d l e m m e r f ra A r b e i d e r p a r t i e t , S o s i a l i s t i s k Ve n s t r e p a r t i o g M i l j ø p a r t i e t D e G r ø n n e viser til brev til komiteen fra
NCE Maritime Cleantech 23. mars 2018. Her står det:
«NCE Maritime CleanTech samlar representantar
frå heile den maritime verdikjeda, og me vil peika på at
ein strengare norsk klimapolitikk og investeringar i
miljø- og klimatiltak ikkje berre er viktig for klimaet,
men også for den framtidige konkurransekrafta til den
norske maritime klynga. Bruk av den offentlege innkjøpsmakta der det blir stilt strenge krav til energieffektivitet og utslepp har gjort at Noreg har verdsleiande
maritim leverandørindustri på låg- og nullutsleppsløysingar. I ei tid kor oljenæringa har slitt, er det nettopp
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miljøvennlege skip som har bidratt til fortsett eksistens
for mange bedrifter langs kysten.»
D i s s e m e d l e m m e r vil videre vise til at NCE Maritime Cleantech i brevet støtter et tidfestet forslag om
innføring av krav til nullutslipp fra båter som går i turisttrafikk i typiske turistfjorder.
D i s s e m e d l e m m e r mener det er viktig med tydelige politiske vedtak for målet om utslippsfrie løsninger og med en tilstrekkelig langsiktig forutsigbarhet for
næringen til å tilpasse seg nye krav. D i s s e m e d l e m m e r vil vise til at båter som vil ha vansker med å oppfylle kravene i første omgang, kan stoppe lengre ut i fjorden og seile turistene inn i innerste delen av fjorden
med skip som Future of the Fjords, eller de kan få assistanse av utslippsfrie slepebåttjenester som kan ta større
båter inn utslippsfritt med avskrudde motorer.
D i s s e m e d l e m m e r vil videre vise til at NCE Maritime CleanTech i brevet til komiteen 23. mars 2018
også tar opp behovet for å stille strengere miljøkrav til
oppdrettsnæringa. De viser til at teknologien for å drive
anlegg med null utslipp av klimagasser er klar, og at flere
og flere oppdrettsaktører bytter ut dieselaggregatene
sine med landstrøm. Elektrifisering av anleggene åpner
også mulighetene for plug-in hybrid-løsninger og elektriske arbeidsbåter. NCE Maritime CleanTech viser videre til at det derfor er viktig at regjeringen benytter seg
av muligheten for å sette krav i alle nye konsesjonstildelinger til oppdrettsnæringen om bruk av miljø- og klimavennlige operasjoner på anlegg og driftsfartøy.
Ko m i t e e n s f l e r t a l l , m e d l e m m e n e f ra A r beiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk
Ve n s t r e p a r t i o g M i l j ø p a r t i e t D e G r ø n n e ,
foreslår:
«Stortinget ber regjeringen utrede en ECO-bonus
ordning for å stimulere vareeierne til å gå over til frakt
på kjøl.»
«Stortinget ber regjeringen legge fram forslag om
hvordan offentlige anbud kan brukes til å fremme nullutslippsløsninger i kollektivtransporten, slik at all offentlig transport blir fossilfri innen 2025.»
«Stortinget ber regjeringen innføre nødvendige begrensninger i størrelsen på cruiseskip, kystruteskip og
øvrige skip med et maksimalt antall passasjerer per skip
for å få operere i verdensarvfjordene og andre spesielt
sårbare områder, som Svalbard, for å unngå overturisme.»
«Stortinget ber regjeringen innarbeide i Enovas
mandat et mål om etablering av landstrøm i de 20 havnene med størst utslipp, i 9 hurtigruteanløpshavner og i
sårbare fjorder med mye cruisetrafikk.»
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Kom i t e e n s m e d l e m m e r f ra A r b e i d e r p a r t i e t , S e n t e r p a r t i e t o g S o s i a l i s t i s k Ve n s t r e p a r t i , foreslår:

Ko m i t e e n s m e d l e m m e r f ra S e n t e r p a r t i e t , S o s i a l i s t i s k Ve n s t r e p a r t i o g M i l j ø p a r t i e t D e G r ø n n e foreslår:

«Stortinget ber regjeringen stille krav til at cruiseskip, kystruteskip og øvrige skip som brukes i turistsammenheng i sårbare områder og viktige turistfjorder som
f.eks. verdensarvfjordene og Trollfjorden, med umiddelbar virkning ikke kan operere på tungolje.»

«Stortinget ber regjeringen innføre forbud mot å
operere på tungolje i norsk territorialfarvann innen
1. januar 2020.»

Kom i t e e n s m e d l e m m e r f ra A r b e i d e r partiet, Senterpartiet og Miljøpartiet De
G r ø n n e foreslår:
«Stortinget ber regjeringen innføre krav om at alle
cruiseskip, kystruteskip og øvrige skip – uavhengig av
byggeår – som brukes i turistsammenheng i sårbare områder og viktige turistfjorder som f.eks. verdensarvfjordene og Trollfjorden, skal tilfredsstille miljø- og
utslippskravene gitt i MARPOL Vedlegg VI regel 13.5
(Tier III) fra 1. januar 2021.»
Kom i t e e n s m e d l e m m e r f ra A r b e i d e r p a r t i e t , S o s i a l i s t i s k Ve n s t r e p a r t i o g M i l j ø p a r t i e t D e G r ø n n e fremmer følgende forslag:
«Stortinget ber regjeringen sørge for at alle nye oppdrettsanlegg og driftsfartøy for disse anleggene skal drives med nullutslippsteknologi eller fornybart drivstoff
senest fra 2020.»
«Stortinget ber regjeringen stille krav til nullutslipp
fra cruiseskip, kystruta og øvrige skip som brukes i turistsammenheng i viktige turistfjorder, som f.eks. verdensarvfjordene og Trollfjorden, fra 2023.»
Kom i t e e n s m e d l e m m e r f ra
p a r t i e t o g S e n t e r p a r t i e t foreslår:

Arbeider-

«Stortinget ber regjeringen legge fram forslag som
styrker innsatsen for at alle havner skal tilby landstrøm
innen 2030, og utrede påkoblingsplikt.»
«Stortinget ber regjeringen legge fram tiltak med
mål om nullutslipp fra skip som brukes i turistsammenheng i landets viktigste turistfjorder, f.eks. de 26 verdensarvfjordene og Trollfjorden, fra 2023.»
Kom i t e e n s m e d l e m m e r
p a r t i e t foreslår:

fra

Arbeider-

«Stortinget ber regjeringen bruke konsesjonstildelingen til offshoreskip om at aktivitet skal skje med begrensede utslipp, og gi lisenshaverne ansvar for utslipp i
en større del av verdikjeden.»

«Stortinget ber regjeringen arbeide for å innføre et
internasjonalt forbud mot å operere på tungolje i Arktis,
tilsvarende forbudet mot å operere på tungolje i Antarktis.»
Ko m i t e e n s m e d l e m m e r f ra S e n t e r p a r t i e t foreslår:
«Stortinget ber regjeringen gå inn for at fossil energibruk i person- og varebiler gradvis fases ut. Avgiftssystemet innrettes slik at tilnærmet 100 pst. av nybilsalget
i 2025 er basert på nullutslippsteknologi.»
Ko m i t e e n s m e d l e m m e r f ra S o s i a l i st i s k
Ve n s t r e p a r t i o g M i l j ø p a r t i e t D e G r ø n n e
foreslår:
«Stortinget ber regjeringen fremme forslag om
gradvis å endre CO2-avgiften for hele maritim sektor, og
fremme forslag om innføring av en CO2-avgift uten refusjonsordning for fiskeflåten, med mulighet for næringen til å inngå avtale etter modell fra NOx-fondet for å
gjennomføre reduksjoner i utslippene. Innbetalingen
differensieres etter fartøystørrelse, og den minste delen
av fiskeflåten favoriseres ved å øke fiskerfradraget.»
Biodrivstoff
Ko m i t e e n s f l e r t a l l , m e d l e m m e n e f ra
Høyre, Fremskrittsp artiet, Senterpartiet,
Ve n s t r e o g K r i s t e l i g F o l k e p a r t i , viser til at biodrivstoff er et viktig virkemiddel for å få utslippene fra
transportsektoren ned. Samtidig er det viktig at biodrivstoffet produseres på en bærekraftig måte. Dagens innblandingskrav er med på å skape stabile rammebetingelser for en ny næring i Norge, og det finnes flere planer for realisering av produksjonsanlegg.
F l e r t a l l e t viser til at Miljødirektoratet har utformet endringsforskrift, at Klima- og miljødepartementet
har gjennomført offentlig høring av de nødvendige forskriftsendringene for å gjennomføre opptrappingen av
omsetningskravet for biodrivstoff, og at høringsinnspillene nå er til vurdering i departementet.
Ko m i t e e n s
medlemmer
fra
Høyre,
F r e m s k r i t t s p a r t i e t , Ve n s t r e o g K r i s t e l i g
F o l k e p a r t i viser videre til opptrappingsplanen for
biodrivstoff.
D i s s e m e d l e m m e r er opptatt av det blandes
inn en gradvis større andel fornybart i alt flytende driv-
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stoff. Å begrense den fornybare andelen til etanol er
konkurransevridende med tanke på andre bioråstoff og
ny teknologiutvikling. Ambisiøse mål for reduksjon av
klimagassutslipp må være det viktigste formålet, ikke
hvilket råstoff og hvilken teknologi som skal bidra. D i s s e m e d l e m m e r viser til at regjeringen ikke legger
opp til å innføre E10 som ny bransjestandard for bensin,
men at omsetningskravet for biodrivstoff til bensinkjøretøy økes til noe over 5 prosent.
Kom i t e e n s m e d l e m m e r f ra A r b e i d e r p a r t i e t , S o s i a l i s t i s k Ve n s t r e p a r t i o g M i l j ø p a r t i e t D e G r ø n n e viser til at for veitrafikken har
stortingsflertallet vedtatt en opptrappingsplan for innblanding av biodrivstoff. D i s s e m e d l e m m e r viser til
at det er viktig at den eksisterende satsingen skjer med
bærekraftige biodrivstoff, og at dette også må skje når
nye satsinger på fornybart drivstoff skjer. D i s s e m e d l e m m e r mener bruk av palmeolje og/eller biprodukter av palmeolje i biodrivstoff ikke er bærekraftig biodrivstoff. Etableringen av oljepalmeplantasjer er i dag
den største trusselen mot regnskogen i Sørøst-Asia, spesielt i Indonesia og Malaysia. Dette gjør at palmeoljedrivstoffet gir store klimagassutslipp. D i s s e m e d l e m m e r viser til at Stortinget flere ganger har behandlet saker om bruken av palmeolje, men at man fremdeles venter på regjeringens oppfølging, for eksempel når
det gjelder avgiftsbelegging av palmeoljedrivstoff. D i s s e m e d l e m m e r forventer rask framdrift fra regjeringen i dette arbeidet.
Industri og petroleum. Utslippskutt i industrien
K o m i t e e n vil videre fremheve den positive
utviklingsdynamikken som ligger i at det i sterkere og
sterkere grad er blitt et konkurransefortrinn å levere klimavennlige produkter, produsert med ren energi. K o m i t e e n mener store deler av industrien fortjener
honnør for omstillingsvilje, og understreker viktigheten
av at statlige myndigheter ser og iverksetter dette og gir
forutsigbare rammevilkår samtidig som det stilles krav
om forbedringer. Ko m i t e e n mener de nordiske landene bør inviteres til et tettere samarbeid om hydrogensatsing i form av en nordisk hydrogenstrategi.
K o m i t e e n fremmer følgende forslag:
«Stortinget ber regjeringen om en helhetlig strategi
for forskning, teknologiutvikling og bruk av hydrogen
som energibærer.»
«Stortinget ber regjeringen ta initiativ til sonderinger med de andre nordiske landene med tanke på en felles nordisk hydrogenstrategi.»
K o m i t e e n s f l e r t a l l , alle unntatt medlemmet
fra Sosialistisk Venstreparti, viser til hydrogenstrategien som Stortinget i 2015 ba regjeringen Solberg om å
legge fram og som er omtalt i Meld. St. 25 (2015–2016)
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Kraft til endring. Hydrogen kan bli et viktig drivstoff,
særlig i tunge og langtgående kjøretøy. Men det ligger
også store muligheter knyttet til industriell utvikling og
klimanytte dersom vi i større grad evner å utnytte hydrogen i blant annet stål- og aluminiumsproduksjon.
Mye ligger til rette for at de nordiske landene kan lede
an i en industrialisert hydrogensatsing i Europa. De nordiske landene har sammen gjort tilsvarende løft innen
elkraftsektoren og produksjon av fornybar energi.
Ko m i t e e n s
medlemmer
fra
Høyre,
F r e m s k r i t t s p a r t i e t , Ve n s t r e o g K r i s t e l i g
F o l k e p a r t i viser til at det meste av utslippene fra industri, bergverk og petroleum faller inn under kvotepliktige utslipp.
D i s s e m e d l e m m e r viser til at industrien har redusert sine utslipp med 40 prosent siden 1990. I dag er
det få kommersielt tilgjengelige teknologier for å redusere prosessutslipp fra industrien videre. D i s s e m e d l e m m e r understreker derfor viktigheten av at utvikling av lavutslippsteknologi i industrien er et av de prioriterte målene i klimapolitikken. D i s s e m e d l e m m e r viser til Prosess 21, et strategiforum med deltagere
fra industrien, akademia, forvaltningen og virkemiddelapparatet. Prosess 21 skal gi innspill til hvordan vi
best kan få en utvikling i retning av minimale utslipp fra
prosessindustrien i 2050 og samtidig ha en bærekraftig
vekst i industrisektoren.
D i s s e m e d l e m m e r viser til at EUs kvotesystem,
CO2-avgift, sterke reguleringer og en norsk petroleumsnæring som stiller strenge krav til seg selv, har ført til at
utslippene ved utvinning per produsert enhet i gjennomsnitt er lave i et internasjonalt perspektiv. D i s s e
m e d l e m m e r vil samtidig påpeke at det er nødvendig
å vurdere hvorvidt flere av utslippskildene i petroleumsvirksomheten skal inkluderes i kvotesystemet.
D i s s e m e d l e m m e r viser til at regjeringspartiene i samarbeid med Kristelig Folkeparti har bevilget betydelige midler til CO2-håndtering siden 2013, både til
drift av testsenteret TCM på Mongstad og gjennom konseptstudier for fullskala demonstrasjonsanlegg og
transport og lagring av CO2. CO2-håndtering er et viktig
klimatiltak for å redusere klimagassutslipp, og d i s s e
m e d l e m m e r viser til regjeringserklæringen fra
Jeløya, hvor det slås fast at:
«Regjeringen vil bidra til å utvikle en kostnadseffektiv teknologi for fangst, transport og lagring av CO2.
Regjeringen vil legge frem en helhetlig vurdering av fullskala CO2-håndtering for Stortinget senest i forbindelse
med RNB 2018, og ha ambisjon om å realisere en kostnadseffektiv løsning for fullskala CO2-håndtering i
Norge gitt at dette gir teknologiutvikling i et internasjonalt perspektiv.»
D i s s e m e d l e m m e r viser til at klimaendringene
og et økende energibehov i verden er bakgrunnen for
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regjeringens ambisjoner for arbeidet med fangst og lagring av CO2. Behovet for CO2-håndtering er godt dokumentert gjennom rapporter fra FNs klimapanel og Det
internasjonale energibyrået (IEA). De sier det vil være
svært vanskelig og mye dyrere å nå togradersmålet uten
CO2-håndtering.
D i s s e m e d l e m m e r viser til at regjeringens ambisjon om fullskala demonstrasjonsanlegg for CO2fangst og -lagring krever at vi jobber systematisk og målrettet med å etablere et godt beslutningsgrunnlag. Regjeringen har satt i gang konseptstudier på fangst, transport og lagring av CO2. Norcem, Fortum Oslo Varme
(Klemetsrudanlegget) og Yara har levert sine konseptstudier av CO2-fangst til Gassnova. Gassco har gjennomført konseptstudier på transport. Statoil, sammen med
Shell og Total, gjennomfører konseptstudier av CO2-lagring frem mot høsten 2018.
D i s s e m e d l e m m e r mener at hovedmålet for
fullskalaprosjekt er å bidra til teknologiutvikling og
kostnadsreduksjoner, slik at CO2-håndtering kan bli et
effektivt klimatiltak globalt. Om verden innretter
klimapolitikken slik at den kan nå Paris-avtalens mål,
kan spredningspotensialet fra et norsk prosjekt være
stort. En komplett verdikjede for CCS for industrien vil
potensielt ha en stor global klimamessig verdi og også
som en grønn industrimulighet for Norge.
D i s s e m e d l e m m e r viser til at et forbud mot fossil olje til varmeformål vil treffe industribedrifter som
kan ha krav til prosessvarme som ikke uten videre gjør
det mulig å erstatte fossile brensler. Store deler av utslippene fra industrien er omfattet av kvotepliktig sektor, og
bruk av fossil olje er priset gjennom CO2-avgift på mineralske produkter.
D i s s e m e d l e m m e r viser til vedtak nr. 687,
23. mai 2016. Vedtaket er fulgt opp gjennom ny styringsavtale mellom departementet og Enova for perioden 2017–2020. Styringsavtalen gir Enova langsiktige
økonomiske rammer og stor faglig frihet. Styringsmodellen gir Enova mulighet til å utnytte de ressursene
som er stilt til rådighet, effektivt. D i s s e m e d l e m m e r
viser til at det i avtalen er lagt til grunn at Enova skal bidra på regjeringens prioriterte innsatsområder i
klimapolitikken, blant annet utvikling av lavutslippsteknologi i industrien og ren produksjonsteknologi. I
den nye avtalen har innovasjon av ny energi- og klimateknologi fått større plass enn før. Gjennom et eget delmål i avtalen skal Enova bidra til økt innovasjon innen
energi- og klimateknologi tilpasset lavutslippssamfunnet. Etter at den nye avtalen trådte i kraft 1. januar 2017,
har Enova lansert nye programmer som bidrar til utvikling av ny innovativ energi- og klimateknologi. Enova
har fire forskjellige programmer rettet mot forskjellige
stadier i teknologiutviklingen, fra demonstrasjons- og
forprosjektfasen til fullskala implementering og markedsintroduksjon. Programmene legger til rette for å
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støtte innovative teknologiprosjekter innenfor alle de
største norske industrigrenene.
Ko m i t e e n s m e d l e m m e r f ra A r b e i d e r p a r t i e t , S o s i a l i s t i s k Ve n s t r e p a r t i o g M i l j ø p a r t i e t D e G r ø n n e viser til at norsk industri de
siste to tiårene har bevist at de kan kutte utslippene betydelig. I 2016 hadde norsk industri utslipp på 11,7 millioner tonn CO2-ekvivalenter. Utslippene er ventet å
stige til 12,2 millioner tonn CO2-ekvivalenter uten nye
tiltak. Om lag 4 millioner tonn CO2 av utslippene kommer fra fossil energi til varmeformål. Om lag 1 million
tonn CO2 av utslippene i industrien er ikke-kvotepliktige utslipp som man ikke har sterke virkemidler for å
kutte i.
D i s s e m e d l e m m e r viser til at i et land med fantastiske fornybare ressurser som Norge, er det ingen
grunn til at industriens energibruk skal være fossil. For
et høykompetent land som Norge må satsing på nullutslippsløsninger være norsk industris konkurransefortrinn i en verden som skal løse klimaproblemet.
D i s s e m e d l e m m e r viser til at det er bred enighet på Stortinget om at fossil varme i bygg skal fases ut
innen 2020, og det er nå på tide å utvide utfasingen av
fossil energi også til varmeformål i industrien. D i s s e
m e d l e m m e r mener at i løpet av inneværende stortingsperiode bør det derfor legges fram en forskrift som
forbyr fossil oppvarming i industrien, med en tidsfrist
for gjennomføring, på samme måte som man har gjort i
bygg.
D i s s e m e d l e m m e r viser til at ny rapport fra
DNV GL, på bestilling fra Energi Norge, viser at det finnes betydelige ikke-kvotepliktige utslipp fra industrien
som kan fjernes ved hjelp av elektrifisering. Potensialet
for utslippskutt er 400 000 tonn CO2 og gjelder i hovedsak utslipp knyttet til stasjonær forbrenning. D i s s e
m e d l e m m e r viser til at noen industribedrifter allerede har gått foran, slik som for eksempel industribedriften Glasop i Skjåk, som lager bygge- og fyllingsmaterialer til vei og jernbane av resirkulert glassemballasje. Ved
hjelp av elektrifisering har bedriften kuttet sitt fossile
gassforbruk. Nå planlegger bedriften å gjennomføre
samme omstilling på sin fabrikk i Fredrikstad.
D i s s e m e d l e m m e r foreslår:
«Stortinget ber regjeringen endre utslippstillatelsene for ikke-kvotepliktig industri, slik at fossil energi til
varmeformål fases ut innen utgangen av 2021.»
Ko m i t e e n s m e d l e m m e r f ra S e n t e r p a r t i e t , S o s i a l i s t i s k Ve n s t r e p a r t i o g M i l j ø p a r t i e t D e G r ø n n e foreslår:
«Stortinget ber regjeringen i løpet av 2018 legge
fram et forslag om forbud mot å installere ny fossil var-
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mekapasitet som ikke har CO2-fangst og -lagring, i industrien.»
Kom i t e e n s f l e r t a l l , m e d l e m m e n e f ra A r beiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk
Ve n s t r e p a r t i o g M i l j ø p a r t i e t D e G r ø n n e ,
foreslår:
«Stortinget ber regjeringen utarbeide en forskrift
som varsler et forbud mot bruk av fossil olje til varmeformål i industrien fra senest 2023. Forskriften må legges fram av regjeringen i stortingsperioden 2017–2021.»
«Stortinget ber regjeringen pålegge Enova å stimulere til økt bruk av trekull i ferrolegeringsindustrien
gjennom risikoavlastning og støtte til industriskala demonstrasjonsanlegg og fullskala pilotprosjekt for norsk
produksjon av trekull.»
«Stortinget ber regjeringen pålegge Enova å stimulere til økt bruk av hydrogen som reduksjonsmiddel
gjennom risikoavlastning og støtte til industriskala demonstrasjonsanlegg og fullskala pilotprosjekt.»
F l e r t a l l e t ønsker å støtte norsk fastlandsindustris ambisjoner om å øke verdiskapingen samtidig med
at store punktutslipp fjernes gjennom omlegging til
bruk av fornybar energi, energieffektivisering og gjennom å fange, transportere og lagre klimagassutslipp fra
prosesser som ikke kan erstattes eller gjennomføres
med fornybar energi.
F l e r t a l l e t viser til at skal Norge og verden kunne
nå sine fastsatte klimamål, vil det være behov for fangst
og lagring av CO2 fra industriprosesser både i Norge og
på kontinentet. Norge har noen av de beste lagringsmulighetene for CO2 i Europa. Den norske delen av Nordsjøen har lagringsplass til å dekke store deler av EUs lagringsbehov. F l e r t a l l e t mener at CCS ikke må benyttes
som et påskudd for å forlenge oljealderen, men mange
industriprosesser kan ikke redusere sine utslipp ved å
endre fra fossil til fornybar energi. Skal vi få kuttet utslippene fra industriell produksjon, vil vi måtte lykkes med
CCS. Samtidig vil en offensiv satsing på utvikling av lagringskapasitet i Nordsjøen kunne bidra til å skjerme arbeidsplasser på sokkelen.
F l e r t a l l e t viser til at Bellona har beregnet at
innen 2030 kan 22 000 heltidsstillinger i Nordsjøen
opprettholdes ved investering i nye offshorefelt for CO2lagring. Satsing på CCS er derfor ikke bare nødvendig for
å løse klimaproblemet – det vil også være viktig for å
opprettholde kompetanse og arbeidsplasser på sokkelen.
F l e r t a l l e t fremmer derfor følgende forslag:
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«Stortinget ber regjeringen fremme forslag for
hvordan man skal utvikle og tilrettelegge for en fullstendig verdikjede for CO2-lagring til sokkelen.»
«Stortinget ber regjeringen legge frem en handlingsplan med forslag til virkemidler som bidrar til en
overgang til CCS på alle større, industrielle punktutslipp innen 2030, og som samtidig bidrar til en konkurransedyktig norsk industri.»
«Stortinget ber regjeringen opprette et fond for utvikling av og investering i CCS. Fondet legges til Gassnova.»
Ko m i t e e n s m e d l e m m e r f ra S o s i a l i st i s k
Ve n s t r e p a r t i o g M i l j ø p a r t i e t D e G r ø n n e
foreslår:
«Stortinget ber regjeringen innføre et påbud om
CCS på alle større, industrielle punktutslipp innen
2030.»
Utslippskutt i bygg og anlegg
Ko m i t e e n s f l e r t a l l , m e d l e m m e n e f ra A r beiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk
Ve n s t r e p a r t i o g M i l j ø p a r t i e t D e G r ø n n e , viser til at arbeidet med å redusere klimagassbelastningen
fra byggematerialer er viktig. Trematerialer vil styrke sin
konkurransekraft i et slikt arbeid, men arbeidet må omfatte alle materialer og bidra til at for eksempel karbonfangst og -lagring i sementproduksjon blir mer attraktivt, og at man i større grad tar i bruk resirkulert stål. På
denne bakgrunn fremmer f l e r t a l l e t følgende forslag:
«Stortinget ber regjeringen legge frem en plan for
Stortinget om hvordan man skal redusere klimagassbelastningen fra byggematerialer.»
F l e r t a l l e t viser til at utslippene fra byggsektoren
var på om lag 1,2 millioner tonn CO2 i 2016 og er i sist
utarbeidede framskriving forventet å synke til 0,6
millioner tonn i 2020. Bygg og anlegg trenger å fase ut all
fossil olje og gass, men også å bli mer energieffektiv.
F l e r t a l l e t viser til at som oppfølging av klimaforliket samt flere stortingsvedtak i perioden 2013–2017, er
det besluttet et forbud mot fossil fyringsolje og parafin
til oppvarming av bygninger fra 2020. Forbudet gjelder
boliger, offentlige bygg og næringsbygg. Regjeringen har
anslått at utslippene fra fyring med fossil olje og parafin
i 2015 var 739 000 tonn CO2, og at forbudet regjeringen
har utarbeidet i forskrift, er beregnet å redusere utslippene med 340 000 tonn CO2 i året. Det er fortsatt gjenstående utslipp fra fossil oppvarming som ikke er omfattet av forbudet.
F l e r t a l l e t viser til at energibruk i bygg står for om
lag halvparten av energiforbruket i Norge og tilsvarende
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andel klimagassutslipp i et globalt perspektiv. Mål om
lavere energibruk og produksjon av energi i norske bygg
er grunnleggende i klimaarbeidet. Slik kan ren energi
frigjøres til kutt i utslipp i andre sektorer, som transport
og industri.
Målet om å effektivisere energibruken i byggsektoren forutsetter, slik f l e r t a l l e t ser det, et bredt sett av
virkemidler, herunder klimavennlig materialbruk, utfasing av fossile oppvarmingskilder, fornybar energiproduksjon i bygg og energieffektivisering i eksisterende
bygningsmasse.
F l e r t a l l e t viser til at en ved å erstatte utslippsintensive byggematerialer som stål og betong kan få til betydelig reduksjon i klimagassutslipp, og at virkemidler
knyttet til offentlige innkjøps- og anbudsprosesser,
planbestemmelser og krav om livssyklusanalyser for nye
bygg vil bidra til en raskere innfasing av mer miljøvennlige byggematerialer.
På denne bakgrunn foreslår f l e r t a l l e t følgende:
«Stortinget ber regjeringen legge fram en plan for
vesentlig økt bruk av norsk trevirke i bygg, hvor både
tiltak på industri- og etterspørselssiden inngår.»
Kom i t e e n s
medlemmer
fra
Høyre,
F r e m s k r i t t s p a r t i e t , Ve n s t r e o g K r i s t e l i g
F o l k e p a r t i viser til at de ikke-kvotepliktige utslippene fra oppvarming av bygg i 2015 var på 1,2 millioner
tonn CO2. D i s s e m e d l e m m e r viser til at de fremskrevne utslippene i 2030 er på 0,5 millioner tonn, og
mener et viktig steg mot reduksjon er å fase ut bruken av
mineralolje. D i s s e m e d l e m m e r viser til at regjeringen vil innføre forbud mot mineralolje til oppvarming
av bygninger fra 2020 for både grunnlast og spisslast,
boliger, offentlige bygg og næringsbygg.
D i s s e m e d l e m m e r mener regjeringen må legge
til rette for et grønt skifte med større vekt på fornybar
energi, der ren energi brukes til å fase ut fossil energi i
andre sektorer. D i s s e m e d l e m m e r påpeker at det
også gjelder utfasing av fossil energi i byggsektoren.
D i s s e m e d l e m m e r viser til at energibruk i bygg
står for om lag 40 prosent av energiforbruket i Norge.
Globalt står byggsektoren for en omtrent like stor andel
av klimagassutslippene. D i s s e m e d l e m m e r mener
det ligger et stort potensial for energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse, samtidig som nye bygg bygges mer klimasmart. D i s s e m e d l e m m e r er opptatt
av at regjeringen skal følge opp Stortingets enighet i
Energimeldingen. D i s s e m e d l e m m e r viser til at dette blant annet innebærer en reduksjon av energi med 10
TWh i bygg fra dagens situasjon til 2030.
D i s s e m e d l e m m e r viser til at forskriften om
forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger fra 2020 planlegges vedtatt før sommeren. D i s s e m e d l e m m e r påpeker at et eventuelt utvidet for-
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bud må konsekvensutredes og høres i tråd med utredningsinstruksen. D i s s e m e d l e m m e r viser til at
byggvarme i byggearbeider også faller utenfor forskriftens virkeområde. Miljødirektoratet har levert en utredning av bruken av fossil olje til byggtørk på bygge- og anleggsplasser. Her omtales flere mulige virkemidler som
alternativ til forbud. D i s s e m e d l e m m e r viser til
enigheten mellom de ikke-sosialistiske partiene om Nasjonal transportplan 2018–2029, der det stadfestes at regjeringen vil utarbeide en handlingsplan for fossilfrie
byggeplasser.
Ko m i t e e n s m e d l e m m e r f ra A r b e i d e r p a r t i e t , S o s i a l i s t i s k Ve n s t r e p a r t i o g M i l j ø p a r t i e t D e G r ø n n e viser til at et forslag om å
forby bruk av fossil mineralolje til oppvarming av
driftsbygninger i landbruket og midlertidige bygninger
fremdeles ikke er vedtatt. Når det gjelder å fjerne fossil
gass til oppvarming av bygninger og å fjerne bruken av
fossil energi til bruk i fjernvarme, har regjeringen valgt å
varsle videre utredninger. D i s s e m e d l e m m e r viser
til at regjeringen også har varslet at de vil utrede muligheten for å redusere eller fase ut bruk av mineralolje til
oppvarming og bygningstørking ved bygge- og anleggsplasser.
D i s s e m e d l e m m e r fremmer følgende forslag:
«Stortinget ber regjeringen sørge for at forbud mot
fossil gass til oppvarming av bygninger gjeldende fra
2020, vedtas i løpet av 2018, slik at bransjen kan forberede innføringen.»
«Stortinget ber regjeringen utvide forbudet mot
fossil oppvarming fra 2020 til å gjelde forbud mot oppvarming i midlertidige bygg, og at endringen vedtas i løpet av 2018, slik at bransjen kan forberede
innføringen.»
«Stortinget ber regjeringen innlemme innendørs
byggvarme under byggefasen, inkludert betongherding
og fasadetørk, som en del av forbudet mot fossil oppvarming fra 2020, og vedta denne endringen i løpet av
2018, slik at bransjen kan forberede innføringen.»
«Stortinget ber regjeringen i løpet av 2018 varsle
forbud mot både fossil olje og gass i fjernvarmeanlegg
fra senest 1. januar 2020.»
«Stortinget ber regjeringen endre regelverket for offentlige anskaffelser, slik at det i alle byggeprosjekter
som lyses ut på offentlig anbud, stilles krav om nullutslippsteknologi der dette er teknisk mulig. Dersom det
ikke er mulig, skal det stilles konkrete energi- og
utslippskrav.»
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«Stortinget ber regjeringen på egnet måte fremme
forslag om et norsk regelverk for jevnlig energikartlegging
i større virksomheter – med tanke på at kartleggingen
skal utløse kostnadseffektive energieffektiviseringstiltak.»
Kom i t e e n s m e d l e m m e r f ra A r b e i d e r partiet, Senterpartiet og Miljøpartiet De
G r ø n n e foreslår:
«Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med sak om utredning av miljøsertifisering av
bygg gjennom ordninger som BREEAM-NOR, for å drive
fram mer klimavennlig material- og energibruk. Miljøsertifisering må etterspørres både for nybygg, rehabilitering av eksisterende bygningsmasse og ved leie av
lokaler, og inkluderes i forskrifter for offentlig innkjøp.»
Kom i t e e n s m e d l e m m e r f ra S e n t e r p a r t i e t , S o s i a l i s t i s k Ve n s t r e p a r t i o g M i l j ø p a r t i e t D e G r ø n n e foreslår:
«Stortinget ber regjeringen legge fram en utredning
om hvordan det offentlige som leietaker kan stille krav
om minst energiklasse A i alle nye leiekontrakter.»
K o m i t e e n s m e d l e m f r a S o s i a l i s t i s k Ve n s t r e p a r t i viser i denne sammenheng til vedtak gjort
på Høyres landsmøte, om at det offentlige skal ha krav
om energimerke A i alle nye offentlige leiekontrakter,
med en opptrappingsplan fra 2022 frem til 2025.
Utslippskutt i olje- og gassindustrien
Kom i t e e n s m e d l e m m e r f ra S o s i a l i st i s k
Ve n s t r e p a r t i o g M i l j ø p a r t i e t D e G r ø n n e viser til at klimagassutslippene fra olje- og gassektoren var
på 14,9 millioner tonn i 2016 og er ventet å stige til 15,1
millioner tonn CO2-ekvivalenter innen 2020. Olje- og
gassvirksomheten er hovedårsaken til økningen i innlands klimagassutslipp siden 1990 med en utslippsvekst
på over 80 pst. Årsaken er i hovedsak at energiforsyningen på oljeplattformene drives med fossil gass. I tillegg
forårsaker norsk olje og gass store klimagassutslipp i
landene den eksporteres til.
D i s s e m e d l e m m e r fremmer følgende forslag:
«Stortinget ber regjeringen gi Miljødirektoratet i
oppdrag å endre utslippstillatelsen til Hammerfest
LNG, slik at gasskraftverket erstattes med kraft fra nettet, og gi Statnett i oppdrag å forsterke kraftinfrastrukturen ut til Melkøya.»
«Stortinget ber regjeringen stanse 24. konsesjonsrunde og tildeling i forhåndsdefinerte områder.»
«Stortinget ber regjeringen gi Miljødirektoratet og
Oljedirektoratet pålegg om å stille krav til nullutslipp av
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klimagasser i forbindelse med forsyning av energi til
alle nye oljeinstallasjoner, og stille dette som vilkår i alle
pågående konsesjonsrunder.»
«Stortinget ber regjeringen legge fram en plan for
hel- eller delelektrifisering av eksisterende felt for å nå
klimamålene fram mot 2030 og 2050. Stortinget ber regjeringen særlig vurdere elektrifisering av sørlige Nordsjøen, og inkludere mulighetene for å kombinere
elektrifiseringen med en demonstrasjonspark for havvind.»
«Stortinget ber regjeringen innfase krav til alle supplyskip som skal seile i norsk farvann, om å kunne motta landstrøm fra 1. januar 2020.»
Ko m i t e e n s f l e r t a l l , m e d l e m m e n e f ra A r beiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk
Ve n s t r e p a r t i o g M i l j ø p a r t i e t D e G r ø n n e ,
foreslår:
«Stortinget ber regjeringen gi Miljødirektoratet i
oppdrag å vurdere endret utslippstillatelse til Kårstøterminalen – med sikte på elektrifisering av terminalen
med kraft fra nettet, og legge fram en egen sak til Stortinget om dette.»
Ko m i t e e n s m e d l e m m e r f ra S o s i a l i st i s k
Ve n s t r e p a r t i o g M i l j ø p a r t i e t D e G r ø n n e viser til at å stille krav til at alle supplyskip skal kunne
motta landstrøm, vil være et konkret grep for å få ned
klimagassutslippene, men vil også kunne ha positive effekter for luftkvaliteten. D i s s e m e d l e m m e r viser til
at Statoil har satt landstrøm som krav i anskaffelsen de
hadde på innleie av supplyskip for om lag et år siden.
Dette viser at markedet er modent, og det er mulig å stille krav som alle kan gjennomføre. Enova har gitt støtte
til mange landstrømsanlegg til supplyskip, så det er en
tilgjengelig løsning nå.
Ko m i t e e n s m e d l e m f ra M i l j ø p a r t i e t D e
G r ø n n e viser til at produksjon og forbrenning av fossil
energi er hovedårsaken til klimaendringene, og at dette
derfor må opphøre raskest mulig. Å fase ut norsk petroleumsvirksomhet er derfor det viktigste Norge kan gjøre for klimaet. D e t t e m e d l e m viser til rapporten
«The Sky’s Limit» fra organisasjonen Oil Change International, som ble publisert i august 2017, og som viser at
Norge er verdens syvende største eksportør av klimagasser.
D e t t e m e d l e m viser til at norsk olje og gass utgjør en signifikant andel av globale utslipp fra fossil
energi, over 2 pst. Til sammenligning har Norge under 7
promille av verdens befolkning.
D e t t e m e d l e m viser til at petroleumsutvinningen per i dag bidrar til rundt ti ganger mer CO2 til atmo-
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sfæren enn alle Norges innenlandske utslipp. Norsk petroleumsvirksomhet gir altså et vesentlig bidrag til globale utslipp.
D e t t e m e d l e m har merket seg at det finnes mange ulike beregninger, og at enkelte av dem argumenterer
for et større karbonbudsjett. D e t t e m e d l e m vil imidlertid understreke at hvor raske utslippskutt som er
nødvendige for å innfri dette målet, avhenger av hvor
stor risiko for å mislykkes vi er villige til å ta. D e t t e
m e d l e m mener at det er uakseptabelt å utsette barn,
unge og fremtidige generasjoner for en vesentlig risiko
for irreversible og farlige klimaendringer. D e t t e
m e d l e m mener at denne risikoen øker for hvert nytt
felt som åpnes på norsk sokkel.
D e t t e m e d l e m viser til at Stortinget vinteren
2018 behandlet et representantforslag fra Miljøpartiet
De Grønne, der Miljøpartiet De Grønne og Sosialistisk
Venstreparti i Innst. 130 S (2017–2018) gikk inn for å
stanse 24. konsesjonsrunde for å hindre ytterligere investeringer i klimaødeleggelse.
Petroleumsskatt
Kom i t e e n s m e d l e m m e r f ra S o s i a l i st i s k
Ve n s t r e p a r t i o g M i l j ø p a r t i e t D e G r ø n n e viser til at norsk petroleumsnæring understøttes av minst
tre gunstige skatteordninger. For det første har næringen en egen skatteordning (leterefusjonsordningen) der
staten dekker 78 pst. av utgiftene til leting for selskaper
som ennå ikke er i skatteposisjon. Dette bidrar til at staten tar mye av risikoen for leting også for selskaper som
aldri blir i stand til å betale tilbake pengene. Staten tar
ikke denne oppstartsrisikoen for industrien på land.
D i s s e m e d l e m m e r viser til at for det andre får
oljeselskaper skrive av investeringer over seks år, selv
om store installasjoner på sokkelen bygges for vesentlig
lengre levetid. To offentlige utredninger (NOU 2000:18
og NOU 2014:13) har pekt på at avskrivninger over seks
år er altfor raskt med hensyn til levetiden for de fleste
driftsmidlene. Denne særfordelen gir oljeselskaper
langt større skattefradrag for investeringer enn øvrig
næringsliv, som vanligvis må avskrive kostnadene over
like mange år som man regner med at driftsmidlene vil
vare.
D i s s e m e d l e m m e r viser til at for det tredje har
petroleumsnæringen også et særfradrag gjennom friinntekten, hvor de skriver av 22 pst. av det driftsmidlene
koster. De norske skattefordelene til petroleumsindustrien er omtalt under kapitlet Næringsstøtte i nasjonalbudsjettet for 2015. Der står det blant annet:
«I petroleumsbeskatningen er de investeringsbaserte fradragene (friinntekt, avskrivninger og rentekostnader) høyere enn de skal være i en nøytral skatt. Etter
endringen i Prop. 150 LS (2012–2013) betaler petroleumsselskapene om lag 12 pst. av investeringer som er
omfattet av petroleumsskatten. I en nøytral petrole-
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umsskatt ville selskapene selv ha dekket om lag 25 pst.
av investeringskostnaden. Skatteutgiftene av for høye
investeringsfradrag anslås til om lag 21,3 mrd. kroner i
2013 og 20,8 mrd. kroner i 2014.»
D i s s e m e d l e m m e r viser til at ved å skape kunstig høy lønnsomhet i petroleumsindustrien tar staten
svært stor risiko med norske skattepenger, for eksempel
ved å finansiere leteboring i Barentshavet, der mulighetene for å etablere lønnsom drift er svært små. D i s s e
m e d l e m m e r vil i denne sammenheng minne om at
verden allerede har funnet langt mer olje og gass enn
klimaet tåler, og at mange av de eventuelle funnene som
gjøres de neste årene, ikke vil kunne komme i drift før
omkring 2030. Driftsfasen for nye funn vil strekke seg
langt forbi år 2050. Da bør verden ha avviklet sitt forbruk av fossile energikilder.
D i s s e m e d l e m m e r vil minne regjeringen om at
investeringene i fossilindustrien i 2018 blir på 144,3
mrd. kroner, mens investeringene i all annen industri til
sammen anslås til 20,7 mrd. kroner, kun en syvendedel
av investeringene i fossilindustrien. D i s s e m e d l e m m e r vil peke på at de investeringene vi gjør i dag, binder
kapital, kompetanse og nye investeringer til fossilindustrien i mange tiår fremover. Den sittende regjeringens
oljepolitikk, der Olje- og energidepartementet skryter
av at de setter nye rekorder i nye utvinningstillatelser i
2018, forverrer denne utviklingen og vitner om en utdatert virkelighetsforståelse.
D i s s e m e d l e m m e r foreslår:
«Stortinget ber regjeringen avvikle leterefusjonsordningen med virkning fra og med statsbudsjettet for
2019.»
K o m i t e e n s m e d l e m f r a S o s i a l i s t i s k Ve n s t r e p a r t i viser for øvrig til sine merknader og forslag
om petroleumsskatt i statsbudsjettet for 2018.
Ko m i t e e n s m e d l e m f ra M i l j ø p a r t i e t D e
G r ø n n e viser til at FN-rapporten «New climate economy» peker på subsidier og skattefordeler til fossil energi som et av de største hindrene for å nå klimamålene.
Gjennom disse skattefordelene blir den norske regjeringen delaktig i den omfattende globale subsidieringen av fossil energi, som ifølge studien «How Large Are
Global Fossil Fuel Subsidies?», publisert i World Development i 2017, er på 5 trillioner dollar, noe som tilsvarer 6,5 pst. av global verdiskapning (GDP). D e t t e
m e d l e m viser til at disse subsidiene er en viktig årsak
til at de globale utslippene steg med 2 pst. i 2017 til tross
for den raske utviklingen av billigere fornybare løsninger. Norge bruker i dag milliardbeløp på å gi skattefordeler til petroleumsnæringen, noe som blant annet
stimulerer til økt leteaktivitet på norsk sokkel.
D e t t e m e d l e m er kjent med at det er uenighet
om hvorvidt støtteordningene som gis til norsk petrole-
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umsnæring, kan defineres som subsidier. D e t t e m e d l e m viser derfor til Verdens handelsorganisasjon, som
definerer subsidier som «et finansielt bidrag fra en regjering eller annen offentlig instans som utgjør en fordel».
Det innebærer at alle typer statlig hjelp til én bransje,
som en annen bransje ikke får, er subsidier, inkludert
flere støtteordninger for norsk petroleumsnæring. Ifølge Det internasjonale pengefondet (IMF) bruker Norge
store summer på å subsidiere fossil energi.
D e t t e m e d l e m fremmer følgende forslag:
«Stortinget ber regjeringen i statsbudsjettet for
2019 legge frem forslag om avvikling av petoleumsnæringens skattefordeler.»
Utslippskutt i landbruket
Kom i t e e n s f l e r t a l l , m e d l e m m e n e f ra A r beiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk
Ve n s t r e p a r t i o g K r i s t e l i g F o l k e p a r t i , viser til
at Paris-avtalen fastsetter et mål om at verdens utslipp
av klimagasser må reduseres slik at temperaturstigningen på kloden ikke overstiger 2 grader, samtidig som
man tilstreber å begrense temperaturøkningen til 1,5
grader. F l e r t a l l e t viser videre til at avtalen også redegjør for de hensyn og avveiinger det er viktig å ta i arbeidet med å utforme klimapolitikken. F l e r t a l l e t vil understreke at i tillegg til å bekjempe klimaendringer må
også andre grunnleggende samfunnsoppgaver løses, og
avtalen peker på matsikkerhet og bekjempelse av sult
som en fundamental prioritering i dette arbeidet.
F l e r t a l l e t viser til avtaleteksten, som slår fast at:
«… vi må bedre evnen til å møte negative klimakonsekvenser og kutte klimagassutslippene på en måte som
ikke truer matproduksjonen.»
Et annet flertall, medlemmene fra Høyr e , F r e m s k r i t t s p a r t i e t , S e n t e r p a r t i e t , Ve n s t r e o g K r i s t e l i g F o l k e p a r t i , understreker at
tiltak med sikte på å redusere klimagassutslipp fra jordbruket skal være kunnskapsbaserte og kunne beregnes
med relativt sikre metoder. D e t t e f l e r t a l l e t viser til
arbeidet i teknisk beregningsutvalg for klimautslipp fra
jordbruket med å forbedre utslippsregnskapet for sektoren og bedre fange opp effekten av klimatiltak.
D e t t e f l e r t a l l e t fremmer følgende forslag:
«Stortinget ber regjeringen vurdere en handlingsplan for utbygging av biogass i Norge.»
«Stortinget ber regjeringen ta initiativ til et samarbeid med biogassbransjen om å etablere en bransjenorm for biogass for å dokumentere klimanytten av
norsk biogass og til bruk for Miljødirektoratet i rapporteringen av biodrivstoff.»
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«Stortinget ber regjeringen gjennomgå virkemidlene for kombinert oppvarming og strømforsyning (CHP)
med særlig henblikk på små, prefabrikerte biogassanlegg og solcelleanlegg rettet mot landbruket.»
Ko m i t e e n s
medlemmer
fra
Høyre,
F r e m s k r i t t s p a r t i e t , Ve n s t r e o g K r i s t e l i g
F o l k e p a r t i viser til Stortingets behandling av Meld.
St. 11 (2016–2017) og de tiltak og virkemidler som ble
vedtatt for å redusere utslippene fra jordbruket.
D i s s e m e d l e m m e r viser til det konstruktive
partssamarbeidet som nå pågår for å redusere utslippene fra landbruket, og merker seg at arbeidsgruppen som
ble nedsatt for frem til jordbruksforhandlingene å gjennomgå eksisterende ordninger for støtte til klimatiltak
på gårdsnivå, med sikte på å styrke og målrette innsatsen for reduserte utslipp, nå har lagt frem sin rapport.
Regjeringen skal også forhandle med jordbruket om en
frivillig avtale med en plan for reduksjon av klimagassutslipp, der ambisjonsnivået for utslippsreduksjoner i
jordbruket frem mot 2030 tallfestes. Dette er i tråd med
disse
m e d l e m m e r s ambisjon om sektorvise
utslippsambisjoner.
Landbruket er en viktig bidragsyter i det grønne
skiftet, både gjennom binding av karbon og produksjon
av fornybar, biobasert energi og drivstoff. D i s s e m e d l e m m e r vil samtidig vise til at reduserte utslipp fra
sektoren er helt nødvendig. Derfor stiller d i s s e m e d l e m m e r seg bak ambisjonen om å føre en politikk
som gir insentiver til mindre utslipp og mer kostnadseffektive klimatiltak.
D i s s e m e d l e m m e r mener det er viktig at landbruket bygger mer av sine bygg med mer bruk av tre,
massivtre og lavkarbon betong.
D i s s e m e d l e m m e r viser til at kombinert oppvarming og strømforsyning (CHP), eller sammenkjøring
av strøm og varme, brukes om samtidig generering av
elektrisitet og oppvarming/kjøling fra forbrenning av
drivstoff og/eller fra et solvarmeanlegg. Svært få bønder
har i dag EOS-system. Med i snitt fem bygninger på et
gårdstun er det stort potensial for energieffektivisering
og bruk av egenprodusert varme og el.
D i s s e m e d l e m m e r viser til at prefabrikkerte,
små biogassanlegg med biogassturbin nå er på markedet. Disse vil gjøre det langt rimeligere og sikrere å utnytte lokal husdyrgjødsel fra en besetning på fra 100 kyr
og oppover til å produsere energi i ulike former, redusere utslipp fra fordampning, erstatte kunstgjødsel med
kortreist biogjødsel og redusere avrenningsproblemer.
D i s s e m e d l e m m e r viser til verdiskapingsprogrammet for fornybar energi i landbruket, som blant
annet innbefatter at flere husdyrprodusenter kan samarbeide om biogassanlegg på gårdsnivå, økt bruk av solkraft og reduksjon av utslipp og avrenning fra husdyrgjødsel.
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D i s s e m e d l e m m e r viser til at etter hvert som
det kommer opp en anleggsstruktur med biogassanlegg,
er det naturlig å etablere regionale oppgraderingsanlegg for flytende biogass til drivstoff. Fram mot 2030 vil
det også kunne utvikle seg et marked for biokull, som
gjør at de små biogassanleggene også kan få økt effekt
med biomasse fra deler av trestokken som i dag ikke utnyttes.
Satsing på biogass i landbruket må være en del av en
helhetlig satsing og strategi for biogass i Norge.
D i s s e m e d l e m m e r viser til at vi per i dag bare
har rundt 60 biogassanlegg i Norge, og flertallet er basert på avløpsslam. Dagens produksjon fra disse er på
om lag 437 GWh, med en verdiskaping på ca. 900 mill.
kroner og 731 årsverk, noe som gir 107 000 tonn CO2ekvivalenter i klimagassreduksjon.

D i s s e m e d l e m m e r viser til at jordbruk har flere
roller i klimaarbeidet, og at matproduksjonen er svært
utsatt for klimaendringer. Arbeidet med klimatilpasninger i jordbruket må, slik d i s s e m e d l e m m e r ser
det, derfor starte så snart som mulig. D i s s e m e d l e m m e r viser til at matproduksjonen kan bidra med en viktig del av løsningen på verdens klimautfordringer, fordi
landbruk gjennom fotosyntesen binder store mengder
CO2. D i s s e m e d l e m m e r mener derfor det er avgjørende at det videre arbeidet på dette området håndterer
de mange ulike problemstillingene samtidig.

Kom i t e e n s m e d l e m m e r f ra A r b e i d e r p a r t i e t , S o s i a l i s t i s k Ve n s t r e p a r t i o g M i l j ø p a r t i e t D e G r ø n n e viser til at utslippene fra
jordbruket var på 4,6 millioner tonn CO2-ekvivialenter
i 2016. Uten nye tiltak er utslippene forventet å være på
4,3 millioner tonn CO2-ekvivalenter i 2020. Utslippene
kommer i hovedsak i form av prosessutslipp av metan
fra husdyr og husdyrgjødsel, lystgass fra gjødsel og jord
og CO2 fra dyrking av myr. Om lag 90 pst. av utslippene
av klimagasser fra jordbruket er knyttet til fôr- og husdyrproduksjon.
D i s s e m e d l e m m e r fremmer følgende forslag:

«Komiteens flertall, alle unntatt medlemmet fra
Sosialistisk Venstreparti, mener jordbrukets viktigste
oppgave i klimasammenheng er å redusere utslippene
per produsert enhet, i tillegg til å øke opptaket av CO2 og
tilpasse produksjonen til et klima i endring.»

«Stortinget ber regjeringen utvide omsetningspåbudet av bærekraftig biodrivstoff, herunder andre generasjons biodrivstoff fra tre og restavfall, til å omfatte
avgiftsfri diesel.»
Kom i t e e n s m e d l e m m e r f ra S o s i a l i st i s k
Ve n s t r e p a r t i o g M i l j ø p a r t i e t D e G r ø n n e
foreslår:
«Stortinget ber regjeringen om at forbud mot fossil
oppvarming i veksthus og i bygninger der det tørkes
korn, gjeldende fra 2020, vedtas i løpet av 2018, slik at
bransjen kan forberede innføringen.»
Kom i t e e n s m e d l e m m e r f ra A r b e i d e r p a r t i e t , S e n t e r p a r t i e t o g K r i st e l i g Fol ke p a r t i vil understreke at Norge har nådd en historisk
lav selvforsyningsgrad, også i global sammenheng. Det
er derfor viktig at klimapolitikken utformes på en måte
som sikrer nasjonal matproduksjon, og som ikke ytterligere svekker landbrukets mulighet til å produsere mat
til egen befolkning. D i s s e m e d l e m m e r vil påpeke at
dette hensynet står i en særstilling for Norges del med
hensyn til hvor sårbar norsk matproduksjon er, og det
nasjonale ansvaret knyttet til selvforsyning.

Ko m i t e e n s m e d l e m m e r f ra A r b e i d e r p a r t i e t o g S e n t e r p a r t i e t viser til jordbrukets
samfunnsoppdrag og følgende flertallsmerknad fra
Innst. 251 S (2016–2017):

Ko m i t e e n s f l e r t a l l , m e d l e m m e n e f ra A r beiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk
Ve n s t r e p a r t i o g M i l j ø p a r t i e t D e G r ø n n e , viser videre til at verdens matproduksjon allerede rammes av klimaendringene, men at jordbruk likevel er et
tema som er relativt nytt i internasjonale klimaforhandlinger og i klimapolitisk sammenheng for øvrig.
F l e r t a l l e t merker seg at det på FNs klimaforhandlingsrunde i 2017 ble forhandlet fram en plan for
hvordan klimaarbeidet i jordbrukssektoren skal legges
opp. F l e r t a l l e t merker seg også at det skal legges opp
til et samarbeid mellom vitenskapelig og teknologisk
rådgiving på den ene siden og implementering og gjennomføring på den andre, og at dette skal sikre et forbedret kunnskapsgrunnlag og føre til konkrete tiltak. F l e r t a l l e t vil understreke betydningen av at Norge bidrar
aktivt inn i dette arbeidet, både med hensyn til progresjon og kunnskapsutvikling. F l e r t a l l e t mener at det
parallelt med dette internasjonale arbeidet bør jobbes
for å legge grunnlaget for tilsvarende prosesser nasjonalt.
F l e r t a l l e t vil påpeke at både metode og modell
for beregning og rapportering av utslipp fra jordbrukssektoren har alvorlige svakheter. F l e r t a l l e t mener at
man i den sammenheng, for å sikre presis rapportering
og grunnlag for en kunnskapsbasert forvaltning, må
prioritere arbeidet med å forbedre og detaljere den nasjonale rapporteringen om klimagasser fra jordbruket.
F l e r t a l l e t mener videre at det bør iverksettes et arbeid for å utvikle mer avanserte utslippsfaktorer og fleksible beregningsmetoder som kan fange opp endringer
over tid.
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Kom i t e e n s m e d l e m m e r f ra A r b e i d e r p a r t i e t , S e n t e r p a r t i e t o g K r i st e l i g Fol ke p a r t i ser at stortingsmeldingen om klimastrategi
omtaler at regjeringen vil forhandle med jordbruket om
en frivillig avtale med en tilhørende plan for reduksjon
av klimautslipp, og videre at ambisjonsnivået for utslippskutt skal tallfestes.
D i s s e m e d l e m m e r vil i den sammenheng understreke at tiltak med sikte på å redusere klimagassutslipp fra jordbruket skal være kunnskapsbaserte, og at
effektene må kunne måles med relativt sikre metoder.
D i s s e m e d l e m m e r mener landbruket, som andre
sektorer, skal bidra med sin del for å redusere klimagassutslipp, men understreker at det er komplekse sammenhenger knyttet til biologiske prosesser som er særskilt for jordbruket. D i s s e m e d l e m m e r vil i den
sammenheng vise til behandlingen av jordbruksmeldingen, jf. Innst. 251 S (2016–2017), og følgende komitémerknad fra næringskomiteen:
«Komiteen understreker at jordbruket gir utslipp av
klimagasser, men mener likevel at utslipp fra biologiske
prosesser i jordbruket ikke kan likestilles med utslipp av
klimagasser som har sitt utspring i bruk av fossile kilder.»
Videre merker d i s s e m e d l e m m e r seg at flertallet i næringskomiteen ved behandlingen av nevnte innstilling, så sent som i 2017, var enige om at det også er
distriktspolitiske og landbrukspolitiske målsettinger
som skal ivaretas.
Kom i t e e n s m e d l e m m e r f ra S e n t e r p a r t i e t o g K r i s t e l i g F o l k e p a r t i viser til at det nylig er
nedsatt et teknisk beregningsutvalg for jordbrukssektoren. D i s s e m e d l e m m e r legger til grunn at dette arbeidet på sikt vil kunne bidra til bedre grunnlag for å
bokføre faktiske utslipp og fange opp effekten av flere
klimatiltak i jordbrukssektoren. D i s s e m e d l e m m e r
mener det i tråd med dette må implementeres en bedre
målemetodikk før det inngås forpliktende avtaler mellom myndigheter og jordbrukssektoren.
Kom i t e e n s m e d l e m m e r f ra S o s i a l i st i s k
Ve n s t r e p a r t i o g M i l j ø p a r t i e t D e G r ø n n e viser til at utslipp fra fossile energikilder er hovedårsaken
til klimaproblemet, men også utslipp fra jord- og skogsektoren og arealendringer bidrar til de menneskeskapte klimaendringene.
D i s s e m e d l e m m e r mener det trengs en stor
innsats for å bekjempe alle utslipp som bidrar til klimaendringer, også utslipp fra landsektoren og som følge av
arealbruksendringer. Dette er for eksempel en av grunnene til at Norge har gjort en stor internasjonal innsats
for å bekjempe avskoging i regnskogsland og for å støtte
miljøtiltak i jordbruket.
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D i s s e m e d l e m m e r er likevel skeptiske til å
blande sammen fossile og fornybare karbonsykluser i
samme klimamålsettinger og med samme virkemiddelbruk, og betviler at dette vil bidra til større utslippsreduksjoner totalt sett. D i s s e m e d l e m m e r vil for eksempel advare mot at opptak av CO2 i naturen går til fratrekk for kravet om reduksjon av menneskeskapte fossile utslipp. D i s s e m e d l e m m e r er derfor kritiske til
klimaregnskap slik de presenteres i norske statsbudsjetter, der en slik sammenblanding gjøres. En strategi der
man blander sammen fossile og fornybare karbonsykluser i samme målsettinger, vil etter d i s s e m e d l e m m e r s mening kunne være en bremsekloss for å kutte de
fossile utslippene, som er hovedårsaken til klimaproblemet.
D i s s e m e d l e m m e r viser til at jordbruket har en
svært viktig rolle å spille for å brødfø verdens befolkning, og at dette må gjøres med minst mulig miljøavtrykk. Parallelt er det avgjørende at matproduksjonen
tilpasses en framtid med endret klima. D i s s e m e d l e m m e r er videre for å bruke fornybare bioressurser til
å erstatte fossilt kull, olje og gass og utslippsintensive
materialer, men for miljøets del må dette skje gjennom
en helhetlig politikk som samtidig tar vare på naturens
evne til å lagre karbon, unngår arealendringer som bidrar til klimaproblemet, og sørger for at arbeidet gjøres
på en måte som også ivaretar naturens mangfold. D i s s e m e d l e m m e r mener det trengs både målsettinger
og en aktiv virkemiddelbruk for å redusere klimapåvirkningen fra landsektoren.
D i s s e m e d l e m m e r viser til at såkalt avgiftsfri
diesel, altså diesel som ikke er belastet veibruksavgift og
der jordbrukskjøretøy og -maskiner er store brukere,
ikke er omfattet av omsetningspåbudet for biodrivstoff.
D i s s e m e d l e m m e r mener at bærekraftig fornybart
drivstoff også burde tas i bruk i denne sektoren. D i s s e
m e d l e m m e r viser for øvrig til at hele biodrivstoffsatsingen må basere seg på bærekraftig materiale, og viser
til sine merknader i denne innstillingen under kapittelet om utslippskutt i samferdselssektoren, om framdrift
i arbeidet med å kaste palmeolje ut av biodrivstoffet
som brukes i Norge.
Matproduksjon, husdyrnæring m.m.
Ko m i t e e n s m e d l e m m e r f ra A r b e i d e r p a r t i e t o g S e n t e r p a r t i e t viser til at landbrukets
organisasjoner i samarbeid har etablert «Klimasmart
Landbruk». Klimasmart Landbruk har som formål å utvikle et nytt system og verktøy for å beregne klimaavtrykk og registrere klimakutt tilpasset hvert enkelt
gårdsbruk, både med hensyn til produksjon og størrelse. Verktøyet skal, slik d i s s e m e d l e m m e r forstår det,
være grunnlaget for effektiv og målrettet beslutningsstøtte og rådgivning for å ta gode klimavalg tilpasset det
enkelte gårdsbruk. D i s s e m e d l e m m e r ser at godt
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etablerte systemer for data og dokumentasjon i norsk
landbruk gir mulighet for å utvikle et beregningsverktøy
for klimakutt som er anerkjent internasjonalt og kan
gjøre norsk landbruk til klimaspydspiss. D i s s e m e d l e m m e r understreker betydningen av dette arbeidet
og ber regjeringen sikre finansielle rammer som sikrer
at alle gårdsbruk kan ta del i kunnskapsutviklingen og få
klimarådgivning på gårdsnivå.
Kom i t e e n s m e d l e m m e r f ra S e n t e r p a r t i e t o g K r i s t e l i g F o l k e p a r t i viser til at det i kvotepliktig sektor både i Norge og andre europeiske land er
satt i verk aktive tiltak for å hindre karbonlekkasje.
D i s s e m e d l e m m e r viser videre til at det i ikke-kvotepliktig sektor vil være særlig stor fare for karbonlekkasje i jordbruket, noe som igjen vil føre til utfordringer
for næringsmiddelindustrien. D i s s e m e d l e m m e r
vil i den sammenheng understreke at ensidige norske
tiltak som reduserer matproduksjonen i Norge direkte
eller indirekte gjennom å redusere lønnsomheten i primærproduksjonen, vil føre til økt behov for import, og
at dette vil redusere verdiskapingen i både primærproduksjonen og næringsmiddelindustrien.
Kom i t e e n s m e d l e m m e r f ra S e n t e r p a r t i e t viser til at norsk kjøttproduksjon er blant verdens
mest klimasmarte og på nivå med øvrige land i Vest-Europa. Å flytte matproduksjonen ut av Norge vil, slik
d i s s e m e d l e m m e r ser det, derfor ikke gi reduserte
utslipp av klimagasser globalt. Om importen skjer fra
andre deler av verden, mener d i s s e m e d l e m m e r
det er sannsynlig at utslippene knyttet til norsk konsum
av kjøtt vil øke. D i s s e m e d l e m m e r mener derfor det
er viktig å unngå tiltak som gir fare for karbonlekkasje
fra norsk matproduksjon.
D i s s e m e d l e m m e r viser til stortingsmeldingen
og regjeringens argumentasjon om at det finnes et betydelig potensial for «rimelige» klimatiltak; utslippstiltak
som koster samfunnet opp til 500 kroner per tonn CO2.
Det er angitt at det finnes slike tiltak som utgjør opp til
0,5 mill. tonn CO2-ekvivalenter i jordbrukssektoren.
D i s s e m e d l e m m e r forstår det slik at denne beregningen baserer seg på en enkelt rapport, og at om lag
halvparten av reduksjonspotensialet som er beskrevet,
er knyttet til redusert produksjon av kjøtt i Norge. Så
lenge endringer i produksjonen ikke er i tråd med
endringer i forbruk, mener d i s s e m e d l e m m e r dette
sannsynligvis vil føre til økt import av kjøtt til Norge.
D i s s e m e d l e m m e r vurderer derfor ikke slike forslag
som reelle klimatiltak, men tvert imot som karbonlekkasje og i den sammenheng verken kvalifiserer til det
man kan kalle ønskelige eller «rimelige» klimatiltak.
D i s s e m e d l e m m e r vil påpeke at det i motsetning til utslippsfrie løsninger knyttet eksempelvis til
energibruk eller transportsektoren, ikke finnes tilsva-
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rende løsninger i matproduksjonen. D i s s e m e d l e m m e r viser til at det på sikt er mulig å fjerne utslippene
fra næringsmiddelindustrien og transportsektoren,
men at bruk av natur og hold av dyr alltid vil medføre utslipp av klimagasser. D i s s e m e d l e m m e r vil imidlertid påpeke at det er mulig å gjøre tiltak for å gjøre matproduksjonen mer klimaeffektiv, slik at utslippene pr.
produserte enhet går ned. D i s s e m e d l e m m e r viser i
den forbindelse til at det over flere år har blitt gjennomført en rekke tiltak i norsk jordbruk som har gitt betydelig klimaeffekt, blant annet langsiktig avlsarbeid, tiltak
for dyrehelse og rett fôring.
D i s s e m e d l e m m e r mener utslippene i jordbrukssektoren ikke egner seg for klimaavgifter. D i s s e
m e d l e m m e r begrunner dette med at målemetoder
og modeller som brukes for klimautslipp i jordbruket,
ikke gir detaljert informasjon om utslippene og i liten
grad kan registrere endringer. Dette er, etter d i s s e
m e d l e m m e r s mening, en generell begrensning mot
effektiv bruk av klimaavgifter.
D i s s e m e d l e m m e r ser samtidig at det er flere av
de aktuelle klimatiltakene som må gjennomføres kollektivt i husdyrnæringen, og hvor det må jobbes systematisk over tid før man oppnår positiv klimaeffekt.
D i s s e m e d l e m m e r viser til at dette gjelder de fleste
tiltak innenfor avl og dyrehelse.
D i s s e m e d l e m m e r mener dette underbygger
argumentet om at sektoren derfor er lite egnet for klimaavgifter, og viser i den forbindelse til Innst. 251 S
(2016–2017), hvor en samlet næringskomité uttalte:
«Komiteen mener at de biologiske prosessene i
jordbruket ikke skal avgiftsbelegges slik Grønn skattekommisjon har foreslått.»
Og videre:
«Komiteen understreker at jordbruket gir utslipp av
klimagasser, men mener likevel at utslipp fra biologiske
prosesser i jordbruket ikke kan likestilles med utslipp av
klimagasser som har sitt utspring i bruk av fossile kilder.»
D i s s e m e d l e m m e r vil vise til at det i konsekvensutredningen som ble lagt fram i forbindelse med
EU-kommisjonens forslag i 2016, ble understreket at det
var et begrenset potensial for utslippskutt i jordbrukssektoren. D i s s e m e d l e m m e r viser videre til at konsekvensen av dette blant annet er at det legges opp til at
landene får mulighet til å godskrive tiltak i LULUCF-sektoren som deler av sin forpliktelse. D i s s e m e d l e m m e r ser det slik at EUs innretning av klimavirkemidlene dermed bygger på en innretning hvor det i liten grad
legges opp til utslippskutt i jordbrukssektoren.
D i s s e m e d l e m m e r påpeker at regelverket knyttet til muligheten til å gjøre tiltak i LULUCF-sektoren er
utformet med tanke på å treffe spesifikke medlemsland
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i EU, hvor jordbruk er en dominerende kilde til de nasjonale utslippene. Dessverre er disse tiltakene, slik d i s s e
m e d l e m m e r ser det, i liten grad mulig å gjennomføre
i Norge. Om de gjennomføres, vil den bokførte klimaeffekten etter d i s s e m e d l e m m e r s syn trolig være
svært begrenset, og vil innebære at Norge i liten grad vil
kunne bli kompensert for at det finnes små muligheter
til utslippskutt innen jordbrukssektoren.
D i s s e m e d l e m m e r mener derfor at forutsetningene som EUs kompromiss hviler på, ikke er til stede i
Norge, og at dette må reflekteres når planene for utslippskutt utarbeides her.
På bakgrunn av dette fremmer k o m i t e e n s m e d lemmer fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet
o g S o s i a l i s t i s k Ve n s t r e p a r t i følgende forslag:
«Stortinget ber regjeringen styrke finansiering av
arbeidet med målrettet rådgivning på det enkelte gårdsbruk, og viser til Landbrukets Klimaselskap SA som er
etablert for å legge til rette for mer klimaeffektiv norsk
matproduksjon.»
«Stortinget ber regjeringen føre en klimapolitikk
som balanserer Paris-avtalens målsettinger om å redusere klimautslipp, og forutsetningen om at dette ikke
skal gå på bekostning av matproduksjon og målet om
matsikkerhet og bekjempelse av sult.»
Kom i t e e n s m e d l e m m e r f ra S o s i a l i st i s k
Ve n s t r e p a r t i o g M i l j ø p a r t i e t D e G r ø n n e mener det er viktig å ivareta norsk matproduksjon og særlig basere den på de naturgitte ressurser som Norge har.
En viktig miljøoppgave for jordbrukspolitikken er å redusere det totale miljøavtrykket fra matproduksjonen
og å kutte utslipp. I klimasammenheng er det viktig å
øke karbonbindingen i jorda samt iverksette tiltak for å
redusere utslipp av metan og lystgass. Det er videre viktig å fase ut bruken av fossile energikilder, slik man også
gjør i andre sektorer. Samtidig er det viktig å gjøre den
norske matproduksjonen mer robust på de klimaendringene som uansett vil komme. D i s s e m e d l e m m e r viser videre til at utviklingen i det norske
kostholdet med økt kjøttforbruk ikke er fornuftig verken i en klimasammenheng eller for folkehelsa.
D i s s e m e d l e m m e r mener det trengs en variert
virkemiddelbruk som på en klok måte ivaretar de
mangfoldige målsettingene for forvaltning som landbrukssektoren har.
D i s s e m e d l e m m e r viser videre at karbonopptak og utslipp fra naturen har metodiske måleutfordringer som er annerledes enn fra fossile utslipp. Dette er en
vesentlig innvendig mot lik regulering av alle klimagassutslipp, både fra fossile og fornybare kilder, for eksempel gjennom skattlegging. D i s s e m e d l e m m e r er likevel ikke prinsipielt mot å bruke avgifter også mot kli-
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magassutslipp fra biologiske prosesser og karbonutslipp fra fornybare kilder. D i s s e m e d l e m m e r viser
for eksempel til behovet for å kutte bruken av palmeolje, fordi palmeoljeindustrien i verden i dag er en av de
viktigste driverne bak avskoging og ødeleggelse av regnskogen. D i s s e m e d l e m m e r har derfor vært positive
til å regulere biodrivstoffsatsingen slik at man får faset
ut drivstoff med lav eller negativ klimanytte, og viser til
at Sosialistisk Venstreparti har fremmet forslag på Stortinget for å regulere dette, både gjennom regelverk og
avgiftspolitikk.
D i s s e m e d l e m m e r viser videre til at nordmenns kjøttforbruk mer enn doblet seg fra 1950-tallet
til 2010-tallet, ifølge tall fra Helsedirektoratet. I 1989
spiste vi i gjennomsnitt 53 kilo kjøtt årlig, 23 kilo mindre enn i dag. De siste årene har mengden ligget ganske
stabilt på rundt 76 kilo per person årlig. Det er nå åpenbart at kjøttforbruket i land som Norge må reduseres
betydelig, både for å stanse klimaendringene og for å
stanse tapet av arter og ødeleggelsen av naturlige økosystemer over hele kloden. Disse medlemmer mener
derfor at Stortinget bør sette et mål om at norsk kjøttforbruk må reduseres i årene som kommer.
D i s s e m e d l e m m e r foreslår:
«Stortinget ber regjeringen sette et mål om å redusere kjøttforbruket i Norge for å bidra til reduserte klimagassutslipp, reduserte naturødeleggelser, bedre
folkehelse og bedre dyrevelferd.»
Ko m i t e e n s m e d l e m f ra M i l j ø p a r t i e t D e
G r ø n n e viser til at kjøttforbruk er den nest største kilden til klimagassutslipp etter utslipp fra fossil energi.
Dette skyldes delvis utslippene fra husdyrene i selve
kjøttproduksjonen og delvis utslippene fra arealbeslaget som dagens industrielle landbruk utgjør. D e t t e
m e d l e m vil understreke at det verken er mulig eller
ønskelig å oppnå «nullutslipp» fra biologiske prosesser i
jordbruket. Samtidig er det åpenbart at det samlede antallet husdyr på kloden har blitt så stort at det sprenger
jordens tåleevne både for klimagassutslipp og arealbruk. Mennesker og tamme dyr utgjør i dag 97 pst. av
biomassen til alle store dyr på jorda, mens ville dyr utgjør bare 3 pst. Dette illustrerer tydelig hvor overdimensjonert kjøttproduksjonen er blitt.
D e t t e m e d l e m mener det er mest hensiktsmessig å sette et generelt mål om redusert kjøttforbruk uten
å differensiere mellom ulike kjøttslag. D e t t e m e d l e m peker på at all kjøttproduksjon har store klimagassutslipp og stort ressursforbruk som fellesnevner.
Omfanget av miljøkonsekvenser og dyrevelferd ved
kjøttproduksjon varierer samtidig sterkt fra kjøttslag til
kjøttslag avhengig av om man vektlegger klimagassutslipp, energieffektivitet, lokal ressursbruk, risiko for økt
press på regnskog, kvaliteten på dyrevelferden eller an-
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dre kriterier. Å utvikle virkemidler for redusert kjøttproduksjon som forsøker å ta høyde for samtlige av disse
kriteriene, vil være svært krevende. Inntil videre vil det
derfor være klokest med virkemidler som ikke differensierer mellom ulike typer kjøtt.
D e t t e m e d l e m mener hovedstrategien for å redusere kjøttproduksjonen noe bør være å øke prisene
på alt kjøtt som selges i Norge, samtidig som prisene
senkes for vegetariske alternativer og tilbudet av vegetarisk mat økes i offentlige institusjoner o.l. Den økte prisen på kjøtt bør komme den norske bonden til gode
gjennom økte tilskudd over landbruksoppgjøret kombinert med strengere krav til dyrevelferd, miljø og kvalitet i produksjonen. Konsekvensene av en slik politikk
vil være at kjøttforbruket går noe ned, samtidig som
økonomien i landbruket styrkes, sammen med dyrevelferd, miljø og matkvalitet.
D e t t e m e d l e m fremmer følgende forslag:
«Stortinget ber regjeringen øke momsen på kjøttprodukter og redusere momsen på frukt og grønt i kommende statsbudsjetter for å gjøre det lett og lønnsomt
for folk å velge et klimavennlig kosthold.»
Skog
Kom i t e e n s f l e r t a l l , m e d l e m m e n e f ra
Høyre, Fremskrittspartiet, Senterpartiet,
Ve n s t r e o g K r i s t e l i g F o l k e p a r t i , mener videre
at regjeringen må utnytte det handlingsrommet som
ligger i EU-regelverket. F l e r t a l l e t forutsetter også at
regjeringen sørger for at Norge får en kompensasjon
som reflekterer at Norge er et viktig skogland med de
forhold som særpreger vårt skogbruk, når det forhandles om felles gjennomføring med EU, og at Norge aktivt
utnytter handlingsrommet i regelverket når referansebanen for CO2-opptaket i skog skal fastsettes.
F l e r t a l l e t viser til viktigheten av å følge opp kravet til nyplanting etter hogst. Samtidig fremhever f l e r t a l l e t bioøkonomistrategien og videreutviklingen av
de tiltakene som stimulerer til bruk av tre. F l e r t a l l e t
mener man må vurdere hvordan byggebransjen kan stimuleres til økt bruk av tre som byggemateriale.
Kom i t e e n s
medlemmer
fra
Høyre,
F r e m s k r i t t s p a r t i e t , Ve n s t r e o g K r i s t e l i g
F o l k e p a r t i viser til at det endelige regelverket for
hvordan skog- og arealbrukssektoren skal inkluderes i
EUs klimarammeverk, nå er vedtatt, med betydelige
endringer sammenlignet med Kommisjonens forslag.
Regjeringen arbeider med å kartlegge hva regelverket
vil innebære for Norge. D i s s e m e d l e m m e r vil følge
opp vedtatt skogpolitikk som legger til rette for å skape
verdier av norske skogressurser. D i s s e m e d l e m m e r
vil videre fortsatt legge til rette for frivillig vern av skog i
tråd med de målsettinger Stortinget har satt.
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Ko m i t e e n s m e d l e m m e r f ra A r b e i d e r p a r t i e t , S o s i a l i s t i s k Ve n s t r e p a r t i o g M i l j ø p a r t i e t D e G r ø n n e viser til FNs initiativ for
utvikling av nasjonale skogovervåkningssystemer og
ber regjeringen starte arbeidet med å opprette et program for skogovervåkning i Norge som kan bedre kunnskapen om hvordan klimaendringer vil påvirke
skogens biologiske miljø og økonomiske potensial i
fremtiden. D i s s e m e d l e m m e r viser til at innsikten
vil gi muligheter til å lage modeller som retter seg fremover i tid. Disse vil kunne gi forståelse for potensialet for
bærekraftig uttak og hogst, behov for planting og oversikt over artsmangfoldet og økosystemtjenestene i skogen i takt med at klimaet, og dermed skogressursen,
endrer seg.
På denne bakgrunn foreslår d i s s e m e d l e m m e r
følgende:
«Stortinget ber regjeringen starte arbeidet med å
opprette et program for skogovervåkning i Norge, som
kan bedre kunnskapen om hvordan klimaendringer vil
påvirke skogens biologiske miljø og økonomiske potensial i fremtiden.»
Ko m i t e e n s m e d l e m m e r f ra A r b e i d e r p a r t i e t mener videre at det er viktig at de nasjonale
mulighetene for å utnytte tilgjengelig avvirkningskvantum ikke må forringes i forbindelse med forhandlingene om LULUCF. D i s s e m e d l e m m e r mener skogen
skal ha en viktig ressursfunksjon i arbeidet med å redusere klimagassutslippene, samtidig som man kan bygge
ny industri basert på disse viktige fornybare ressursene.
Ko m i t e e n s m e d l e m m e r f ra S e n t e r p a r t i e t vil understreke at skogen er en viktig del av klimaløsningen. Gjennom et aktivt skogbruk kan opptaket av
karbon i skogen økes, og biomassen som utvinnes, bli til
fornybare materialer, energi og en rekke andre klimanøytrale produkter.
D i s s e m e d l e m m e r viser til at Paris-avtalen fastslår at det i andre halvdel av århundret skal være balanse
mellom menneskeskapte utslipp og opptak av klimagasser. D i s s e m e d l e m m e r viser videre til at Norge,
som et stort skogland, har et særlig ansvar for å sikre
opptak av karbon på egne arealer. D i s s e m e d l e m m e r understreker at Norge må føre en klimapolitikk
som legger til rette for aktivt norsk jordbruk og skogsdrift, i tråd med Paris-avtalen og Stortingets vedtatte
mål for sektorene.
D i s s e m e d l e m m e r viser til at FNs klimapanel
slår fast at økt bruk av biomasse er nødvendig for å løse
klimautfordringene, og at alle de scenarier FNs klimapanel baserer seg på forutsetter økt hogst og bruk av biomasse globalt. Avvirkningen øker i scenariene med 51–
200 pst. Scenariene som er i tråd med 2-gradersmålet,
innebærer en seksdobling av bruken av bioenergi.
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D i s s e m e d l e m m e r merker seg at skogens betydning og muligheter er tydeliggjort både i FNs
klimapanels 5. hovedrapport og i Miljødirektoratets
rapport «Kunnskapsgrunnlag for lavutslippsutvikling»,
med følgende hovedpunkter:
– Avskogingen må reduseres.
– Det er viktig å opprettholde eller øke karbonlagrene
i skog.
– Økt bruk av biomasse fra skog er viktig for å oppnå
de nødvendige utslippsreduksjonene.
– Skogplanting, biokull i jord og BECCS er de mest
aktuelle klimanegative løsningene som må tas i
bruk for å kunne oppfylle 2-gradersmålet.
D i s s e m e d l e m m e r ser at til tross for bred enighet både internasjonalt og nasjonalt om at økt mobilisering av biomasse fra skog er avgjørende for å løse
klimautfordringene, er det imidlertid nå stor fare for at
EUs regneregler for opptak av klimagasser i skog vil
innebære en sterk begrensing i landenes muligheter for
å øke hogsten innenfor bærekraftige rammer. D i s s e
m e d l e m m e r vil understreke at dette også vil gjelde
for Norge.
D i s s e m e d l e m m e r ser at regelverket får spesielt
krevende konsekvenser for land som har uutnyttete
skogressurser, slik som Norge, og at skogens muligheter
for å kunne bidra til det grønne skiftet dermed svekkes.
D i s s e m e d l e m m e r viser i den forbindelse til Meld.
St. 41 (2016–2017), og sitat:
«Foreløpige beregninger viser at Norge med Europakommisjonens forslag til regelverk for skog og annen
arealbruk ligger an til å måtte bokføre et netto utslipp
på 15 millioner tonn over perioden 2021–2030, før kategorien forvaltet skog er regnet med, selv om Norge har
et stort nettoopptak i skog.»
Videre at:
«Dersom et land ikke oppfyller forpliktelsen om
netto null utslipp fra skog- og arealbrukssektoren, vil
utslippet måtte dekkes opp gjennom ytterligere tiltak
under innsatsfordelingsforordningen, og dermed
komme i tillegg til forpliktelsen for ikke-kvotepliktige
utslipp under denne forordningen. Det er foreslått
begrensninger på hvor mye en kan regne inn av netto
opptak i eksisterende, forvaltet skog for å oppfylle forpliktelsen om netto utslipp, dersom netto opptak blir
høyere enn referansebanen».
D i s s e m e d l e m m e r påpeker at det er svært uheldig at det trolig oppstår en situasjon hvor norsk skog,
ved å følge EUs klimaregelverk, blir bokført med et netto
utslipp når den faktiske situasjonen er at skogen i Norge
har et stort netto opptak.
D i s s e m e d l e m m e r mener at en ved denne
praktiseringen av regelverket i Norge, så langt mulig, må
unngå at forpliktelsen i ikke-kvotepliktig sektor øker
som følge av at bokføringsreglene viser et utslipp som

ikke er reelt. D i s s e m e d l e m m e r mener videre at alle
tilgjengelige former for fleksible mekanismer, som kjøp
av LULUCF-kvoter fra andre land, må benyttes før forpliktelsen i ikke-kvotepliktig sektor økes. D i s s e m e d l e m m e r mener videre at regjeringens oppgave i forhandlingene med EU må være å sørge for at Norge kan
utnytte det handlingsrommet som ligger i EU-regelverket, slik at Norge kan bruke skogens fulle potensial i det
grønne skiftet.
D i s s e m e d l e m m e r viser til at EUs regelverk åpner for en kompensasjonsordning i klimaregnskapet,
som tar utgangspunkt i hvert enkelt lands opptak av
karbon i skog i perioden 2000–2009. D i s s e m e d l e m m e r mener at regjeringen, gjennom forhandlinger
med EU, må sikre at Norge får den kompensasjonen
Norge fortjener.
D i s s e m e d l e m m e r viser til at de ulike landene i
den nye avtalen om klimaregelverk er gitt et større
handlingsrom i utformingen av referansebanen for
opptak av skog. D i s s e m e d l e m m e r vil påpeke at
dette handlingsrommet bevisst er skapt av EU for å bøte
på at enkelte lands bokføringsregelverk i praksis vil begrense utnyttelsen av skogressursene. D i s s e m e d l e m m e r forutsetter at regjeringen sørger for å utnytte
handlingsrommet som ligger i regelverket for utforming av referansebanen for opptak av CO2 i skog.
På denne bakgrunn fremmer d i s s e m e d l e m m e r følgende forslag:
«Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med en strategi for en langsiktig skogforvaltning
med optimal klimaeffekt. Strategien skal omfatte virkemidler for hele skogverdikjeden og forslag til et framtidig klimarammeverk som muliggjør skogens fulle
klimapotensial.»
Ko m i t e e n s m e d l e m m e r f ra
p a r t i e t o g S e n t e r p a r t i e t foreslår:

Arbeider-

«Stortinget ber regjeringen i forhandlingene med
EU sørge for at Norge kan bruke skogens fulle potensial
i det grønne skiftet.»
Ko m i t e e n s m e d l e m m e r f ra A r b e i d e r p a r t i e t , S o s i a l i s t i s k Ve n s t r e p a r t i o g M i l j ø p a r t i e t D e G r ø n n e mener skogens ressurser er
viktig for næringsutvikling i Norge. D i s s e m e d l e m m e r mener skogens ressurser skal brukes til å erstatte
fossilt kull, olje og gass og utslippsintensive materialer
og produkter, men for miljøets del må dette skje gjennom en helhetlig politikk som samtidig tar vare på naturens karbonlagre, unngår arealendringer som bidrar
til klimaproblemet, og at arbeidet gjøres på en måte
som også ivaretar naturens mangfold. En god miljøpolitikk krever også mer skogvern, skogrestaurering og mer
miljøvennlig skogsdrift. D i s s e m e d l e m m e r viser vi-
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dere til at skogens ressurser er begrensede, og at det over
tid kan variere på hvilke områder det er fornuftig å bruke ressursene mest effektivt, både med hensyn til næringsutvikling og for mest mulig miljønytte.
K o m i t e e n s m e d l e m f r a S o s i a l i s t i s k Ve n s t r e p a r t i viser for øvrig til at Sosialistisk Venstreparti
i sin tid var negative til en ordning der man knyttet
klimapolitikken til EU, fordi det var tydelig at strategien
var å utsette nasjonal omstilling, men istedenfor kjøpe
billigere utslippskutt i andre land. D e t t e m e d l e m viser videre til at flere av de samme aktørene som støttet
tilknytningen til EUs klimapolitikk, nå er bekymret for
hva denne tilknytningen vil ha å si for norsk skogforvaltning. D e t t e m e d l e m mener det er vanskelig å endelig vurdere konsekvenser av EUs LULUCFforpliktelse for Norge før forhandlinger om temaet er
sluttført. D e t t e m e d l e m kan likevel ikke se at man
nå har grunnlag for å kunne hevde at avtalen vil gjøre
det umulig å kunne drive næringsutvikling og arbeid for
å erstatte fossile materialer basert på skogen. D e t t e
m e d l e m forventer for øvrig at regjeringen legger fram
endelig enighet for Stortinget om endelig beslutning
om godkjenning.
D e t t e m e d l e m viser for øvrig til sine merknader
i denne innstillingen under utslippskutt i landbrukssektoren om at det finnes gode grunner til å ikke blande
sammen fossile og fornybare karbonsykluser i samme
klimamålsettinger og med samme virkemiddelbruk.
Kom i t e e n s m e d l e m m e r f ra S o s i a l i st i s k
Ve n s t r e p a r t i o g M i l j ø p a r t i e t D e G r ø n n e
foreslår:
«Stortinget ber regjeringen om at forhandlingene
om deltakelse i EUs klimarammeverk må sørge for et
høyest mulig ambisjonsnivå for arbeidet med å bekjempe menneskeskapte klimaendringer. Måten skog
inkluderes i avtalen om klimarammeverket må anerkjenne skogens rolle for å kunne erstatte fossil energibruk og andre utslippsintensive råstoff og produkter,
samt skogens rolle som karbonlager. Stortinget ber om
at ferdig framforhandlet avtale forelegges Stortinget.»
Kom i t e e n s m e d l e m m e r f ra S e n t e r p a r t i e t vil påpeke at skogen er tillagt en stor vekt i norsk
klimapolitikk. Det er et uttalt mål at det skal legges til
rette for økt avvirkning og økt bruk av trevirke. Dette vil
gjøre det mulig å erstatte bruk av fossile ressurser og klimabelastende materialer med bruk av et fornybart
råstoff. Samtidig er det et mål å bygge opp et høyt og robust karbonlager på lang sikt.
D i s s e m e d l e m m e r har merket seg at EUs regelverk for opptak og utslipp av klimagasser fra skog og
arealbruk (LULUCF) innebærer en forpliktelse for medlemslandene om at bokførte utslipp fra LULUCF-sekto-
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ren ikke skal overstige det bokførte opptaket. D i s s e
m e d l e m m e r viser til at selv om Norge reelt sett vil ha
et stort nettoopptak i avtaleperioden, vil bokføringsreglene føre til at Norge kan få et betydelig bokført utslipp.
I meldingen er det gjort en vurdering av hvordan EUkommisjonens opprinnelige forslag til bokføringsregler
vil slå ut for Norge. Ifølge denne vurderingen må en forvente et utslipp på omtrent 15 mill. tonn CO2 i avtaleperioden før kategorien forvaltet skog er regnet med, og at
det i tillegg bør påregnes at forvaltet skog vil kunne bli
bokført med et utslipp med kommisjonens forslag. Utslippet på 15 mill. tonn CO2 skyldes avskoging og utslipp fra jordbruksarealer.
D i s s e m e d l e m m e r viser til at Norsk institutt for
bioøkonomi har gjort beregninger av hvor stort utslippet fra forvaltet skog vil kunne bli med EU-kommisjonens forslag. Dersom avvirkningen økes fra dagens nivå
på 12,5–13 mill. m3 per år til et langsiktig bærekraftig
nivå på 15 mill. m3, viser beregningene at utslippet fra
forvaltet skog vil bli i størrelsesorden 60 mill. tonn CO2 i
løpet av avtaleperioden. Dette vil innebære et samlet utslipp på omtrent 75 mill. tonn. Skal Norge unngå å få
bokført et utslipp fra LULUCF-sektoren, må avvirkningen i Norge reduseres.
D i s s e m e d l e m m e r har merket seg at de grunnleggende prinsippene i EU-kommisjonens forslag blir
videreført i EUs endelige regelverk for LULUCF-sektoren. Det er imidlertid gjort noen viktige justeringer i reglene for bokføring av CO2-opptak i forvaltet skog, som
kan gjøre det mulig å øke avvirkningen i Norge uten å få
bokført et utslipp fra LULUCF-sektoren. D i s s e m e d l e m m e r legger til grunn at regjeringen sørger for at
denne muligheten blir utnyttet. Forutsetningen er at regjeringen sørger for at Norge får den kompensasjon
Norge bør ha når det forhandles om felles gjennomføring med EU, og at Norge aktivt utnytter det handlingsrommet som EU bevisst har skapt når referansebanen
for CO2-opptaket i skog skal fastsettes.
D i s s e m e d l e m m e r vil i denne forbindelse peke
på at det er betydelig usikkerhet knyttet til mulighetene
for å oppfylle LULUCF-forpliktelsen gjennom fleksibiliteten i regelverket. Det er usikkerhet om det vil være
mulig å kjøpe LULUCF-kreditter fra andre land, og eventuelt til hvilken pris. D i s s e m e d l e m m e r vil også
peke på at det er svært begrensete muligheter for å øke
forpliktelsene i ikke-kvotepliktig sektor for å oppfylle
LULUCF-forpliktelsen.
D i s s e m e d l e m m e r vil understreke at uavhengig
av bokføringsreglene er det viktig at norsk skog- og
klimapolitikk skal ligge fast.
Utslippskutt fra plast
Ko m i t e e n s f l e r t a l l , m e d l e m m e n e f ra A r beiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk
Ve n s t r e p a r t i o g M i l j ø p a r t i e t D e G r ø n n e , vi-
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ser til at fossil plast globalt står for omtrent like store klimagassutslipp som all flytrafikk. Det finnes ingen eksakte tall på bruken av plast eller utslipp fra den i Norge.
Anslagsvis brukes det nærmere 500 millioner kg plast
årlig – tilsvarende ca. 100 kg pr. innbygger. Det gir et utslipp av klimagasser i hele verdikjeden på ca. 2,5 millioner tonn CO2-ekvivalenter.
F l e r t a l l e t viser til at det finnes fullgode alternativer til plast laget av fossil olje med både resirkulert og
fornybart råstoff, som har eksakt samme egenskaper
som den fossile plasten. Dette er plast som kan inngå i
innsamlingssystemene for plast.
F l e r t a l l e t foreslår:
«Stortinget ber regjeringen i statsbudsjettet for
2019 å vurdere å opprette bransjefond for all plastbruk
for å få til en omlegging til resirkulert og fossilfri plast.
Det vurderes en utvidelse av Handelens miljøfond for
plastposer eller en tilsvarende modell.»
«Stortinget ber regjeringen ta initiativ til å opprette
bransjefond for all plastbruk for å få til en omlegging til
fossilfri plast, med utvidelse av eller etter modell av
Handelens miljøfond for plastposer, og med iverksetting fra 1. januar 2019.»
«Stortinget ber regjeringen innføre krav til og miljøvekting av resirkulert og fossilfri (plast- og) materialbruk for alle offentlige anskaffelser der det er mulig.»
Internasjonal klimafinansiering
Kom i t e e n s m e d l e m m e r f ra A r b e i d e r p a r t i e t , S o s i a l i s t i s k Ve n s t r e p a r t i o g M i l j ø p a r t i e t D e G r ø n n e vil peke på at klimaendringene rammer urettferdig. De som har bidratt
minst, rammes mest. Selv om utslippsveksten i årene
framover er forventet å komme i utviklingsland, ligger
det historiske ansvaret hos de rike landene. Dette medlem mener det er behov for mer penger til finansiering
av klimatiltak. Det vil være avgjørende for å nå målene i
Paris-avtalen at utviklingsland har tilgang på finansiering, og mange av landenes nasjonale bidrag er også betinget av tilgang på internasjonal finansiering. D i s s e
m e d l e m m e r mener at industrilandene må lede an i å
mobilisere klimafinansiering fra flere kilder, instrumenter og kanaler som en del av en felles global innsats,
slik Paris-avtalen krever.
D i s s e m e d l e m m e r foreslår:
«Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med en norsk opptrappingsplan for Norges bidrag til den internasjonale klimafinansieringen under
Paris-avtalen.»
Kom i t e e n s m e d l e m m e r f ra S o s i a l i st i s k
Ve n s t r e p a r t i o g M i l j ø p a r t i e t D e G r ø n n e
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mener Norges økonomiske kapasitet og historiske ansvar for klimaendringene må ligge til grunn for størrelsen på vår internasjonale klimainnsats. Økte
bevilgninger til internasjonale klimatiltak må komme i
tillegg til målet om 1 pst. bistand.
Ko m i t e e n s m e d l e m f ra M i l j ø p a r t i e t D e
G r ø n n e viser til at de fattige landene rammes hardest
av klimaendringene, men har minst kapasitet til å
håndtere dem. Industrialiserte land lovet derfor i 2009 å
mobilisere 100 mrd. dollar årlig til klimatiltak i utviklingsland. Pengene skal gå til utslippsreduksjoner og
klimatilpasning. Konkret framgang mot dette målet er
viktig for tilliten i klimaforhandlingene. D e t t e m e d l e m viser til at Paris-beslutningen bekreftet at dette
målet skal gjelde fra 2020 til 2025, og at det skal vedtas
et nytt mål for de påfølgende årene. D e t t e m e d l e m
viser videre til at Det grønne klimafondet ble formelt
opprettet i 2010. I årene framover skal fondet være et
sentralt verktøy for finansiering av klimatiltak i utviklingsland. Fondet har som mål å gi balansert støtte til
tilpasning og utslippsreduksjoner, og å mobilisere så
mye privat finansiering til klimatiltak som mulig.
D e t t e m e d l e m vil peke på at regjeringen i Prop.
115 S (2015–2016) om samtykke til ratifikasjon av Parisavtalen peker på målet om å «gjøre finansieringsstrømmer forenlige med en klimarobust lavutslippsutvikling», som ett av tre hovedformål med avtalen. D e t t e
m e d l e m vil også peke på at klimafinansiering er omtalt i proposisjonen som ett av flere mulige nasjonalt
fastsatte bidrag til Paris-avtalen.
D e t t e m e d l e m vil peke på at verden foreløpig
ikke er i nærheten av å nå målet om 100 mrd. USD årlig
innen 2020. Pr. 29. januar 2018 er det gitt tilsagn om bevilgninger på i overkant av 10 mrd. USD til sammen.
Norge har hittil bidratt med til sammen 271 mill. USD.
Det plasserer Norges bidrag høyt på listen over bidrag
pr. innbygger, men vi er fortsatt ikke i nærheten av et bidrag som utgjør Norges andel av det kollektive målet
om 100 mrd. USD årlig.
D e t t e m e d l e m viser til at Norges BNP i 2016 utgjorde 0,60 pst. av verdensøkonomien, og at Norges bidrag dermed må ligge på 600 mill. USD pr. år innen 2020
hvis Norge skal bidra til at målsettingen om 100 mrd.
USD årlig innfris gjennom offentlige midler. D e t t e
m e d l e m vil peke på at Norges posisjon som petroleumsnasjon både gir oss et stort historisk ansvar for klimaendringene og et tilsvarende stort økonomisk handlingsrom. Det bør derfor være et minstekrav at vi tar vår
andel av den internasjonale klimaregningen.
D e t t e m e d l e m fremmer følgende forslag,
«Stortinget ber regjeringen melde som norsk forpliktelse under Paris-avtalen at Norge fra og med 2020
til og med 2025 skal bidra til at verdenssamfunnets løfte
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om 100 mrd. dollar årlig i internasjonal klimafinansiering innfris, ved at Norge hvert år bidrar med minst Norges andel av denne summen basert på hva som er
Norges andel av GDP.»
D e t t e m e d l e m mener derfor at Norge bør innføre en klimaprosent, noe som vil innebære at Norge skal
bruke tilsvarende 1 pst. av Norges samlede nasjonalinntekt (BNI) pr. 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.»

Forslag fra mindretall
Forslag fra Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og
Kristelig Folkeparti:
Forslag 1
Stortinget ber regjeringen legge frem sektorvise ambisjoner for kutt i klimagassutslippene i ikke-kvotepliktig sektor.
Forslag 2
Stortinget ber regjeringen implementere krav og reguleringer til utslipp fra cruiseskip og annen skipstrafikk i turistfjorder samt andre egnede virkemidler for å
sørge for innfasing av lav- og nullutslippsløsninger i
skipsfarten fram mot 2030, herunder innføre krav om
nullutslipp fra turistskip- og ferger i verdensarvfjordene
så snart det er teknisk gjennomførbart, og senest innen
2026.
Forslag 3
Stortinget ber regjeringen arbeide for en internasjonal standard, og etablere en strategi, for landstrøm og la-
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destrøm i de største havner og cruisehavnene i Norge
innen 2025. Dette inkluderer en felles standard for klima- og miljøkrav i norske havner.
Forslag fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti:
Forslag 4
Stortinget ber regjeringen styrke finansiering av arbeidet med målrettet rådgivning på det enkelte gårdsbruk, og viser til Landbrukets Klimaselskap SA som er
etablert for å legge til rette for mer klimaeffektiv norsk
matproduksjon.
Forslag 5
Stortinget ber regjeringen føre en klimapolitikk
som balanserer Paris-avtalens målsetninger om å redusere klimautslipp, og forutsettingen om at dette ikke
skal gå på bekostning av matproduksjon og målet om
matsikkerhet og bekjempelse av sult.
Forslag 6
Stortinget ber regjeringen stille krav til at cruiseskip,
kystruteskip og øvrige skip som brukes i turistsammenheng i sårbare områder og viktige turistfjorder som
f.eks. verdensarvfjordene og Trollfjorden, med umiddelbar virkning ikke kan operere på tungolje.
Forslag fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne:
Forslag 7
Stortinget ber regjeringen innføre krav om at alle
cruiseskip, kystruteskip og øvrige skip – uavhengig av
byggeår – som brukes i turistsammenheng i sårbare områder og viktige turistfjorder som f.eks. verdensarvfjordene og Trollfjorden, skal tilfredsstille miljø- og
utslippskravene gitt i MARPOL Vedlegg VI regel 13.5 (Tier III) fra 1. januar 2021.
Forslag 8
Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med sak om utredning av miljøsertifisering av
bygg gjennom ordninger som BREEAM-NOR, for å drive
fram mer klimavennlig material- og energibruk. Miljøsertifisering må etterspørres både for nybygg, rehabilitering av eksisterende bygningsmasse og ved leie av lokaler, og inkluderes i forskrifter for offentlig innkjøp.
Forslag fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet:
Forslag 9
Stortinget ber regjeringen legge fram forslag som
styrker innsatsen for at alle havner skal tilby landstrøm
innen 2030, og utrede påkoblingsplikt.
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Forslag 10
Stortinget ber regjeringen legge fram tiltak med mål
om nullutslipp fra skip som brukes i turistsammenheng
i landets viktigste turistfjorder, f.eks. de 26 verdensarvfjordene og Trollfjorden, fra 2023.
Forslag 11
Stortinget ber regjeringen i forhandlingene med EU
sørge for at Norge kan bruke skogens fulle potensial i
det grønne skiftet.
Forslag fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti
og Miljøpartiet De Grønne:
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skal reduseres i alle sektorer i den relevante stortingsperioden.
Forslag 19
Stortinget ber regjeringen gjennom forskrift til lov
om offentlige anskaffelser slå fast at anbud om all kollektivtrafikk skal basere seg på nullutslippsteknologi eller fornybart drivstoff der dette er teknisk mulig. Dersom det ikke er mulig, skal det stilles konkrete energi- og
utslippskrav. Samme vilkår skal gjelde for kollektivtjenester som kommunen drifter i egenregi.
Forslag 20

Stortinget ber regjeringen om å ikke benytte seg av
fleksibilitetsmekanismen mellom land.

Stortinget ber regjeringen igangsette forsøk med
bruk av hydrogentog på en av jernbanestrekningene
som ikke er elektrifisert, og der det i dag kjøres dieseltog,
eksempelvis Raumabanen eller Nordlandsbanen.

Forslag 13

Forslag 21

Stortinget ber regjeringen om å ikke benytte seg av
fleksibilitetsmekanismen mellom kvotepliktig og ikkekvotepliktig sektor.

Stortinget ber regjeringen foreslå endringer i engangsavgiften for varebiler, der det innføres full CO2komponent, og legge dette fram i statsbudsjettet for
2019.

Forslag 12

Forslag 14
Stortinget ber regjeringen sørge for at et teknisk beregningsutvalg for klima bør ha som hovedmål å komme fram til metodiske løsninger som gjør at det blir mulig å tallfeste utslippskonsekvenser fra ulike tiltak på
tvers av alle sektorer i samfunnet og virkemiddelbruk
som kan utløse tiltakene.

Forslag 22
Stortinget ber regjeringen foreslå endringer i engangsavgiften for tyngre kjøretøy som fremmer energieffektivisering og nullutslippsteknologi, og legge dette
fram i statsbudsjettet for 2019.
Forslag 23

Forslag 15
Stortinget ber regjeringen sørge for at Norge ikke
benytter muligheten til å overføre kvoter mellom kvotepliktig og ikke-kvotepliktig sektor.

Stortinget ber regjeringen stille krav til nullutslipp
fra cruiseskip, kystruta og øvrige skip som brukes i turistsammenheng i viktige turistfjorder, som f.eks. verdensarvfjordene og Trollfjorden, fra 2023.

Forslag 16

Forslag 24

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.

Stortinget ber regjeringen sørge for at alle nye oppdrettsanlegg og driftsfartøy for disse anleggene skal drives med nullutslippsteknologi eller fornybart drivstoff
senest fra 2020.

Forslag 17

Forslag 25

Stortinget ber regjeringen sørge for at politiske beslutninger som skal fattes, først bør vurderes av Klimaog miljødepartementet med hensyn til de klimamessige
konsekvensene, på samme måte som de økonomiske
konsekvensene av beslutninger i dag vurderes av Finansdepartementet.

Stortinget ber regjeringen endre utslippstillatelsene
for ikke-kvotepliktig industri, slik at fossil energi til varmeformål fases ut innen utgangen av 2021.

Forslag 18
Stortinget ber regjeringen utarbeide nasjonale klimaregnskap i forbindelse med klimalovens rapporteringer og redegjørelse i statsbudsjettet. Her må regjeringen konkretisere og tallfeste hvordan norske utslipp

Forslag 26
Stortinget ber regjeringen sørge for at forbud mot
fossil gass til oppvarming av bygninger gjeldende fra
2020, vedtas i løpet av 2018, slik at bransjen kan forberede innføringen.
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Forslag 27
Stortinget ber regjeringen utvide forbudet mot fossil oppvarming fra 2020 til å gjelde forbud mot oppvarming i midlertidige bygg, og at endringen vedtas i løpet
av 2018, slik at bransjen kan forberede innføringen.
Forslag 28
Stortinget ber regjeringen innlemme innendørs
byggvarme under byggefasen, inkludert betongherding
og fasadetørk, som en del av forbudet mot fossil oppvarming fra 2020, og vedta denne endringen i løpet av 2018,
slik at bransjen kan forberede innføringen.
Forslag 29
Stortinget ber regjeringen i løpet av 2018 varsle forbud mot både fossil olje og gass i fjernvarmeanlegg fra
senest 1. januar 2020.
Forslag 30
Stortinget ber regjeringen endre regelverket for offentlige anskaffelser, slik at det i alle byggeprosjekter
som lyses ut på offentlig anbud, stilles krav om nullutslippsteknologi der dette er teknisk mulig. Dersom det
ikke er mulig, skal det stilles konkrete energi- og
utslippskrav.
Forslag 31
Stortinget ber regjeringen på egnet måte fremme
forslag om et norsk regelverk for jevnlig energikartlegging i større virksomheter – med tanke på at kartleggingen skal utløse kostnadseffektive energieffektiviseringstiltak.
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Forslag fra Arbeiderpartiet og Miljøpartiet De Grønne:
Forslag 35
Stortinget ber regjeringen utarbeide målrettede
handlingsplaner basert på veikartene for grønn konkurransekraft fra norsk næringsliv, slik at det når null utslipp innen 2050, og sørge for en storstilt omstillingsprosess i Norge de neste tiårene.
Forslag fra Arbeiderpartiet:
Forslag 36
Stortinget ber regjeringen bruke konsesjonstildelingen til offshoreskip om at aktivitet skal skje med begrensede utslipp, og gi lisenshaverne ansvar for utslipp i
en større del av verdikjeden.
Forslag fra Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og
Miljøpartiet De Grønne:
Forslag 37
Stortinget ber regjeringen stoppe planleggingen av
en tredje rullebane på Gardermoen.
Forslag 38
Stortinget ber regjeringen innføre forbud mot å
operere på tungolje i norsk territorialfarvann innen
1. januar 2020.
Forslag 39
Stortinget ber regjeringen arbeide for å innføre et
internasjonalt forbud mot å operere på tungolje i Arktis,
tilsvarende forbudet mot å operere på tungolje i Antarktis.

Forslag 32
Stortinget ber regjeringen utvide omsetningspåbudet av bærekraftig biodrivstoff, herunder andre generasjons biodrivstoff fra tre og restavfall, til å omfatte avgiftsfri diesel.

Forslag 40
Stortinget ber regjeringen i løpet av 2018 legge fram
et forslag om forbud mot å installere ny fossil varmekapasitet som ikke har CO2-fangst og -lagring, i industrien.

Forslag 33

Forslag 41

Stortinget ber regjeringen starte arbeidet med å
opprette et program for skogovervåkning i Norge, som
kan bedre kunnskapen om hvordan klimaendringer vil
påvirke skogens biologiske miljø og økonomiske potensial i fremtiden.

Stortinget ber regjeringen legge fram en utredning
om hvordan det offentlige som leietaker kan stille krav
om minst energiklasse A i alle nye leiekontrakter.
Forslag fra Senterpartiet:
Forslag 42

Forslag 34
Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med en norsk opptrappingsplan for Norges bidrag til den internasjonale klimafinansieringen under
Paris-avtalen.

Stortinget ber regjeringen gå inn for at fossil energibruk i person- og varebiler gradvis fases ut. Avgiftssystemet innrettes slik at tilnærmet 100 pst. av nybilsalget i
2025 er basert på nullutslippsteknologi.
Forslag 43
Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med en strategi for en langsiktig skogforvaltning
med optimal klimaeffekt. Strategien skal omfatte virke-
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midler for hele skogverdikjeden og forslag til et framtidig klimarammeverk som muliggjør skogens fulle
klimapotensial.
Forslag fra Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet
De Grønne:
Forslag 44
Stortinget ber regjeringen i statsbudsjettet for 2019
legge frem et forslag om sletting av kvoter fra det europeiske kvotemarkedet, tilsvarende de ekstra kuttene
som gjennomføres i kvotepliktig sektor som følge av en
aktiv statlig politikk.
Forslag 45
Stortinget ber regjeringen fremme forslag om en
ordning med en avgift på gods som fraktes med bil, til
belønning for frakt av gods på bane eller kjøl, i tråd med
anbefalingene fra utvalget for godsstrategi.
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klimamålene fram mot 2030 og 2050. Stortinget ber regjeringen særlig vurdere elektrifisering av sørlige Nordsjøen, og inkludere mulighetene for å kombinere elektrifiseringen med en demonstrasjonspark for havvind.
Forslag 52
Stortinget ber regjeringen innfase krav til alle supplyskip som skal seile i norsk farvann, om å kunne motta landstrøm fra 1. januar 2020.
Forslag 53
Stortinget ber regjeringen om at forbud mot fossil
oppvarming i veksthus og i bygninger der det tørkes
korn, gjeldende fra 2020, vedtas i løpet av 2018, slik at
bransjen kan forberede innføringen.
Forslag 54
Stortinget ber regjeringen innføre et påbud om CCS
på alle større, industrielle punktutslipp innen 2030.

Forslag 46
Stortinget ber regjeringen årlig utforme kjøpsavgiftene på nye personbiler ut fra et mål om at ni av ti nye biler som selges i 2021, skal være nullutslippsbiler.
Forslag 47
Stortinget ber regjeringen fremme forslag om gradvis å endre CO2-avgiften for hele maritim sektor, og
fremme forslag om innføring av en CO2-avgift uten refusjonsordning for fiskeflåten, med mulighet for næringen til å inngå avtale etter modell fra NOx-fondet for å
gjennomføre reduksjoner i utslippene. Innbetalingen
differensieres etter fartøystørrelse, og den minste delen
av fiskeflåten favoriseres ved å øke fiskerfradraget.
Forslag 48
Stortinget ber regjeringen gi Miljødirektoratet i
oppdrag å endre utslippstillatelsen til Hammerfest
LNG, slik at gasskraftverket erstattes med kraft fra nettet, og gi Statnett i oppdrag å forsterke kraftinfrastrukturen ut til Melkøya.
Forslag 49

Forslag 55
Stortinget ber regjeringen sette et mål om å redusere kjøttforbruket i Norge for å bidra til reduserte klimagassutslipp, reduserte naturødeleggelser, bedre folkehelse og bedre dyrevelferd.
Forslag 56
Stortinget ber regjeringen om at forhandlingene
om deltakelse i EUs klimarammeverk må sørge for et
høyest mulig ambisjonsnivå for arbeidet med å bekjempe menneskeskapte klimaendringer. Måten skog inkluderes i avtalen om klimarammeverket må anerkjenne
skogens rolle for å kunne erstatte fossil energibruk og
andre utslippsintensive råstoff og produkter, samt skogens rolle som karbonlager. Stortinget ber om at ferdig
framforhandlet avtale forelegges Stortinget.
Forslag 57
Stortinget ber regjeringen avvikle leterefusjonsordningen med virkning fra og med statsbudsjettet for
2019.

Stortinget ber regjeringen stanse 24. konsesjonsrunde og tildeling i forhåndsdefinerte områder.

Forslag fra Sosialistisk Venstreparti:

Forslag 50

Stortinget ber regjeringen legge til grunn for
klimapolitikken at utslipp av klimagasser i Norge må reduseres med minst 50 pst. innen 2030, og det må fastsettes et mål om at Norge skal bli fritt for fossile utslipp
innen 2040.

Stortinget ber regjeringen gi Miljødirektoratet og
Oljedirektoratet pålegg om å stille krav til nullutslipp av
klimagasser i forbindelse med forsyning av energi til alle
nye oljeinstallasjoner, og stille dette som vilkår i alle pågående konsesjonsrunder.

Forslag 58

Forslag fra Miljøpartiet De Grønne:

Forslag 51

Forslag 59

Stortinget ber regjeringen legge fram en plan for
hel- eller delelektrifisering av eksisterende felt for å nå

Stortinget ber regjeringen sette et mål om at klimagassutslippene fra norsk territorium i 2020 bør reduse-
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res med minst 60 pst. sammenliknet med 1990-nivået,
slik at den øvre grensen blir maks 20,7 millioner tonn i
2030.
Forslag 60
Stortinget ber regjeringen sette et mål om at Norge
skal være fossilfritt i 2040.
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vedtak:
I
Stortinget ber regjeringen utarbeide sektorvise
handlingsplaner med utslippsbudsjett for hvordan
utslippene skal reduseres fram mot 2030.
II

Forslag 61
Stortinget ber regjeringen i statsbudsjettet for 2019
legge frem forslag om avvikling av petroleumsnæringens skattefordeler.
Forslag 62
Stortinget ber regjeringen øke momsen på kjøttprodukter og redusere momsen på frukt og grønt i kommende statsbudsjetter for å gjøre det lett og lønnsomt
for folk å velge et klimavennlig kosthold.
Forslag 63
Stortinget ber regjeringen melde som norsk forpliktelse under Paris-avtalen at Norge fra og med 2020 til og
med 2025 skal bidra til at verdenssamfunnets løfte om
100 mrd. dollar årlig i internasjonal klimafinansiering
innfris, ved at Norge hvert år bidrar med minst Norges
andel av denne summen basert på hva som er Norges
andel av GDP.
Forslag 64
Stortinget ber regjeringen raskest mulig melde inn
innføring av en årlig norsk klimaprosent til klimatiltak i
utlandet som bidrag til Paris-avtalen.

Komiteens tilrådning
Komiteens tilråding XVIII og XIX fremmes av komiteen.
Komiteens tilråding VII og VIII fremmes av Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Kristelig Folkeparti og Venstre.
Komiteens tilråding IX fremmes av Høyre, Fremskrittspartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti,
Venstre og Kristelig Folkeparti.
Komiteens tilråding X, XI, XXVIII, XXIX og XXX
fremmes av Høyre, Fremskrittspartiet, Senterpartiet,
Venstre og Kristelig Folkeparti.
Komiteens tilråding I– VI, XII–XVII, XX–XXVII og
XXXI–XXXIII fremmes av Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne.
K o m i t e e n har for øvrig ingen merknader, viser
til stortingsmeldingen og råder Stortinget til å gjøre følgende

Stortinget ber regjeringen inkludere kvotepliktig
sektor i klimaplaner, rapporteringer og budsjetter
III
Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å ta
inn et nytt punkt i klimaloven § 6 Årlig redegjørelse
for Stortinget, som lyder:
§ 6 Årlig redegjørelse for Stortinget, ny bokstav e) skal
lyde:
e) en rapportering på hvordan regjeringen har ivaretatt trepartssamarbeid, sosial dialog og deltakelse fra
sivilsamfunnet i arbeidet med gjennomføring av klimamål fastsatt i denne lov.
IV
Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med en sak som inneholder rapportering om
arbeidet med etablering av miljøavtale med tilhørende CO2-fond for næringstransport, i forbindelse med
statsbudsjettet for 2019.
V
Stortinget ber regjeringen utrede om hvordan
Norge kan utvikle råstoff til havbruk som bidrar til reduserte klimautslipp.
VI
Stortinget ber regjeringen legge fram forslag til
midlertidige støtteordninger som belønner vareeierne i en overgangsfase for å få mer gods over på kjøl,
samt legge fram en handlingsplan for en tettere integrert havneplan hvor miljødifferensiering inngår.
VII
Stortinget ber regjeringen utrede virkemidler for
at oppdrettsnæringen kan kutte sine klimagassutslipp, og komme tilbake til Stortinget med dette.
VIII
Stortinget ber regjeringen utrede strengere krav
til svartvanns- og gråvannsutslipp fra cruiseskip.
IX
Stortinget ber regjeringen iverksette tiltak for å få
passasjertransporten på hurtigbåt utslippsfri, basert
på hydrogen- eller el-batteriteknologi. Regjeringen
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bes om å følge opp fylkeskommunenes rolle som innkjøper av disse transporttjenester med nødvendig
kompetanse og incentiver.
X

XVIII
Stortinget ber regjeringen om en helhetlig strategi for forskning, teknologiutvikling og bruk av hydrogen som energibærer.
XIX

Stortinget ber regjeringen sikre, gjennom krav
og/eller støtteordninger, at fergestrekninger og hurtigbåter på offentlig anbud benytter null- eller lavutslippsteknologi, der det ligger til rette for det.

Stortinget ber regjeringen ta initiativ til sonderinger med de andre nordiske landene med tanke på en
felles nordisk hydrogenstrategi.

XI

XX

Stortinget ber regjeringen videreutvikle programmet for grønn skipsfart til å omfatte nullutslipps- og hybridkonsepter for ulike fartøykategorier
innen 2030.

Stortinget ber regjeringen utarbeide en forskrift
som varsler et forbud mot bruk av fossil olje til varmeformål i industrien fra senest 2023. Forskriften må
legges fram av regjeringen i stortingsperioden 2017–
2021.

XII
Stortinget ber regjeringen legge til rette for at
konsesjonshaverne innen akvakultur i større grad
kan utnytte slakteavfall og kunne utnytte næringssaltene fra havbruksanleggene til dyrking av andre arter
som tang, tare og blåskjell.
XIII
Stortinget ber regjeringen utrede en ECO-bonusordning for å stimulere vareeierne til å gå over til frakt
på kjøl.
XIV
Stortinget ber regjeringen innarbeide i Enovas
mandat et mål om etablering av landstrøm i de 20
havnene med størst utslipp, i 9 hurtigruteanløpshavner og i sårbare fjorder med mye cruisetrafikk.
XV
Stortinget ber regjeringen legge frem en plan for
Stortinget om hvordan man skal redusere klimagassbelastningen fra byggematerialer.
XVI
Stortinget ber regjeringen legge fram forslag om
hvordan offentlige anbud kan brukes til å fremme
nullutslippsløsninger i kollektivtransporten, slik at
all offentlig transport blir fossilfri innen 2025.
XVII
Stortinget ber regjeringen innføre nødvendige
begrensninger i størrelsen på cruiseskip, kystruteskip
og øvrige skip med et maksimalt antall passasjerer
per skip for å få operere i verdensarvfjordene og andre spesielt sårbare områder, som Svalbard, for å unngå overturisme.

XXI
Stortinget ber regjeringen pålegge Enova å stimulere til økt bruk av trekull i ferrolegeringsindustrien
gjennom risikoavlastning og støtte til industriskala
demonstrasjonsanlegg og fullskala pilotprosjekt for
norsk produksjon av trekull.
XXII
Stortinget ber regjeringen pålegge Enova å stimulere til økt bruk av hydrogen som reduksjonsmiddel
gjennom risikoavlastning og støtte til industriskala
demonstrasjonsanlegg og fullskala pilotprosjekt.
XXIII
Stortinget ber regjeringen fremme forslag for
hvordan man skal utvikle og tilrettelegge for en fullstendig verdikjede for CO 2-lagring til sokkelen.
XXIV
Stortinget ber regjeringen opprette et fond for utvikling av og investering i CCS. Fondet legges til
Gassnova.
XXV
Stortinget ber regjeringen legge frem en handlingsplan med forslag til virkemidler som bidrar til en
overgang til CCS på alle større, industrielle punktutslipp innen 2030, og som samtidig bidrar til en konkurransedyktig norsk industri.
XXVI
Stortinget ber regjeringen legge fram en plan for
vesentlig økt bruk av norsk trevirke i bygg, hvor både
tiltak på industri- og etterspørselssiden inngår.
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XXVII

XXXI

Stortinget ber regjeringen gi Miljødirektoratet i
oppdrag å vurdere endret utslippstillatelse til Kårstøterminalen – med sikte på elektrifisering av terminalen med kraft fra nettet, og legge fram en egen sak til
Stortinget om dette.

Stortinget ber regjeringen i statsbudsjettet for
2019 å vurdere å opprette bransjefond for all plastbruk for å få til en omlegging til resirkulert og fossilfri
plast. Det vurderes en utvidelse av Handelens miljøfond for plastposer eller en tilsvarende modell.

XXVIII

XXXII

Stortinget ber regjeringen vurdere en handlingsplan for utbygging av biogass i Norge.

Stortinget ber regjeringen ta initiativ til å opprette bransjefond for all plastbruk for å få til en omlegging til fossilfri plast, med utvidelse av eller etter modell av Handelens miljøfond for plastposer, og med
iverksetting fra 1. januar 2019.

XXIX
Stortinget ber regjeringen ta initiativ til et samarbeid med biogassbransjen om å etablere en bransjenorm for biogass for å dokumentere klimanytten
av norsk biogass og til bruk for Miljødirektoratet i
rapporteringen av biodrivstoff.

XXXIII
Stortinget ber regjeringen innføre krav til og miljøvekting av resirkulert og fossilfri (plast- og) materialbruk for alle offentlige anskaffelser der det er mulig.

XXX
Stortinget ber regjeringen gjennomgå virkemidlene for kombinert oppvarming og strømforsyning
(CHP) med særlig henblikk på små, prefabrikerte biogassanlegg og solcelleanlegg rettet mot landbruket.

XXXIV
Meld. St. 41 (2016–2017) – Klimastrategi for 2030
– norsk omstilling i europeisk samarbeid – vedlegges
protokollen.

Oslo, i energi- og miljøkomiteen, den 26. april 2018

Ketil Kjenseth

Stefan Heggelund

leder

ordfører
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Svanemerket trykksak, 2041 0654
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3. mai – Klimastrategi for 2030 – norsk omstilling i europeisk samarbeid og Representantforslag 16 S (2017–
2018) om å gjennomføre Stortingets mål i klimaforliket om å kutte norske klimagassutslipp fram mot 2020

–

fra Arbeiderpartiets stortingsgruppe om permisjon
for representanten Jorodd Asphjell i dagene 8. og
9. mai for å delta i møte i Nordisk råd i Malmø
Fra første vararepresentant for Akershus fylke, Martha Tærud, foreligger søknad om fritak for å møte i Stortinget under representanten Sigbjørn Gjelsviks permisjon, på grunn av sykdom.
Etter forslag fra presidenten ble enstemmig besluttet:
1. Søknadene behandles straks og innvilges.
2. Følgende vararepresentanter innkalles for å møte i
permisjonstiden:
For Vest-Agder fylke: Mathias Bernander
For Akershus fylke: Solveig Schytz og Oddvar Igland
For Nordland fylke: Kjell-Idar Juvik
For Oslo: Mats A. Kirkebirkeland og Olivia Corso
Salles
For Rogaland fylke: Eirik Faret Sakariassen
For Sør-Trøndelag fylke: Kristian Torve
For Østfold fylke: Arve Sigmundstad
Før sakene på dagens kart tas opp til behandling vil
presidenten opplyse om at møtet i dag fortsetter utover
kl. 16, til dagens kart er ferdigbehandlet.
S a k n r . 1 [10:02:21]
Innstilling fra Stortingets presidentskap om endringer
i Stortingets forretningsorden (Innst. 254 S (2017–2018))
Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

S a k n r . 2 [10:02:38]
Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Klimastrategi for 2030 – norsk omstilling i europeisk samarbeid og
Representantforslag 16 S (2017–2018) om å gjennomføre
Stortingets mål i klimaforliket om å kutte norske klimagassutslipp fram mot 2020 (Innst. 253 S (2017–2018), jf.
Meld. St. 41 (2016–2017) og Dokument 8:16 S (2017–
2018))
Presidenten: Etter ønske fra energi- og miljøkomiteen vil presidenten foreslå at debatten blir begrenset til
1 time og 15 minutter, og at taletiden blir fordelt slik:
Arbeiderpartiet 15 minutter, Høyre 15 minutter,
Fremskrittspartiet
10 minutter,
Senterpartiet
5 minutter, Sosialistisk Venstreparti 5 minutter, Venstre
5 minutter, Kristelig Folkeparti 5 minutter, Miljøpartiet
De Grønne 5 minutter, Rødt 5 minutter og 5 minutter til
medlemmer av regjeringen.
Videre vil presidenten foreslå at det – innenfor den
fordelte taletid – blir gitt anledning til replikkordskifte
med inntil tre replikker med svar etter innlegg fra parti-
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enes hovedtalere og inntil seks replikker med svar etter
innlegg fra medlemmer av regjeringen.
Videre blir det foreslått at de som måtte tegne seg på
talerlisten utover den fordelte taletid, får en taletid på
inntil 3 minutter.
– Det anses vedtatt.
Stefan Heggelund (H) [10:04:09] (ordfører for saken):
La meg først takke for samarbeidet i komiteen. Det er
gledelig at mindretallet har kommet fram til at flertallet
har fremmet en rekke gode forslag, som de i ettertid har
valgt å gå inn for.
Klimaendringene er reelle og farlige. Jeg mener vi har
en moralsk forpliktelse til å gjøre noe med det, fordi det
går mest ut over allerede fattige mennesker i allerede
fattige land. Som konservativ ser jeg også på at klimaendringene kan endre alt, snu opp ned på lokalsamfunn, nasjoner og det globale samfunnet. Det kan ikke
jeg, med de konservative idéene jeg har i ryggmargen,
akseptere. Klimaendringene må bekjempes.
Derfor jobber vi i Norge, og vi jobber internasjonalt.
Lokalpolitikere jobber for å finne gode lokale løsninger,
når det gjelder både klimatilpasning og kollektivtrafikk.
Regjeringen stiller opp med mer midler til kollektivtrafikken i storbyene enn noen annen regjering noen gang
har gjort.
På Stortinget finner noen av oss sammen om de gode
klimaløsningene. Derfor er Enova mer ressurssterk enn
noen gang, nettopp fordi det er et viktig verktøy i omstillingen av Norge. Med de fire partienes flertall er vi
blitt verdensledende på elferger, vi har tydelige mål for
transportsektoren, hvor vi har igangsatt en revolusjon,
og vi jobber sammen med partene i landbruk og fiskeri.
Norge har tydelige mål, og vi har de siste fem årene
hatt et flertall som er villig til å jobbe for de målene som
er blitt satt – nesten noe nytt i norsk politikk. Aldri har
landet vårt vært nærmere å nå 2020-målene, og det
kommer ikke av seg selv. Utslippene er på vei ned, både
i kvotepliktig og i ikke-kvotepliktig sektor.
Så hva er det vi gjør i dag? I dag vedtar vi det som skal
være rammeverket for avtalen Norge skal ha med EU i
forbindelse med klimapolitikken. Når man sier det, høres det kanskje ikke så spennende ut, det virker kanskje
ikke så saftig, men det er det.
Det er ikke sånn at det vi gjør i dag, er helt nytt.
Grunnlaget for det vi gjør i dag, har blitt lagt mellom de
fire samarbeidspartiene i forrige periode. I dag blir vi
enige om rammeverket for avtalen med EU, vi blir enige
om strategien for hvordan vi skal nå klimamålene våre.
Når vi har koblet oss opp mot klimapolitikken i EU,
er det kanskje det viktigste som har skjedd norsk
klimapolitikk på mange, mange år. Bak i hukommelsen
er de rød-grønnes fiaskoer: månelandingsprosjektet,
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innrømmelsen om at de regnet med å skyve på klimamålene. Dette er de rød-grønnes modus operandi: opp
som en bjørn, ned som en skinnfell – det slår aldri feil.
Med de fire partiene har vi gått videre. Vi vil ha offensive
mål, og vi vil ha forpliktelser til de målene.
Flertallet i dag er enige om en rekke ting. La meg nevne noen av dem. Vi legger grunnlaget for et opptrappet
arbeid for biogass. Vi skal samarbeide bedre med biogassbransjen om å etablere en bransjenorm for biogass,
slik at klimanytten blir dokumentert. Vi skal forsøke å få
til kombinert oppvarming og strømforsyning, særlig
mot små biogassanlegg og solcelleanlegg rettet mot
landbruket. Vi setter et sterkere søkelys på hydrogen.
Regjeringen skal nå legge fram en hydrogenstrategi, og
Norge skal ta initiativ til et samarbeid med andre land
for en mulig nordisk strategi for hydrogen. Vi vil fortsette det maritime arbeidet som har gjort at Norge ligger
foran. Det gjelder oppdrettsnæringen og hvordan vi kan
få passasjertransporten på hurtigbåt utslippsfri. Vi sier
at regjeringen skal videreutvikle programmet for grønn
skipsfart til å omfatte nullutslipps- og hybridkonsepter
og til å omfatte ulike fartøykategorier innen 2030.
Det er som kjent blitt en debatt om fjordene våre, og
da er det tre ting som er viktig for våre partier. Det ene er
at vi skal ta vare på verdensarven vår. Vi har selvfølgelig
et ansvar for verdensarven vår. Dette er våre felles fjorder, og vi skal sørge for at framtidens generasjoner kan
nyte dem på samme måte som vi har hatt mulighet til.
Det andre er at vi skal kunne ha en cruisenæring i Norge.
Det er en viktig verdiskaper i reiselivet vårt. Det tredje er
at vi fortsatt skal kunne vise fram fjordene våre til folk fra
andre land. Alle fortjener mer enn bare å se bilder av vår
fantastiske natur.
Alle disse hensynene ivaretas med de forslagene vi
har når det gjelder fjordene. Det ene er at vi vil utrede
strengere reguleringer for svartvanns- og gråvannsutslipp fra skipene. Det er et naturvernspørsmål og er viktig bl.a. for det biologiske mangfoldet. Det andre er utslippene. Verdensarvfjordene skal få krav om nullutslipp fra turistskip og ferger så snart det er teknisk gjennomførbart, og senest innen 2026. Vi skal implementere krav og reguleringer til utslipp fra cruiseskip og annen
skipstrafikk i turistfjorder samt bruke andre gode virkemidler for å sørge for innfasing av lav- og nullutslippsløsninger i skipsfarten fram mot 2030.
Disse tingene dreier seg ikke konkret om det europeiske samarbeidet, men vi ble enige om at vi kunne ha
dette med i meldingen selv om den egentlig ikke er
ment å berøre slike spørsmål. Det er viktige saker, og
derfor tar jeg opp forslagene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti.
Vi stemmer mot en rekke forslag fra mindretallet, og
det er flere grunner til det. For det første har en del av

3563

forslagene tvilsom klimaeffekt. For det andre er det forslag som må utredes skikkelig. Tenk på det, utredning er
nærmest noe som er blitt et skjellsord i norsk politisk
debatt. Hva sier det om seriøsitetsnivået vi har fått i den
offentlige samtalen i det siste? Det er jo helt merkelig.
Det er viktig at vi vet godt hva konsekvensene av noe er
før vi gjør det, og hvordan man eventuelt kan implementere det på best mulig måte.
Denne meldingen handler om strategien vi skal ha
for å kutte våre utslipp fram mot 2030. I debatten som
har vært, har vi hørt at vi ikke har noen klimamål i Norge. Det er feil, det er en forvrengning av sannheten. Norge skal kutte 40 pst. i ikke-kvotepliktig sektor innen
2030, og vi vil jobbe for å overoppfylle det målet.
Da kommer vi til det viktigste i meldingen, og det er
det europeiske samarbeidet. Det er helt avgjørende, for
klimapolitikk er ikke et nasjonalt anliggende. Klimapolitikk krever nasjonale tiltak, ja, men vi er også helt avhengig av et internasjonalt samarbeid. Derfor er jeg så
glad for den enigheten som er om at vi skal samarbeide
med Europa om at ja, hvert land skal kutte i sine utslipp,
men at også Europas samlede utslipp skal gå ned. Det er
viktig, og med dette rammeverket som vi nå går inn i,
har vi mulighet til å ta kutt der hvor det monner aller
mest. Det skuffer meg at Arbeiderpartiet, Sosialistisk
Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne går imot disse
prinsippene i klimapolitikken i dag.
Alt i alt mener jeg at vi har fått en god melding. Dette
viser at vi har en offensiv klimapolitikk. Vi snakker nå
om rammeverket for den avtalen vi skal ha med EU. Det
er viktig. Så vil det selvfølgelig også komme flere saker
etter denne om hvordan vi følger dette opp.
Presidenten: Representanten Stefan Heggelund har
tatt opp de forslagene han refererte til.
Det blir replikkordskifte.
Sandra Borch (Sp) [10:12:44]: I klimameldingen sier
man at man skal tallfeste et mål for utslippskutt i landbruket. Senterpartiet er også for at jordbruket skal ta sin
del av utslippskuttene, men ikke ved at det går ut over
norsk matproduksjon. Det er nå nedsatt et teknisk beregningsutvalg for jordbrukssektoren. Hensikten er å gi
et bedre grunnlag for å bokføre de faktiske utslippene
fra næringen. Hvorfor ønsker Høyre å tallfeste et mål
for utslippskutt i denne sektoren, når vi i dag ikke har et
målesystem som er godt nok, og som mest sannsynlig
vil gå ut over nettopp norsk matproduksjon?
Stefan Heggelund (H) [10:13:24]: Dette er en såkalt
stråmann, rett og slett – det er intet annet enn det.
De fire flertallspartiene er helt klare på – som også
Senterpartiets tidligere samarbeidspartier er – at vi skal
ha sektorvise ambisjoner for kutt i ikke-kvotepliktig
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sektor. Det er viktig. Og det er helt riktig: Vi har et teknisk beregningsutvalg, som vi også omtaler i våre
merknader, hvor det står at beregningene når det gjelder utslipp, selvfølgelig må være så gode som mulig. At vi
skal ha sektorvise ambisjoner for utslipp, kan jo ikke
være noen overraskelse for Senterpartiet – eller for landbruket. Det vet landbruket godt, og landbruket er jo
med på det. Det er derfor vi har et partssammensatt utvalg hvor vi diskuterer hvordan vi skal få dette til, med
landbruksnæringen og for øvrig også med fiskerinæringen.
Så tror jeg det er viktig å huske på én ting: Dette er
ikke den første perioden i Stortingets historie. Vi la noen
viktige prinsipper for landbrukspolitikken også i forrige
periode, bl.a. økt matproduksjon.
Espen Barth Eide (A) [10:14:37]: I en debatt med vår
kollega Åsmund Aukrust i Politisk kvarter i forrige uke
sa representanten Heggelund at ett av argumentene for
å binde seg til EU var at EU hadde mer kontroll på oss
enn vi hadde selv – at man altså var mer bundet i samarbeid med EU enn hvis man tok sine egne beslutninger. Er det representanten Heggelunds allmenne oppfatning om klimapolitikken at vi ikke er i stand til å
gjennomføre våre egne mål hvis vi ikke forplikter oss
sammen med andre?
Stefan Heggelund (H) [10:15:09]: Det jeg sa i den debatten – kanskje litt spøkefullt – var at jeg tror alle land
trenger at man passer på hverandre, fordi verden totalt
sett har vært for dårlig til å nå utslippsmålene.
Jeg er nå i en replikkveksling med en representant fra
et parti som ikke har vært i stand til å nå ett eneste klimamål de har satt seg. Er det én som trenger forpliktelser, er det nettopp denne representanten og det partiet
han representerer. Jeg er glad for at vi får forpliktende
utslippsmål, og jeg må si at jeg er ganske skuffet – skuffet
over Arbeiderpartiet – fordi Arbeiderpartiet ikke lenger
har en egen klimapolitikk. De har forlatt alt de har stått
for. De har forlatt et system de har vært med på å skape,
som ville bidratt til at man kunne ta store, effektive utslippskutt også i Europa. Alternativet til representanten
Barth Eide er at han må dra på guttetur til Polen for å be
dem være så snill å kutte i sine kullutslipp.
Vi vil være med i et rammeverk hvor vi kan presse Europa til å få utslippene ned.
Lars Haltbrekken (SV) [10:16:23]: Når klimameldingen får unisont slakt av en samlet miljøbevegelse, og
dagens regjeringsparti Venstre også var svært kritisk til
klimameldingen da den ble lagt fram 16. juni i fjor, må
det være godt å være så selvgod som representanten
Heggelund var i sitt innlegg, og så såre fornøyd med sin
egen innsats.
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Det er en forvrengning av debatten å si at vi ikke har
et mål for hvor store utslipp Norge skal ha i 2030. Da har
jeg et enkelt spørsmål til representanten Heggelund:
Hvor mange tonn CO2 kommer til å være Norges utslipp
i 2030 med denne meldingen?
Stefan Heggelund (H) [10:17:20]: Jeg mener ingen
skal være selvgode i klimapolitikken. Men jeg mener at
det rammeverket vi får på plass nå, er helt avgjørende,
og at det er viktig at vi har et europeisk samarbeid, noe
jeg registrerer at representanten Haltbrekken er imot,
både når det gjelder ACER-spørsmålet, og når det gjelder dette. Han vil ikke samarbeide internasjonalt.
Jeg skjønner kanskje at han er litt sår, for han fikk
ikke gjennomslag for sin klimapolitikk da SV var en del
av den rød-grønne regjeringen, og de får ikke gjennomslag for sin klimapolitikk nå. SV får ikke gjennomslag i
klimapolitikken, og godt er det.
Utslippsmålene – vi skal kutte 40 pst. innen 2030. Det
skal vi gjøre i samarbeid med Europa. I meldingen står
det et antall tonn, det står 20 millioner tonn–
25 millioner tonn innen 2030. Dette kan oppskaleres.
Det aller meste – totalt 30 millioner tonn – skal tas i Norge, men vi skal også bidra til offensive utslippskutt i Europa.
Presidenten: Replikkordskiftet er omme.
Åsmund Aukrust (A) [10:18:47]: Klimautfordringen
er vår aller største utfordring. Det er en setning vi sier så
ofte at det nesten kan høres ut som en klisjé. Men det er
ingen klisjé – det er blodig alvor. Det er den største utfordringen i vår tid. All politikk vi utøver, må tåle klimatesten.
Arbeiderpartiet mener at vi skal gjøre det vi lærte av
Gro Harlem Brundtland, da hun var verdens miljøsjef
på starten av 1990-tallet – vi skal tenke globalt, handle
lokalt. Vi skal se for oss det store bildet – tyfonene som
slår inn over Filippinene, øystater som står i fare, sultkatastrofer på Afrikas Horn og hvordan vi selv møter et villere og våtere vær. Men jobben skal vi gjøre selv. Alle
land må gå i seg selv og tenke: Hva kan være vårt bidrag?
Stortinget må mobilisere alle gode krefter – i kommunene, i næringslivet og av enkeltpersoner. Klimaproblemet skal ikke løses av noen andre – et annet sted i en annen tid. Vi må handle selv.
I norsk politikk har regjeringen vært ytterpunktet.
Knapt et eneste initiativ ble tatt under Erna Solbergs ledelse i forrige periode. Alt som skjedde, kom etter initiativ fra Stortinget – enten måtte Høyre og Fremskrittspartiet slepes og dras for å bli med, eller så stemte de imot
også i siste runde. Derfor var våre forventninger til klimameldingen som kom for et år siden, veldig små. Men
selv med små forventninger ble vi skuffet, for vi fikk en
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melding som var helt uten ny politikk. Det er ikke mine
ord, det var klimaministeren selv som sa det da han la
den fram – at dette er ingen nye tiltak – det er en oppsummering av hva vi gjør. Det beste spørsmålet han fikk
på den pressekonferansen, var fra en journalist som
spurte hvorfor han egentlig hadde lagt fram denne meldingen.
Meldingen vi behandler i dag, kommer ikke med
noen nye forslag, og den avlyser nasjonale klimamål.
Det er en melding som bare skal handle om ikke-kvotepliktig sektor, altså per definisjon det vi skal gjøre hjemme i Norge. Allikevel foreslår regjeringen å kjøpe kvoter
for inntil en tredjedel av forpliktelsene våre. Vi får dermed en klimapolitikk som det vil være totalt umulig for
folk å forstå. Man kan mistenke at Høyre, Fremskrittspartiet og nå også Venstre vil tåkelegge debatten i mangel på god klimapolitikk. Det er synd, men vi skal klare å
mobilisere hele folket i en norsk klimadugnad.
Arbeiderpartiet mener at Norge må ha et klart nasjonalt mål i klimapolitikken, også fordi det er lurt for Norge. Dette er omstilling som vi uansett må igjennom. Hvis
vi skal bli et lavutslippssamfunn, bør vi investere nå. Vi
bør satse på ny, klimavennlig teknologi som kan skape
arbeidsplasser over hele landet. Og det er også slik at
bruken av disse såkalte fleksible mekanismene ikke
nødvendigvis gir klimagassutslipp i andre land. Derfor
er forslagene fra regjeringspartiene både dårlig bruk av
penger og dårlig klimapolitikk.
Arbeiderpartiet står i dag bak 35 forslag for å gjøre
klimameldingen bedre. Dessverre ser det ikke ut til at
noen av dem blir vedtatt. Vi foreslår tiltak innenfor
transport, jordbruk og industri og for fossilfrie byggeplasser. Vi foreslår også at Norge bør trappe opp sin internasjonale klimabistand. Alle sammen vil bli stemt
ned av Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig
Folkeparti. Venstre og Kristelig Folkeparti har åpenbart
valgt å prioritere samarbeidsklimaet med Fremskrittspartiet framfor klodens klima. Det er synd, for da blir det
nok en tapt mulighet for Stortinget å gjøre noe med dette. Nå blir det nye utsettelser, slik vi hørte fra saksordføreren. Det har ikke klodens klima tid til.
Da meldingen ble lagt fram før valget, sa vi i Arbeiderpartiet akkurat det samme som det vi i dag kommer til å
stemme for. En annen som sa det samme, var Ola Elvestuen. Han delte vår kritikk og sa at denne meldingen
hadde betydelige svakheter, som Venstre nå skulle ordne opp i. Vel, nå har han blitt klimaminister og har all
mulighet til å ordne opp i det. Men selv om han har fått
ministerposisjonen, har han åpenbart tapt de interne
forhandlingene og knapt klart å gjøre forandringer. Jeg
tror Ola Elvestuen mener det samme nå som det han
gjorde før valget, og at han skulle ønske i dag at han
egentlig kunne stemme for mange av de forslagene som
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Arbeiderpartiet og de andre opposisjonspartiene har
lagt fram. Nå ser han prisen man må betale for samarbeidet med Høyre og Fremskrittspartiet. Han har fått erfare det samme som hans to forgjengere fikk – hvor vanskelig det er å få gjennomslag i den regjeringen. Det er
som statsminister Erna Solberg sa det da hun skulle forsvare sine klimaministere i angrep fra miljøbevegelsen.
Hun sa at det er «klart tøffere å stå på for klimaet i en regjering hvor noen ikke er så opptatt av det».
Arbeiderpartiet vil ta klimapolitikken hjem, føre en
offensiv politikk for å få ned utslippene, gjøre lufta renere og investere i nye arbeidsplasser i Norge.
Jeg vil avslutte med å takke Senterpartiet, SV og Miljøpartiet De Grønne for et godt samarbeid og for at det
er så mange punkter som vi i dag står sammen om. Så vil
jeg også si til Kristelig Folkeparti at døren står åpen. De
kan i miljøpolitikken vise at de er et reelt opposisjonsparti. Med den regjeringen vi har i dag, trenger vi virkelig en opposisjon som tar styringen over klimapolitikken.
Jeg tar med det opp de forslagene som Arbeiderpartiet er alene eller sammen med andre om.
Presidenten: Representanten Åsmund Aukrust har
tatt opp de forslagene han refererte til.
Det blir replikkordskifte.
Stefan Heggelund (H) [10:23:53]: Jeg synes det er
synd når vi diskuterer en så viktig melding, og Arbeiderpartiet holder sitt innlegg, og så kommer det ingen
argumenter. Det er null substans. Det er bare en utlegning av hva man mener om ulike partier, tatt fra en eller annen debattmappe skrevet av en eller annen kommunikasjonsrådgiver. Det er ingen substansielle argumenter for den enorme snuoperasjonen som Arbeiderpartiet nå gjør i klimapolitikken, bort fra en ansvarlig
klimapolitikk hvor vi samarbeider med Europa. For en
av de tingene representanten Aukrust sier nei til i dag,
er muligheten til å være med på at Norge selv kan slette
kvoter i Europa, at Norge helt på egen hånd kan bidra
til at kvoteprisen og karbonprisen da går opp, og at det
blir dyrere med utslipp i Europa. Det sier Arbeiderpartiet nei til. De vil ikke være med på det. Da lurer jeg på
hvorfor.
Åsmund Aukrust (A) [10:24:55]: Det er jo helt utrolig å høre saksordføreren. Jeg har aldri hørt en så selvsikker saksordfører i en sak som altså inneholder null
ny politikk. Arbeiderpartiet har ikke snudd – tvert imot.
Jeg startet med å snakke om hvordan vi står for det
samme nå som det vi gjorde da Gro Harlem Brundtland
var verdens klimasjef. Hun sa: tenke globalt, handle lokalt – jobben skal vi gjøre her, det er ingen andre som
skal gjøre klimainnsatsen for oss.
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Det stemmer heller ikke at vi ikke kan kjøpe kvoter
og slette dem. Det har vi all verdens mulighet til. Det Arbeiderpartiet sier, er at i ikke-kvotepliktig sektor skal vi
gjøre kuttene selv. Vi skal ikke kjøpe kvoter som erstatning for kutt her hjemme i Norge. Det er det Høyre,
Fremskrittspartiet og Venstre i dag har gått inn for, og
det er det Arbeiderpartiet sier nei til. Tvert imot sier Arbeiderpartiet at vi skal trappe opp vår internasjonale bistand. Vi sier at vi skal bruke mer penger på klimatiltak i
utviklingsland. Det stemmer Høyre og Fremskrittspartiet i dag nei til, så hvis de var så opptatt av hva vi skulle
gjøre der ute i verden, burde de heller stemt for Arbeiderpartiets forslag.
Terje Halleland (FrP) [10:26:01]: Regjeringen legger
opp til å oppfylle 2030-målene med hovedvekt på
innenlandske utslippsreduksjoner med nødvendig
bruk av fleksibilitet og muligheten for direkteavtaler
mellom land i EU-rammeverket, for å oppfylle våre forpliktelser i ikke-kvotepliktig sektor. Internasjonal handel med klimakvoter var i utgangspunktet et norsk initiativ og lansert av Arbeiderpartiet. Problemstillingen
var selvfølgelig at Norge, i motsetning til mange andre
land, hadde et annet utgangspunkt ved at vi ikke hadde
kuttmuligheter i kraftsektoren på grunn av vår utnyttelse av fossekraften. Dermed har Norge vært en internasjonal pådriver for det som ble omtalt som kostnadseffektive avtaler. Mest mulig miljø for pengene, var parolen. Dette ønsker ikke lenger Arbeiderpartiet å være
med på og ber regjeringen om ikke å benytte seg av
fleksibilitetsmekanismer mellom land og heller ikke
mellom kvotepliktig og ikke-kvotepliktig sektor. Hva er
det som har endret seg?
Åsmund Aukrust (A) [10:27:04]: Det høres jo ut som
det nå skal bli slutt på all handel med kvoter. Halvparten av norske utslipp er en del av kvotemarkedet. Det
skal de fortsatt være. Det vi diskuterer nå, er ikke-kvotepliktig sektor. Hør på ordet: ikke-kvotepliktig sektor.
Da sier vi at det nettopp skal være det: ikke kvoter i
ikke-kvotepliktig sektor. Så blir det spurt om hva som
er kostnadseffektivt. Vel, det aller mest kostnadseffektive er å hindre de menneskeskapte klimaendringene.
Det er det som er den alvorlige trusselen vi står overfor.
Det er hvis vi ikke klarer det, at vi virkelig vil få problemer på utgiftssiden.
Sandra Borch (Sp) [10:27:59]: Både skognæringen og
næringsmiddelindustrien frykter at et nytt EU-regelverk vil svekke verdiskapingen i primærnæringene. Klimareglene er innordnet sånn at de øker bokførte karbonutslipp fra jord og skog. I praksis kan det gi strengere utslippsforpliktelser for bl.a. disse næringene. Om
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skogbruket øker avvirkningen fram mot 2030, kan de
bli straffet av EU.
Senterpartiet ser på skogen som en del av det grønne
skiftet i Norge. Jeg har merket meg at Arbeiderpartiet nå
går bort fra tidligere synspunkt om at man skal kunne
bruke fleksible mekanismer mellom kvotepliktig og
ikke-kvotepliktig sektor. Ser Arbeiderpartiet de utfordringene dette kan gi skogbruket i Norge?
Åsmund Aukrust (A) [10:28:46]: Grunnen til at vi
ikke ønsker det, er at vi ønsker å ha nasjonale forpliktelser, et nasjonalt mål for hva vi skal gjøre her hjemme i
Norge. Men Arbeiderpartiet står sammen med Senterpartiet om en bekymring for skogbrukspolitikken til
EU. I merknadene våre står vi sammen om det, i hvert
fall i en god del av dem. Vi fremmer i dag et forslag som
gir en ordre – eller hadde gitt en ordre dersom det hadde blitt vedtatt, det blir dessverre ikke vedtatt – hvor vi
ber om at regjeringen i forhandlingene med EU må sørge for at skogens fulle potensial kan brukes i det grønne
skiftet. Arbeiderpartiet har veldig tro på skogen som en
fornybar næring i Norge – vi ønsker det innenfor trevirke, biodrivstoff og en rekke områder – og der kommer
Arbeiderpartiet til å jobbe sammen med Senterpartiet.
Presidenten: Replikkordskiftet er omme.
Gisle Meininger Saudland (FrP) [10:29:48]: Jeg vil
også takke saksordføreren for en god redegjørelse i starten av denne debatten, og så vil jeg takke komiteen for
et godt samarbeid. Jeg ser fram til en god debatt i dag.
De fleste av oss her er medlemmer av energi- og
miljøkomiteen, og det er noen ting som har forundret
meg i denne debatten. Det er bl.a. alle ord og uttrykk vi
bruker som folk flest ikke kjenner igjen eller vet hva er.
Det kan være karbonfangst, karbonlagring, klimagasser,
klimakvoter, ikke-kvotepliktig sektor, Parisavtalen, 2gradersmål, COP23, grønne sertifikater, LNG, CCS, NOX,
CO2, CO2-fond, CO2-håndtering, IPCC osv., osv. Listen er
helt sikkert ikke utfyllende.
Jeg er veldig glad for den nye klimameldingen og den
offensive satsingen som Norge har. I en verden hvor det
fokuseres mer og mer på menneskeskapte klimaendringer, er det viktig at det føres en politikk som fungerer, og som adresserer de store utfordringene. Det er
nettopp det vi gjør på Stortinget i dag. Jeg er glad for at
partiene på Stortinget er med på dette klimaløftet, og
det er ingen tvil om at Fremskrittspartiet også har en offensiv klimapolitikk.
Men da er det viktig å føre en klimapolitikk som fungerer, og som baserer seg på fakta, og ikke en symbolpolitikk styrt av følelser. Det er mange som tror at om man
skrur av lyset eller sorterer søppel i fem forskjellige båser
i stedet for tre, er det det som redder klimaet. Dette er vel
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og bra, men vi er ansvarlige for å få mest mulig igjen for
pengene når vi skal få klimakutt. Derfor er jeg glad for at
vi kjøper klimakvoter og bruker fleksibilitetsmekanismer – når jeg sier fleksibilitetsmekanismer, betyr det at
vi får mest mulig igjen for innbyggernes skattepenger.
Det er faktisk innbyggernes skattepenger vi bruker i
denne salen. Kloden bryr seg ikke om klimakuttene
kommer i Stavanger eller i Shanghai – for kloden er det
viktig å kutte mest mulig, ikke å bruke mest mulig penger på kutt. Det er det som er vesensforskjellen, for mens
Fremskrittspartiet kutter mye og bruker lite, vil partiene
på venstresiden bruke mye og kutte lite.
Jeg er også glad for at vi har et offensivt næringsliv i
landet, som har lyst og er motivert til å bli med på denne
innsatsen. Da er det viktig ikke å slå beina under næringer som faktisk gjør det. For eksempel: Klarer vi å få elfly
i landet hvis vi ødelegger markedet for fly? Hvem vil investere i et elfly hvis ingen likevel flyr i framtiden? Det er
gjennom markedet vi oppnår klimagevinst, og det er
derfor jeg er stolt av å kunne si at denne regjeringen er
den som kutter mest.
Men privatpersoner og næringsliv trenger også hjelp.
Derfor er det etablert en rekke offentlige støtteordninger som fremmer null- og lavutslippsløsninger, som
f.eks. Enova, Klimasats, ordninger under Innovasjon
Norge, osv. Regjeringen har videre pekt på fem satsingsområder, som er:
– transport, hvor vi har verdens største satsing på elbil
og biodrivstoff
– styrking av Norges rolle som leverandør av fornybar
energi
– utvikling av lavutslippsteknologi med bl.a. ren produksjonsteknologi
– grønn skipsfart
– CO2-håndtering
Det gleder meg at det snart kommer en plan for CO2håndtering, og jeg ser fram til behandlingen av den.
Men CO2-håndtering blir et slag i lufta uten Norges viktigste næring: olje og gass. Det er en næring vi må spille
på lag med for å oppnå ønsket klimaeffekt, ikke en næring som vi snakker ned som gårsdagens næring. Vi vet
at Europa skriker etter norsk gass, og at Europa kan kutte
sine klimagassutslipp med seks ganger Norges totale utslipp ved å bytte fra kull til gass. Da sier det seg selv at det
er norsk gass som er Norges viktigste klimabidrag.
Jeg vil også minne om at dette er en overordnet plan,
som ser de lange linjene og staker ut kursen mot 2030 og
2050. Neste steg nå er forhandlinger med EU. Regelverket i EU er vedtatt, og det skal nå forhandles om en formell avtale. Da er det viktig at Norge kan gå inn bredt og
ikke er bundet. Målet er å få ned verdens klimagassutslipp, og det skal Norge bidra til, både ved å kutte klima-
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gassutslipp i Norge og ved å hjelpe andre land med å
kutte sine klimagassutslipp.
Presidenten: Det blir replikkordskifte.
Hege Haukeland Liadal (A) [10:34:43]: For få dager
siden hørte vi at Fremskrittspartiet vil bli det nye miljøpartiet. Landsmøtet til Fremskrittspartiet nevner ikke
klima med ett ord. Hvordan skal folk i bygd og by oppleve at Fremskrittspartiet kommer med nye tiltak, når
landsmøtet ikke nevner klima med ett ord? Eller sagt
på en annen måte: På hvilken måte skal Fremskrittspartiet bli det nye miljøpartiet?
Gisle Meininger Saudland (FrP) [10:35:10]: Takk for
spørsmålet.
Nå er det viktig å skille mellom miljø og klima. Når
landsmøtet sier at vi skal bli det beste miljøpartiet, er
det nettopp for å vise fram den gode miljøpolitikken vi
har – for å rydde plast i havet, osv. Men når vi snakker om
klimapolitikk, er det noe som jeg adresserte her i dag –
jeg hadde mange gode eksempler på talerstolen. Det er
bare å trekke fram de gode eksemplene innen transportsektoren, elbilsatsing osv. Det gleder et Fremskrittspartihjerte at vi har en elbilsatsing som fører til at det er enda
færre biler som betaler bompenger, og som er uten avgifter i dette landet. Det er et eksempel på god klimapolitikk som Fremskrittspartiet er med på.
Sandra Borch (Sp) [10:35:54]: I helgen hadde Fremskrittspartiet landsmøte, og vi kunne lese i media at
Fremskrittspartiets nestleder ikke ville svare på om han
tror at klimaendringene er menneskeskapt. Hva er representanten Meininger Saudlands syn på dette spørsmålet?
Gisle Meininger Saudland (FrP) [10:36:28]: Takk for
et godt spørsmål.
Jeg forstår at det er Fremskrittspartiets landsmøte
som er det mest interessante i denne sal. Det gleder meg.
For å gjøre det klinkende klart: Når det gjelder klima,
er det ikke tvil i mitt sinn om at det er menneskeskapte
klimaendringer, og at CO2 bidrar til det.
Så håper jeg vi kan få mange spennende debatter om
Fremskrittspartiets klimapolitikk og om hva vi vedtar
på landsmøtet i framtiden. Det gleder meg.
Lars Haltbrekken (SV) [10:37:01]: Representanten
Meininger Saudland mener at det viktigste klimatiltaket Norge har, er eksport av den fossile energikilden
gass. Mener representanten da at det nest viktigste klimatiltaket vårt er å eksportere olje?
Gisle Meininger Saudland (FrP) [10:37:35]: Jeg er
glad for at jeg ikke fikk enda et spørsmål om hva Frem-

5729
3568

3. mai – Klimastrategi for 2030 – norsk omstilling i europeisk samarbeid og Representantforslag 16 S (2017–
2018) om å gjennomføre Stortingets mål i klimaforliket om å kutte norske klimagassutslipp fram mot 2020

skrittspartiet vedtok på landsmøtet. Der kan jeg opplyse om at vi vedtok en uttalelse som støtter norsk oljeog gassnæring.
Det er helt sant at Norges viktigste bidrag til et bedre
klima er å eksportere gass. Det er også klart at olje har en
mye bedre klimaeffekt enn kull. Det er derfor Fremskrittspartiet er opptatt av at vi kan erstatte kullproduksjonen i Europa med løsninger i Norge som har mindre
utslipp.
Jeg hadde ønsket at representanten fra SV kunne vært
med på en sånn politikk. Jeg minner om at da han og jeg
var i Tyskland i fjor, var det bl.a. miljøpartiet i Tyskland
som skrek etter norsk gass, og det gleder i hvert fall et
Fremskrittsparti-hjerte.
Presidenten: Replikkordskiftet er omme.
Ole André Myhrvold (Sp) [10:38:54]: Verden har
enorme klimautfordringer. Det hersker det ingen tvil
om. Og vi er sent ute. Jeg er bekymret for hvordan jeg
skal kunne se mine barn på 12 og 10 år i øynene om 20
år.
Klimameldingen skal trekke opp en strategi, hevdes
det, men den peker i liten grad på løsningene og tiltakene. Det er skuffende. Strategi handler etter Senterpartiets syn om tre ting: etablere en felles forståelse av situasjonen, finne et mål og peke på veien videre.
I klimasaken er situasjonsforståelsen og målene gode, de er ambisiøse nok, og de er bredt forankret nasjonalt og internasjonalt. Det er veien til målet som er utfordringen. Det er de konkrete tiltakene og virkemidlene som mangler for å realisere et klimavennlig samfunn.
Det holder ikke med ambisiøse målsettinger, vi må også
være med på kraftfulle omstillingstiltak. Som et rikt, oljeproduserende land mener Senterpartiet at Norge har
et særlig ansvar for å gå foran i klimaomstillingen. Derfor er Senterpartiet utålmodig i arbeidet med å få på
plass et godt system og en god infrastruktur for industriell karbonfangst og -lagring. Det svarer overraskende
nok ikke meldingen på.
Senterpartiet er opptatt av at all norsk produksjon
skal være så miljøvennlig og klimavennlig som mulig.
Mange grep må tas for å utvikle det norske samfunnet til
et lavutslippssamfunn. Omlegging i bærekraftig retning
gir store muligheter for utvikling av ny norsk industri,
teknologi og kompetanse. Vi mener mye kan og bør gjøres i Norge, men er skeptiske til å gjennomføre tiltak
som i praksis bare flytter problemet til et annet sted,
med høyere utslipp og færre norske arbeidsplasser som
resultat.
Senterpartiet er for internasjonale avtaler og samarbeid for å gjennomføre klimakutt, men vi mener også at
vi må ha en politikk som gjør at vi også må ta et reelt klimaansvar her hjemme. Begge deler – det er ingen mot-
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setning. Senterpartiet har derfor vært positive til at Norges og EUs klimapolitikk samordnes, men et forhandlingsresultat mellom Norge og EU må gjøres kjent for
Stortinget, og Stortinget må stå fritt til å vurdere om
Norge er tjent med å inngå en avtale på bakgrunn av dette.
Klimameldingen tar heller ikke inn over seg at vi
trenger en grunnleggende holdningsendring for å redusere klimagassutslippene. Den klimavennlige omstillingen handler om å redusere det samlede forbruket av
energi og materialer, altså mer sparsommelighet og
nøysomhet. For det andre: Det vi så trenger av energi og
karbon, må være fornybart. Det er kort oppsummert
Senterpartiets definisjon og oppskrift for å nå klimamålene. Dette står ikke i motsetning til målet om å opprettholde verdiskaping og velferd, men det krever omstilling og kraftfullt politisk lederskap.
Norge har i denne omstillingen et fortrinn som et rikt
skogland. Alle produkter som produseres med basis i
det svarte karbonet – oljen – kan også produseres med
basis i det grønne, fornybare karbonet. Bruker vi det
grønne karbonet i hav og skog, vil nettoutslippet av klimagasser reduseres og stanses. Fotosyntesen er fantastisk. Den fanger og lagrer CO2 i trær og planter – og i de
produktene vi får fra disse. Norges mulighet ligger her i å
innta en ledende posisjon i bioøkonomien og i arbeidet
med å utvikle det grønne karbonet.
Samtidig risikerer vi gjennom EUs regelverk for opptak og utslipp av klimagasser fra skog- og arealbruk at
Norge må redusere avvirkningen. Det bekymrer Senterpartiet fordi det er feil klimapolitikk. Skog er en fantastisk ressurs. Skog er en del av klimaløsningen – jo bedre
vekst, jo større opptak av CO2. Dessuten snakker vi om
sirkulærøkonomi i ordets rette forstand. Norge må derfor sikre at handlingsrommet brukes i utformingen av
referansebanen for skog – et handlingsrom som er skapt
for å unngå begrensninger i utnyttelsen av skogressursene.
Senterpartiet er også opptatt av at klimamålene ikke
må gå på bekostning av de målene Stortinget satte seg i
fjor om økt matproduksjon. I en verden med stadig flere
munner å mette har alle land et ansvar for å sørge for
størst mulig grad av selvforsyning. Det er ikke i strid med
målene om å redusere klimautslippene, f.eks. er norsk
kjøttproduksjon blant verdens mest klimasmarte, og
den norske kua er blitt 40 pst. mer klimavennlig.
Senterpartiet er opptatt av at det blir iverksatt aktive
tiltak for å hindre karbonlekkasje fra landbruket. Ensidige norske tiltak som reduserer matproduksjonen i
Norge direkte eller indirekte gjennom å redusere lønnsomheten i primærnæringen, vil føre til økt behov for
import og redusere verdiskapingen. Det er en politikk
Senterpartiet ikke kan støtte.
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For øvrig er Senterpartiet med på forslag fra samtlige
partier i salen. Vi mener at klimatrusselen krever samhandling og at vi drar dette lasset sammen. Senterpartiet håper også på støtte til sine forslag i dag. Jeg tar med
det opp forslagene nr. 37–43 og 70–71.
Presidenten: Representanten Ole André Myhrvold
har tatt opp de forslagene han refererte til.
Det blir replikkordskifte.
Liv Kari Eskeland (H) [10:44:10]: Me merkar oss at
Senterpartiet følgjer fleirtalet i komiteen med tanke på
å redusera utsleppa med minst 40 pst. innan 2030, eit
tiltak som me gjennomfører saman med EU. Dette er
fornuftig, det er bra, og det er ei klok tilnærming. Samtidig opplever me at Senterpartiet fleire gonger uttrykkjer skepsis overfor EU. Det naturlege spørsmålet vert
då: Ser Senterpartiet at EU har ei rolle som kan vera bra
for klimasamarbeidet? Og som ei oppfølging – me opplever at Arbeidarpartiet, gjennom merknadane sine,
ikkje skal ta i bruk fleksibilitetsmekanismane, noko
som Senterpartiet viseleg ønskjer. Ser Senterpartiet seg
framleis tent med eit regjeringssamarbeid med Arbeiderpartiet, noko som i tilfelle ville endra skogpolitikken vår vesentleg?
Ole André Myhrvold (Sp) [10:45:15]: Som jeg sa i
min innledning, er Senterpartiet for internasjonalt
samarbeid for å løse klimasamarbeidet, også med EU.
Men det betyr ikke at det ikke handler om en dialog.
Det handler om gjensidighet, og vi ser fram til å få et ferdigforhandlet resultat med EU opp for Stortinget, og så
vil vi ta stilling til de ulike tiltakene der. En felles målsetting om å nå klimamålene må vi ha sammen med
EU, og det må vi ha sammen med resten av det globale
samfunnet, hvis ikke når vi ikke klimamålene. Alle land
må både gjennomføre tiltak og ha ambisiøse mål.
Ketil Kjenseth (V) [10:45:52]: Jeg har lyst til å starte
med å rose Senterpartiet. Jeg opplever dem som konstruktive, særlig når det gjelder ambisjonene knyttet til
å bruke biomasse for å redusere klimautslippene. Det
har mye for seg, og vi har store muligheter. Så er det
greit at Senterpartiet er mer utålmodige, og også at man
er internasjonalt orientert. Det er bra. Det opplever vi
at Senterpartiet egentlig har vært i klimapolitikken hele
veien. Sentrumspartiene Venstre, Kristelig Folkeparti
og Senterpartiet har jo vært med på alle klimaforlikene
så langt, støttet opp om klimalov og vil bruke mulighetene, også kostnadseffektive tiltak. Men nå har det oppstått en ny situasjon på rød-grønn side, da Arbeiderpartiet gjør en salto og ikke vil delta i det internasjonale
forpliktende samarbeidet, særlig i Europa. Spørsmålet
er om Senterpartiet egentlig ser seg mest tjent med å
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samarbeide med de blå-grønne partiene for å sikre også
matproduksjonen og det representanten er opptatt av
knyttet til å ta i bruk skogens muligheter.
Ole André Myhrvold (Sp) [10:47:09]: Senterpartiet
er opptatt av å samarbeide med alle partier som er opptatt av å nå klimamålene. I denne saken ser vi at vi har
funnet sammen med regjeringspartiene når det gjelder
skog og mat. Men som representanten Aukrust sa i stad,
Arbeiderpartiet støtter også opp om en del av denne
skogpolitikken. Nå skal man altså inn i forhandlinger,
og så får vi se hva resultatet blir der. Vi er nødt til å utnytte handlingsrommet så godt vi kan, og Senterpartiet
er opptatt av fleksibilitet i den forbindelse.
Presidenten: Replikkordskiftet er omme.
Lars Haltbrekken (SV) [10:47:54]: I dag behandler vi
for første gang en klimamelding totalt blottet for konkrete nasjonale mål og ambisjoner og uten et eneste
nytt tiltak eller virkemiddel for å få ned utslippene.
Regjeringen påstår at det meste av utslippsreduksjonene fram til 2030 skal tas i Norge. Uten nye tiltak og virkemidler er jeg redd dette blir tidenes klimapolitiske
havari. Det som vil stå igjen etter denne regjeringen, er
ambisiøse ambisjoner, fagre ord og utallige løfter om utslippskutt. Det redder ikke klimaet.
Samtidig med at regjeringen leverer klimameldingen
til Stortinget uten mål og mening, kommer det svære oljeutbygginger fyrt med gasskraft og rause utslipp av klimagasser – nå sist utbyggingen av Johan Castberg-feltet
i Barentshavet. Utbyggingen er ikke godkjent av Stortinget, men oljedirektørene har allerede inngått kontrakter
for flere milliarder kroner.
Meld. St. 41 for 2016–2017 om klimapolitikken er
visstnok svaret. Da lurer jeg på hvilket spørsmål regjeringen stilte seg. Kanskje det var: Hvordan kan Norge
fortsette å framstå som ambisiøs uten å gjøre noe? Tidligere klimameldinger og klimaforlik har heller ikke vært
perfekte, og jeg har selv kritisert dem. Men de aller fleste
har gitt miljøet viktige gjennomslag. De har gitt Norge
regnskogsatsinger, forbud mot oljefyr, opptrappingsplan for forskning på fornybar energi, samt enighet om
at privatbilismen i de store byområdene ikke skal vokse.
De har hatt konkrete konsekvenser for senere beslutninger i norsk politikk. Det var de nasjonale klimamålene for 2020 som gjorde at Stortinget grep inn i oljeutbyggingene på Utsira.
Miljø var visstnok et diskusjonstema på Høyres
landsmøte nylig. Forslagene som kunne fått ytterligere
sving på elbilsalget og sikret at vi hadde fått faset ut salget av nye fossile biler, ble dessverre ikke vedtatt. Høyre
driver kortsiktig politikk og planlegging og overlater
jobben til regjeringspartner Venstre. Venstre har på sin
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side uforståelig nok valgt å adoptere Høyre–Fremskrittsparti-regjeringens innholdsløse klimamelding.
For å hindre flere tapte år i klimapolitikken har SV
foreslått en rekke tiltak som skal få ned norske utslipp av
klimagasser de nærmeste årene – en rekke tiltak som
alle vil bidra til å oppfylle våre klimamål. Her er et knippe forslag SV utfordrer regjeringspartiene til å bli med
på i Stortinget i dag.
Norge har vært verdensledende i utviklingen av en elbilpolitikk som fungerer. 37 pst. av alle nye personbiler
som ble solgt i Norge i mars, var elbiler. Vi har ikke fått
til et tilsvarende skifte i varebilmarkedet. Skal vi få fortgang i salget av elektriske varebiler, bør vi innføre full
CO2-avgift i kjøpsavgiften for de lette varebilene som går
på fossilt drivstoff. Prinsippet kan vedtas i behandlingen
her i dag og gjennomføres i statsbudsjettet for 2019.
Høyres landsmøte ville legge en plan for at norsk kollektivtrafikk skal være fossilfri innen 2025, men den planen ba Stortinget om allerede i 2016. Planer uten konkrete virkemidler er dessverre lite verdt. Her kan vi stille
krav i offentlige anbud.
I industrien kan vi fase ut fossil oljefyring til varmeformål ved å varsle et framtidig forbud, etter modell av
arbeidet vi har gjort i forbindelse med bygg, og som er i
ferd med å krones med seier.
Og hvor ble det av kravene til oljeindustrien – Norges
største klimasynder? Snart skal Stortinget behandle Johan Castberg-utbyggingen. Utbyggingen vil øke norske
utslipp med over 300 000 tonn CO2 per år, godt over det
100 000 privatbiler slipper ut årlig. Oljen fra utbyggingen vil gi store utslipp når den brennes i utlandet. Så
praktisk, da, at klimameldingen ikke har noen konkrete
klimaambisjoner for oljeindustrien.
Om man virkelig skal lete etter konkrete mål i klimameldingen, er det å få en avtale med EU om kjøp av klimakuttene et annet sted – heller enn å omstille Norge.
Kjøp av utslippskutt i utlandet har vært de store partienes kongstanke for norsk klimapolitikk i flere år. Få andre posisjoner illustrerer oljens makt over norsk
klimapolitikk som denne.
Mine forventninger til Fremskrittspartiet er dessverre begrenset, men Høyre og Venstre må faktisk skjerpe
seg.
Med dette tar jeg opp forslagene nr. 44–58 og 65–69.
Presidenten: Representanten Lars Haltbrekken har
tatt opp de forslagene han refererte til.
Det åpnes for replikkordskifte.
Tina Bru (H) [10:53:12]: Representanten Haltbrekken er glad i å bruke store ord, som her i dag «unisont
slakt» og «havari». Han har også tidligere brukt store
ord, som f.eks. «tidenes mageplask» og at «klimameldingen totalt mangler klare forpliktelser til å gjennom-
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føre nødvendige klimatiltak». Når er de to siste sitatene
fra? Jo, det var i 2007, da hans eget parti var med på å
legge frem en klimamelding. Det samme gjentok representanten i 2012, da som leder av Naturvernforbundet,
i forbindelse med den andre klimameldingen fra de
rød-grønne. Dette er altså ganske vanlig å høre fra Lars
Haltbrekken.
Men hva har skjedd siden den gang? Jo, vi har fått et
mål om halvering av utslipp fra transport. Vi har en elbil-andel på 30 pst. Vi bruker nå 18 mrd. kr mer, ut over
ambisjonen i klimaforliket, til Enova. Vi bruker
3 mrd. kr årlig på klima- og skogsatsingen. Har representanten det i seg i det hele tatt til å si at ting nå i hvert
fall er bedre enn da hans eget parti satt i regjering?
Lars Haltbrekken (SV) [10:54:16]: Det er helt riktig –
og det sa jeg også i mitt innlegg – at jeg har kritisert tidligere klimameldinger og tidligere klimaforlik, men ved
en gjennomgang av dem ser vi at man den gang faktisk
fikk på plass en del nye tiltak for å kutte utslippene. Jeg
vil også minne representanten Bru om at under den
rød-grønne regjeringen gikk utslippene tross alt ned
med over 1,5 millioner tonn. I de borgerliges regjeringstid gikk utslippene ned med under 100 000 tonn. Det
sier noe om forskjellen på hvor man faktisk satser i de
politiske partiene.
Representanten Bru sier at det ligger et mål i meldingen om en halvering av utslippene fra transportsektoren. Ja, da håper jeg Høyre stemmer for vårt forslag i dag
om faktisk å bekrefte dette i form av et fastsatt mål.
Gisle Meininger Saudland (FrP) [10:55:33]: Vi vet at
SV vil kutte mest mulig innenlands, med store kostnader og mager effekt. Det er for så vidt en ærlig sak, jeg
har egentlig mer sans for det enn for Arbeiderpartiets
tilnærming, som på en måte er at man vil ha i pose og
sekk. Samtidig vil SV kutte i olje- og gassproduksjonen,
noe som kan sende en regning på opptil 50 000 kr til
hver og en av innbyggerne i dette landet. Med SVs opplegg har vi altså en regning uten vert. Hvem i landet er
det SV har lyst til å sende klimaregningen sin til?
Lars Haltbrekken (SV) [10:56:15]: Verden står foran
svært alvorlige utfordringer. Vi vet at vi er nødt til å omstille oss. De som er tidlig ute og omstiller sin industri,
vil også være de som tjener på dette i det lange løp. Ved
kun å fokusere på kvotekjøp og å betale andre land for
at de skal få en ren og effektiv industri, vil vi få en industri i vårt eget land som blir hengende etter, og som vil få
store problemer på verdensmarkedet om noen år, når
verden etterspør nullutslippsvarer. Derfor mener vi det
er viktig å omstille norsk industri bort fra olje- og gassindustrien, sånn at vi sikrer dette landet gode inntekter også i framtiden, og at vi ikke har en industri som
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henger bakpå og taper konkurransen internasjonalt,
slik Fremskrittspartiet dessverre legger opp til.
Ketil Kjenseth (V) [10:57:29]: Representanten Haltbrekken snakker om utallige blå-grønne løfter, men ingen mål. Hva som er riktig, er ikke så lett å forklare.
Jeg er opptatt av det praktiske i politikken. Da SV satt
i regjering, ble en norsk biodrivstoffabrikk tatt ut av produksjon – egentlig på oppløpssiden, på målstreken – ved
at en endret på veibruksavgiften, sånn at det ikke ble
lønnsomhet i den produksjonen. Med det har vi utsatt
en stor omstilling, som bl.a. Haltbrekken etterlyser,
innenfor kollektivtrafikken.
Så vil jeg til et innenlands, enkelt eksempel: I Oppland produseres det nok biogass til å fylle på alle busser
i rutedrift. SV har sittet i posisjon i Oppland og i Hedmark i 15 år uten å ha greid å få biogass på en eneste
buss. Kan Haltbrekken forklare hva som skal til for at en
lokalt kan få til det en ønsker seg?
Lars Haltbrekken (SV) [10:58:35]: Nå er det Stortingets klimamelding vi skal diskutere i dag. Det som er
viktig, er at Stortinget faktisk legger til rette for en satsing på biogass og gjør den mer lønnsom enn f.eks. bruk
av naturgass. SV har fremmet forslag i Stortinget om en
satsing på biogass som gjør at vi kan få tatt den i bruk
rundt omkring i landet, også i busstrafikken i Oppland
og i Trøndelag. I Trøndelag bygges det nå for øvrig et
større biogassanlegg – og det med SVs støtte – som vil
kunne forsyne hele Nordlandsbanen med biogass og
redusere utslippene fra dieseltrafikken der.
Presidenten: Replikkordskiftet er omme.
Ketil Kjenseth (V) [10:59:52] (komiteens leder): Som
representant for Venstre er jeg veldig stolt av at vi har
vært med på alle klimaforlik som har skjedd i denne salen – også i dag. Vi har også vært med på å vedta en klimalov i denne salen, som setter krav om 40 pst. kutt i
klimagassutslippene innen 2030, det samme som vi nå
legger til rette for: å inngå en avtale med EU om at vi i
samarbeid skal kutte 40 pst. av klimautslippene fram til
2030. De internasjonale forpliktelsene er viktige, men
vi legger også opp til at vi skal ta så mye som mulig i
Norge.
Og apropos å være offensive: Gjennom Jeløya-forhandlingene og etter at Venstre har kommet i regjering,
har vi altså løftet denne meldinga ytterligere til å ha ambisjoner om å kutte 50 pst. i transportsektoren i Norge
innen 2030. Transport utgjør den største andelen av utslipp i ikke-kvotepliktig sektor. Det er faktisk ingen andre land i verden som har så offensive og store ambisjoner innenfor transport. Norge har også gjennom denne
meldinga sagt at vi skal ta en lederrolle internasjonalt i å
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kutte, men også i å omstille – apropos innlegget fra representanten Haltbrekken. Det er viktig å legge om i
grønn retning.
Norge er verdensledende i å legge om personbiltrafikken. Det har så langt tatt 15 år, fra Venstres samferdselsminister i Bondevik II-regjeringen, Torild Skogsholm, etablerte den elbilpolitikken vi har i dag. Nå ser vi
at det grønne skiftet innen skipsfarten kan vi få ned til ti
år – apropos de vedtakene vi gjør her i dag, om at vi skal
ha utslippsfrie verdensarvfjorder innen 2026. Så vi får
ned de skiftene til kortere og kortere intervaller, og det
er veldig viktig for å drive fram den teknologien.
Bioenergi er viktig, men også hydrogen. Det at vi i dag
sier at vi skal ha en nordisk hydrogenstrategi, er også et
langt skritt framover. Det er strategisk sett veldig viktig
fordi vi i Norden har komparative fortrinn som vi kan
utnytte til faktisk å bli den ledende hydrogenregionen i
hele verden – men vi kan starte med å bli det i Europa
først.
Da kan vi også gå videre til å snakke om karbonfangst, -lagring og transport, og det er her, innen transport og lagring, store norske bidrag kan ligge. Fortum og
andre nordiske aktører har behov for å omstille stål- og
aluminiumsproduksjonen og kan bruke hydrogen, men
Fortum tar også den teknologien ut i Europa knyttet til
avfallsindustrien, som også har et stort behov for å kutte.
Og det er nettopp disse punktutslippene som er den store muligheten til å kutte.
Det står også i denne meldinga at vi skal ha sektorvise
planer og ambisjoner, og rapporten om grønn konkurransekraft, som ble lagt fram for et halvt år siden, er også
et langt skritt på veien til å vise fram de mulighetene
som ligger i å kutte, men også i å omstille en stadig grønnere norsk industri.
Når Arbeiderpartiet snakker om blodig alvor og at vi
skal ta klimapolitikken hjem, kan det nettopp bli en
blodrød affære for norsk industri, og det er jo den vi skal
ta vare på. Vi skal ikke avgiftsbelegge industrien for
raskt, med for høye avgifter – nettopp i frykt for å presse
den ut av Norge. Dette har vi sett eksempler på knyttet
til solindustrien, som forsvant litt for raskt ut av Norge,
og her ligger også en utfordring i å gå skrittvis framover.
Vi skal også bruke CO2-avgifter. Det er en viktig avgift
å få på plass knyttet til den ikke-kvotepliktige sektoren.
Her ligger det også at vi skal etablere CO2-fond. Når det
gjelder den fossilfrie kollektivtrafikken, er det viktig
framover å sørge for at vi får de drivstoffene som vi kan
putte på, men også kompetanse hos de offentlige bestillerne på ulike nivåer. Det gjelder bussanbudene, og det
gjelder hjemmesykepleiere, som også må over på utslippsfrie biler og andre transportmidler.
Når det gjelder fleksibiliteten knyttet til å delta i samarbeid med Europa, er gasskraftverket på Mongstad et
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eksempel på den store utfordringen som ligger i at en tar
en for stor risiko, og betaler for mye for det, uten å få et
eneste utslippskutt. Sammen med andre land kan vi
inngå bilaterale avtaler om å bidra med vår teknologi,
vår kompetanse og vår forskning i andre europeiske
land, for å ta effektive utslippskutt der også.
Presidenten: Det blir replikkordskifte.
Åsmund Aukrust (A) [11:05:01]: Venstre brukte et
replikkordskifte med et annet parti i stad til å angripe Arbeiderpartiet. Man sa at Arbeiderpartiet hadde gjort en
salto i klimapolitikken. Vel, på seg selv kjenner man andre – hvis det er noen som har gjort en salto i denne politikken, er det jo Venstre. Under overskriften om at alle
utslippene må «tas hjemme» – på Venstres hjemmeside
– uttalte de da klimameldingen ble lagt fram at det er
fullt mulig å nå klimamålene i 2030 uten bruk av kvotekjøp. Nå har de gått i regjering med ytterpunktet i norsk
klimapolitikk. Vi ser hva det har gjort med Venstre.
Vi i Arbeiderpartiet sier derimot det samme som vi
gjorde før valget. I lys av de voldsomme angrepene fra
Høyre og Fremskrittspartiet mot Arbeiderpartiet i denne saken: Hvordan mener Venstre de står seg, med tanke
på hva de selv lovet velgerne i september 2017?
Ketil Kjenseth (V) [11:05:52]: Venstre har i hvert fall
ikke gjort en salto. Vi har etablert et gulv for å kutte. Det
er ingen motsetning mellom det og å gjøre mer, og det
har vi absolutt muligheter til å gjøre.
Det er overraskende at Arbeiderpartiet, som er for EU
– vi hadde en debatt før påske om å bidra til fornybar
energi i Europa – ikke vil være med på forpliktelsene
overfor EU nå. Det er vanskelig å forstå hvorfor Arbeiderpartiet gjør denne saltoen når det gjelder disse målsettingene, og hvilke forpliktelser en da legger på en industri – men også på innbyggerne – som skal være med
på en omstilling.
Vi ser i elbilpolitikken: Det har tatt 15 år å komme dit
at vi har et nybilsalg der det snart er flere elektriske biler
som selges. Det tar tid, men det gjør også omlegging av
avgifter. Og det er her det store spørsmålet til Arbeiderpartiets politikk er: Når en legger så store forpliktelser
innenlands, hvilke avgifter er det som skal skrus opp, og
hvilken teknologi er det en skal utløse, som skal ta de
store sprangene?
Sandra Borch (Sp) [11:07:14]: Norske myndigheter
har signert Parisavtalen, som forplikter oss til CO2-utslipp som skal begrense den globale oppvarmingen til
godt under 2 grader. CCS er den eneste teknologien vi
kjenner til som kan gi et betydelig kutt i utslipp fra industrien. Før Venstre gikk i regjering, hadde de store
ambisjoner om å fullføre CCS-prosjektene som er star-
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tet i Norge. I budsjettet for i fjor ble prosjekter mer eller
mindre satt på vent, og i klimameldingen er CCS nesten
ikke nevnt med et ord. Har Venstre gitt opp å få gjennomslag for å fullføre prosjektene som kan gi betydelige kutt i utslipp fra industrien?
Ketil Kjenseth (V) [11:07:55]: Det har Venstre absolutt ikke gjort. Denne meldingen er i hovedsak om ikkekvotepliktig sektor. CCS-teknologien er ikke så aktuell
for transportsektoren, f.eks. – heller ikke for byggsektoren. Derimot er den veldig aktuell for avfallssektoren.
Det er veldig mange piper fra forbrenningsanlegg rundt
om i Europa som har behov for CCS-teknologi, altså for
karbonfangst og -lagring.
Det kommer andre meldinger framover og andre
vendinger, der vi får anledning til å diskutere hvor mye
penger vi skal putte på, til hvilke formål, for å realisere
en norsk, stor industriell mulighet for karbonfangst og lagring. Revidert nasjonalbudsjett blir den første muligheten til å ta tak i det. Vi skal også forhandle om statsbudsjettet for 2019 og se på mulighetene framover for å
putte på, så vi har ikke gitt opp våre ambisjoner knyttet
til dette.
Lars Haltbrekken (SV) [11:09:02]: Venstre og SV har
i mange år hatt et veldig godt samarbeid om klimapolitikken. Jeg mener at jeg i representanten Kjenseths innlegg hørte antydninger om at Venstre gjerne ville ha et
klimaforlik også denne gangen. Det må jeg si har gått
meg litt hus forbi. Jeg har ikke fått med meg slike invitasjoner før, men vi setter oss veldig gjerne ned ved forhandlingsbordet sammen med Venstre for å få en bedre – og en ansvarlig – klimapolitikk for dette landet.
Derfor vil jeg utfordre representanten Kjenseth til å
stemme for to av SVs løse forslag i dag, nemlig det hvor vi
ber regjeringen ta initiativ til en ny klimamelding og et
nytt klimaforlik, og – det andre – det hvor vi ber regjeringen etablere et nasjonalt klimamål for å kutte i utslippene fra transportsektoren.
Ketil Kjenseth (V) [11:10:06]: Når det gjelder samarbeidet med SV, mener jeg at vi bør fortsette det – og ha
store ambisjoner. Det gir også store muligheter. Jeg
opplever at SV nå er på tur etter Venstre i å snakke om
grønn omstilling og om å ta videre en teknologi som gir
muligheter for en grønn industri i Norge.
Derfor er jeg overrasket over at SV ikke vil være med
på internasjonale forpliktelser og et internasjonalt samarbeid, særlig knyttet til EU.
Når det gjelder de konkrete utfordringene fra SV, mener jeg at det ligger et ambisiøst mål her om å kutte
50 pst. i transportsektoren innen 2030. Det er enormt
offensivt. Vi ser at det innenfor elbilpolitikken har tatt
15 år når det gjelder personbiler. Nå skal vi fase inn de
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tunge kjøretøyene. Vi skal etter hvert få alle bussene
over på nullutslippsdrivstoff. Det er offensivt.
Jeg oppfordrer representanten Haltbrekken gjensidig om å banke på døra. (Presidenten klubber.) Det var
ingen som hindret SV i (presidenten klubber igjen) å bli
med på noe forlik her.
Presidenten: Presidenten må banke i bordet (munterhet i salen) – taletiden er omme.
Replikkordskiftet er omme.
Tore Storehaug (KrF) [11:11:31]: La meg begynne
med å takke saksordføraren og alle andre for arbeidet
som er gjort med denne meldinga. Det er eit ganske
stort arbeid, ganske mange merknadar og ganske mange forslag, og det er eit arbeid vi har brukt ganske mykje
tid på, med både komitéreise og miniseminar, så vi føler det er ganske grundig debattert. Det er viktig, all den
tid klimatrugsmålet er noko vi alle saman er einige om
er ei av dei største utfordringane i vår tid. Det er ting
som råkar oss alle – endra vêr, meir flaum, meir ras, avlingar som slår feil andre plassar i verda, artar som forsvinn. Vi har eit felles ansvar for å minimere dei
endringane, og det handlar òg om det ansvaret vi har
for kvarandre i det globale fellesskapet.
Men la oss gå til kva denne meldinga eigentleg handlar om. Denne klimameldinga følgjer opp det arbeidet
som vi gjer for å oppfylle Paris-forpliktinga i samarbeid
med EU. Vi er kopla på kvotemarknaden, og no seier vi
òg at vi ønskjer å jobbe i lag med EU for å nå dei felles
måla vi har i ikkje-kvotepliktig sektor. Denne meldinga
er eit mandat til forhandlingar opp mot EU om korleis vi
skal nå dei Paris-måla, og at vi kan nå dei i lag. Det er viktig, all den tid vi har eit globalt klimaarbeid som står i
stampe, og der vi treng nokon som tek på seg leiartrøya
for å vere med og sikre at vi får eit forpliktande arbeid for
å få ned dei norske og dei felles klimagassutsleppa.
Dei siste åra har det skjedd mykje i klimapolitikken.
Det har skjedd mykje i forhandlingar om statsbudsjett,
der ting har blitt dratt i ei meir klimavenleg retning. Det
har skjedd mykje i Nasjonal transportplan, og det har
skjedd mykje ved at vi har fått på plass ei klimalov. Utsleppa går ned. Salet av nullutsleppsløysingar går opp.
Dette handlar om at ein har fått på plass eit godt golv i
klimapolitikken, der det kostar å forureine, der ein har
ei prising av utslepp som gjer at det løner seg å ta dei miljøvenlege vala, der Noreg har gått i front i å satse på teknologiutvikling ved å få på plass fleire og betre nullutsleppsløysingar og spesielt gjennom at ein har styrkt
Enova. I staden for at det er vi som stortingspolitikarar
som sit og peikar på prosjekt, kan vi her sørgje for at dette blir gjort på ein fagleg og god måte, og der vi får styrkt
arbeidet med betre klimaløysingar. Dette er hovudlinjene i denne stortingsmeldinga, og det er difor Kristeleg
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Folkeparti stør ho og meiner ho er god. Dette er eit golv,
og det byggjer vidare på klimalova.
Det er mange som i debatten i dag har brukt tid på ein
del av det som handlar om fleksibilitetsmekanismane.
Til det vil eg seie to ting. Fyrst skal vi no kople oss på eit
system og på eit europeisk regelverk som byggjer på at
ein skal bidra etter evne, og der dei ulike landa sine ressursar blir tatt med inn i den berekninga. Noreg er eit
land med store ressursar. Vi skal bidra masse. Samtidig
er vi eit langstrekt land med viktige primærnæringar, og
det er viktig at vi kan byggje vidare på dei verdiane, slik
andre nasjonale mål òg slår fast, når vi skal nå dei nasjonale klimamåla og få ned våre utslepp i samarbeid med
EU.
Eg vil òg påpeike at både i merknadar og i alt arbeid
som har vore gjort med denne meldinga, slår ein fast at
så mykje som mogleg av klimagassutsleppa skal kuttast
i Noreg. Dei andre opposisjonspartia kan både tru og
ikkje tru på den målsetjinga, men det er noko som ein
står fast på, og som Kristeleg Folkeparti har vist at vi er
villige til å kome med tiltak for å gjere i det arbeidet som
skjer kvar dag – ikkje berre i denne meldinga. Det er
noko som eg er klar til å følgje opp.
Det er mange ting ein kunne brukt meir tid på i denne meldinga – omstilling i maritim sektor, der vi har alt
å tene på å spele på lag med dei norske aktørane som her
er verdsleiande, korleis CO2-avgifta er eit viktig verkemiddel, men der ein må passe seg for ein karbonlekkasje
i primærnæringane, fiske og landbruk, eller at vi slår fast
at Noreg må bruke handlingsrommet med våre naboland i LULUCF-forhandlingane når dei har jobba for å få
dette på plass i EU. Eg skal ikkje bruke tid på det no, men
vil heller avslutte med eit sitat frå ein svensk sosialdemokrat som eg synest har kome med ein god regel i politikken. Tage Erlander sa:
«Vår oppgave som politikere er å bygge dansegulvene, slik at enkeltmenneskene kan få danse sine
egne liv.»
Han sa det ikkje på bokmål, men det var det eg fann
då eg skulle førebu meg til debatten i dag. Eg synest det
er eit godt prinsipp, og det gjeld òg i klimapolitikken.
Vår oppgåve er ikkje å fortelje enkeltaktørane korleis dei
skal danse sine liv, korleis dei skal skape arbeidsplassar i
eit langstrekt land. Vår jobb er å lage eit godt golv der det
løner seg å danse den miljøvenlege dansen. Det er det
Kristeleg Folkeparti har gjort dei fire siste åra. Det er ein
politikk som Kristeleg Folkeparti har stått for heilt sidan
vi var den fyrste regjeringa som tok inn omsynet til miljøet i regjeringsplattforma for mange år sidan. Det er det
arbeidet vi har fortsett i denne meldinga, og det er eg
stolt av.
Presidenten: Det blir replikkordskifte.
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Else-May Botten (A) [11:16:45]: Representanten
endte vel opp i diskusjon med seg selv oppe på talerstolen, med at man fortsatt var et opposisjonsparti, men
man har jo også sagt at man er et klimaparti, og ikke
minst et bistandsparti. Kristelig Folkeparti har jo nå
vært med og støttet en tredjedel av kuttene i klimabistanden, så det virker kanskje ikke veldig troverdig,
men de har også vært med og stemt sammen med regjeringen for mindre ambisiøse tiltak enn resten av opposisjonen.
Så jeg har egentlig tenkt å ha et veldig enkelt spørsmål: Hva er Kristelig Folkepartis viktigste klimasak denne våren? Vi har nå behandlet avfallsmelding, vi har behandlet klimastrategi, og vi venter på revidert, som
kommer 15. mai. Hva er det viktigste norsk politikk
kommer til å se av klimasatsingen for Kristelig Folkeparti denne våren?
Tore Storehaug (KrF) [11:17:48]: Det er to ting ved
denne debatten som eg synest er ganske urovekkjande.
For det fyrste er dette ein debatt som minner litt om
eventyret om mannen som satt og ikkje høyrde kva
mannen som kom på besøk sa, og ropte «økseskaft» fordi han var sikker på at det var det spørsmålet som kom
til å bli stilt. Litt sånn er det no, at alle saman sit og kjem
med sine lause forslag, og kastar dei ut, for dei enkelttiltaka som dei meiner er dei viktigaste. Og då blir det ein
slags konkurranse i at talet på forslag, som ikkje er utgreidd, er det same som ambisjonar. Det trur ikkje eg er
god klimapolitikk.
Nokon meiner at dette skal vere ei stor vårreingjering
av ein dugnad, men den dugnaden er vi nøydde til å ta i
kvar einaste sak, i kvar einaste komité, og ikkje berre vi
som sit i energi- og miljøkomiteen. Denne stortingsmeldinga som vi diskuterer no, handlar om korleis vi, i lag
med EU, skal nå våre klimaforpliktingar. Det er det vi
skal svare på, og det er det eg har vore med på å gjere i behandlinga av denne meldinga, og det ønskjer eg å følgje
opp gjennom mange tiltak – ikkje berre gjennom eitt
viktig tiltak.
Sandra Borch (Sp) [11:18:50]: Vi er flere som har
merket oss en ny retning hos Kristelig Folkeparti, som
tradisjonelt sett har vært opptatt av norsk matproduksjon. Det overrasker meg derfor stort at Kristelig Folkeparti ikke lenger er med på forslagene fra Senterpartiet
om at reduserte klimautslipp ikke skal gå på bekostning av jordbrukssektoren og norsk matproduksjon. Er
dette en ny retning fra Kristelig Folkeparti i landbrukspolitikken?
Tore Storehaug (KrF) [11:19:31]: Om eg har forstått
rett korleis Stortinget fungerer, så er det slik at det som
er gjeldande vedtak i Stortinget, det ergjeldande i Stor-
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tinget, uansett om ein vel ikkje å springe inn opne dører
med rambukk i alle stortingsmeldingar som kjem etter
det. Eg opplever at målet om at global klimapolitikk
ikkje skal gå ut over primærnæringane og matproduksjonen, er noko som står fast i norsk politikk, det er
noko som Kristeleg Folkeparti står fast på, det er noko
som til og med står fast i Paris-erklæringa, og som òg
ligg som eit grunnlag for den tilknytinga vi ønskjer å ha
til EU. Det er ein av grunnane til at vi har fleksibilitetsmekanismar. Det er òg grunnen til at eg meiner at denne meldinga er god, og at den jobben som Kristeleg Folkeparti har gjort med å forsterke ho, bl.a. når det gjeld
skog, for å sikre at folk skal kunne jobbe og bu i heile
landet vårt, er viktig.
Lars Haltbrekken (SV) [11:20:31]: Hvis Kristelig Folkeparti er villig til å sikre konkrete tiltak for utslippskutt, som representanten Storehaug sier, hvorfor stemmer de da mot omtrent samtlige konkrete forslag til utslippskutt?
Tore Storehaug (KrF) [11:20:54]: Eg trur eg og representanten Haltbrekken har hatt ei ganske forskjellig
innstilling til kva denne meldinga skulle vere. Han har
lagt inn ein premiss om at dette skulle vere den store
vårreingjeringa der ein skulle stemme for flest mogleg
nye tiltak, der det var om å gjere å konkurrere om spesifikke tiltak, mens eg har meint at dette heller handlar
om å slå fast kva som er golvet i norsk klimapolitikk,
der vi kan sikre den omstillinga som vi gjer. Det viktigaste då er å sikre at det er ei skikkeleg prising av karbon, så det kostar å forureine og lønnar seg å velje miljøvenleg, og at ein bidrar til den gode omstillinga som
skjer – bl.a. når ein jobbar bra med Enova og sikrar gode
løyvingar, sånn at ein får ei reell omstilling og ei teknologiutvikling.
Dette er ting som Kristeleg Folkeparti har følgt opp i
kvart einaste statsbudsjett der vi har vore med og hatt ei
hand på rattet. Det har bidrege til at det har vore eit taktskifte i norsk klimapolitikk etter at sentrum igjen fekk
innflytelse på han. Det er eg stolt av, fordi det har vore eit
taktskifte frå dei tinga som skjedde då SV sat i regjeringskontora, og ting skjedde for seint – og for lite.
Presidenten: Replikkordskiftet er omme.
Per Espen Stoknes (MDG) [11:22:13]: Klimapolitikken blir fort abstrakt og komplisert. Det handler om utslippsmål i forhold til en eller annen referansebane,
kvotepliktig og ikke-kvotepliktig sektor, overføring av
kvoter og et utslippsmål i 2030 som ingen vet hva betyr
for utslipp i tonn fra Norges territorium. Dette får mange til å stenge ned. Denne språklige tåkeleggingen dekker over en ubehagelig sannhet. Det klimameldingen

5736
2018

3. mai – Klimastrategi for 2030 – norsk omstilling i europeisk samarbeid og Representantforslag 16 S (2017–
2018) om å gjennomføre Stortingets mål i klimaforliket om å kutte norske klimagassutslipp fram mot 2020

og innstillingen avslører, er at Norge skal gjøre alt for
ikke å kutte utslipp. Vi vil egentlig kutte minst mulig i
Norge. Regjeringen gjør alt for å slippe.
Politikk er å ville, men politikerne vil ikke, og det har
de fått til. Så gratulerer til Høyre og Arbeiderpartiet med
en fabelaktig vellykket politikk de siste 10–20 årene.
Men i tillegg til alt det dårlige, altså fravær av konkrete tiltak fra regjeringens side, finnes det noen bra tegn i
dagens innstilling, og det er at vi begynner å se noen nye
toner fra Arbeiderpartiet. Det kan tyde på et prinsipielt
veiskille at Norges tradisjonelt største parti omsider begynner å forlate Stoltenberg-linjen.
Hvis en historiker om 50 år leser Stortingets klimastrategi, slik den er beskrevet i denne innstillingen,
tror jeg vedkommende vil spørre seg: «Hvordan og hvorfor lyktes norske politikere i å gjøre et så enkelt tema så
komplisert og tåkelagt at de ikke fikk folket med seg?»
For klimaproblemet er egentlig veldig enkelt: Ethvert
barn – nålevende, og særlig ufødte – vil forstå at det er
dumt å endre den kjemiske sammensetningen av lufta
vi puster inn. Det lille barnet vil også forstå at det er
dumt å endre vannet i havet, som dekker 70 pst. av jorda, og at alle må gjøre sin del av jobben.
Når vi nå vet at fossile brensler endrer sammensetningen av luft og hav, burde vi vel ganske enkelt velge
bedre alternativer. På samme måte som det er grunnleggende galt å tømme en pose med plastsøppel eller en
tønne med arsenikk rett i havet, er det grunnleggende
galt å fylle atmosfæren og havet med klimagasser, som
er gift for våre barns framtid. Derfor fremmer Miljøpartiet De Grønne, delvis sammen med andre partier, en
rekke forslag som kunne ryddet opp i norsk klimapolitikk. Jeg vil særlig trekke fram fem forslag som raskt kunne endret dette:
1. Norske CO2-utslipp skal være kun 21 millioner
tonn i 2030. Det er 60 pst. ned fra 1990, det samme
som i Sverige. Slike ambisjonsnivå er nødvendig for
alle land for å innfri Parisavtalen, som vi har underskrevet. Hvis forslaget hadde blitt vedtatt, hadde
Norge fått et tydelig og enkelt utslippsbudsjett som
alle sektorer og aktører kunne forholdt seg til.
2. Norge skal være helt fossilfritt innen 2040. Det betyr
i praksis at selv Miljøpartiet De Grønne er så realistiske og pragmatiske at de aksepterer å ødelegge
våre barns framtid med farlige klimagassutslipp i 21
år til.
3. Vi vil ha stans i 4. konsesjonsrunde og tildeling av
nye leteområder på norsk sokkel ved å starte en
gradvis og lønnsom utfasing av norsk petroleumsvirksomhet, som er den største forurenseren.
4. Vi stiller krav om at alle store punktutslipp av klimagasser skal renses innen 2030. Ved å gi disse bedrif-
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tene tolv års frist ivaretar vi hensynet til forutsigbarhet på en god måte.
5. Vi vil minske kjøttforbruket i Norge. Det er på høy
tid at Stortinget anerkjenner at det er et problem, og
iverksetter tiltak.
Den historikeren som i 2080 skal grave seg gjennom
norsk klimapolitikk anno 2018, vil se at flertallet i denne
sal dessverre brukte venstrehånden til å kutte utslipp og
høyrehånden til å skape dem. Men det er fullt mulig å
skape en norsk økonomi som har en genuint grønn
vekst, hvor vi vrir investeringer og innovasjoner i retning av mer verdiskaping og mer velferd, samtidig som
utslippene går raskt ned i alle sektorer. Danmark, Finland og Sverige – spesielt Sverige – gjør dette nå, og har
gjort det hvert år siden 2000-tallet. Norge går motsatt vei
av sine naboer. Det er fordi flertallet i denne sal vil det,
jobber for det og stemmer for det. Dette understreker tydelig at Norge i dag er en del av problemet, ikke en del av
løsningen i den globale klimakampen. Den klimastrategien vi vedtar her i dag, gir dessverre ingen reelt ny kurs.
Med det tar jeg likevel opp alle våre forslag i dag.
Presidenten: Representanten Per Espen Stoknes har
tatt opp de forslagene han refererte til.
Det blir replikkordskifte.
Stefan Heggelund (H) [11:27:22]: Det hadde vært interessant å vite – men det får vi kanskje vite senere i debatten – om Arbeiderpartiet deler den virkelighetsbeskrivelsen Miljøpartiet De Grønne kom med av norsk
klimapolitikk. Mest av alt rammet den vel egentlig Arbeiderpartiet. Rød-grønne politikere har jo til og med
innrømmet at noe av problemet deres har vært at man
setter seg mål og så skyver på dem når målet nærmer
seg.
Derfor lurer jeg på om representanten Stoknes er
enig i at forpliktelser er bra, og at forpliktelser som kan
bli møtt med sanksjoner, er bra, noe som er en del av det
rammeverket vi går inn i med EU. Er representanten
enig i at det er bra?
Per Espen Stoknes (MDG) [11:28:07]: Ja.
Terje Halleland (FrP) [11:28:21]: Miljøpartiet De
Grønne tar på seg jobben med å rydde opp i norsk
klimapolitikk, og vil, slik jeg forstår det, legge ned både
bilen og kyrne. Men det viktigste bidraget utslippsmessig er – igjen – norsk olje og gass. Næringen blir ofte
hengt ut for å være problemet, og Miljøpartiet De Grønne har jo tatt til orde for å legge ned næringen i løpet av
få år. Én arbeidsplass i denne næringen måtte ha blitt
erstattet med 13 arbeidsplasser innen f.eks. reiseliv hvis
man skulle beholde de samme inntektene til samfunnet.
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Miljøpartiet De Grønne velger alle sine kutt på øverste hylle – ikke når det gjelder resultater, men veldig
høyt oppe når det gjelder kostnader. Hvordan vil Miljøpartiet De Grønne finansiere dette, og kan representanten fortelle oss hva slags velferdsstat vi skal leve i i framtiden?
Per Espen Stoknes (MDG) [11:29:27]: Det var store
spørsmål og mange tema på 1 minutt. Jeg skal gjøre
mitt beste.
Hvis vi ser nøye på våre naboland, ser vi velstående
land med høy velferd, godt fungerende demokrati og
god økonomi, men de fungerer utmerket godt uten en
olje- og gassektor. Faktisk er de mer innovative, mer nyskapende, på områder som forbedrer ressursproduktiviteten i økonomien på en slik måte at de får både ressursforbruket og utslippene ned og samtidig skaper større
verdier i økonomien.
Norsk olje- og gassnæring er viktig i de neste omtrent
15 årene ved å fortsette å levere gass bl.a. til England og
Tyskland. Når vi ser litt lenger framover enn til 2030, vil
vi se at England, som allerede har kuttet gassforbruket
sitt med 30 pst., kommer til å kutte det med ytterligere
70 pst. i løpet av en 20-årsperiode. Tyskland kommer
også til å kutte det. Derfor trengs ikke den gassen utover
2030-tallet.
Presidenten: Replikkordskiftet er omme.
Bjørnar Moxnes (R) [11:30:55]: I dag diskuterer vi
nok en klimamelding. Det er ikke første gang et sånt
dokument blir laget. Helt siden 1990 har skiftende regjeringer levert planer, og Stortinget har diskutert og
vedtatt strategier, meldinger og forlik i møte med
klimatrusselen. Men på tross av alle disse vedtakene,
strategiene, forlikene og meldingene slipper altså Norge ut mer CO2 i dag enn vi gjorde i 1990. Da er det et eller annet som ikke fungerer.
Da den første tiltaksplanen kom, i 1990, snakket man
om mål for 2010. Man skulle kutte store utslipp og sette
i verk store tiltak innen 2010. Så kom 2000-tallet og den
rød-grønne regjeringen. Plutselig var ikke året lenger
2010, men 2020. Også da var ambisjonene høye, og
deadlinen var klar. Nå er vi i 2018. Vi snakker ikke om
2020 lenger, nå er det 2030 som gjelder.
Målene og ambisjonene blir hele tiden skjøvet på, akkurat nok til at deadlinen virker langt nok unna. Denne
typen klimapolitikk truer kloden vår. Den globale temperaturen kan øke med fem grader hvis vi fortsetter å
brenne like mye fossil energi som i dag. Fem grader er
mye. Det betyr en framtid som klimamodellene ikke
kan forutsi hvordan vil se ut. Det vi vet, er at artsutryddelsen vil eskalere, at havnivået vil øke, at det blir mer
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ekstremvær og mer tørke, at store landområder vil bli
ubeboelige, og at strømmen av klimaflyktninger vil øke.
Vi har altså dårlig tid på oss til å stanse klimaendringene, minus 20 år, omtrent. Det vi i beste fall kan
klare, er å begrense klimaendringene og unngå at temperaturen stiger med mer enn to grader. Skal vi sikre det,
kreves det store tiltak – også utslippskutt i Norge, ikke
bare kutt ute. Det krever en enorm omstilling av oljeindustrien, at vi får brukt den kompetansen som finnes
hos fagarbeiderne og ingeniørene, i ny, fornybar industri. Vi må også slutte å subsidiere oljeletingen. Bare gjennom det kan vi få 12 mrd. kr til å skape ny, miljøvennlig
industri.
Rødt vil i dag støtte mange gode forslag fra opposisjonen. Samtidig må vi konstatere at med dagens flertall på
Stortinget er den største kraften for reell forandring
utenfor Stortingets vegger. I dag arrangerer NRK den
store plastryddedagen, på lørdag er det den nasjonale
strandryddedagen. Folk flest vil gjøre mye for å redde
planeten, både fra forsøpling og fra klimaendringer,
men dessverre henger regjeringen etter og gjør det umulig for oss å oppnå Parisavtalen. Det er etter vårt syn skuffende.
Vi mangler ikke kunnskap om hva vi skal gjøre, ikke
teknologi og heller ikke vilje der ute blant folk flest. Det
vi mangler, er politisk handlekraft til å handle i de virkelig store spørsmålene. Vi kan ikke bygge jernbane på
dugnad, vi kan ikke la NRK arrangere den store landstrømdagen, vi kan ikke omstille norsk industri på dugnad eller vente på at oljeselskapene av seg selv velger å la
oljen ligge. Vi kan heller ikke la idrettslag og foreninger
ta seg av den helhetlige opprustningen av norske vannkraftverk, som ville vært landets største enøktiltak.
Det er denne typen store prosjekter vi må gjennomføre i fellesskap, som må prioriteres, og som må vedtas
av de folkevalgte her i Stortinget. Og det må følge penger
og ressurser med, ikke bare mål, ambisjoner og deadliner som skyves år for år, lenger inn i en klimafarlig framtid.
Det vi ser, heldigvis, er at folk flest gjerne vil bidra alt
de kan i sin hverdag. Så er spørsmålet om de folkevalgte
vil følge etter med nødvendige beslutninger, penger og
tiltak. Det er målet.
N i l s T. B j ø r k e hadde her teke over presidentplassen.
Statsråd Ola Elvestuen [11:36:11]: Regjeringen – den
gang fra Høyre og Fremskrittspartiet – la i fjor fram klimastrategimeldingen, som viste hvordan Norge skal
oppfylle 2030-målet i samarbeid med EU. I etterkant –
og det er jeg glad for – har de blå-grønne regjeringspartiene i dag, sammen med Kristelig Folkeparti, forsterket
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strategien, bl.a. med å ta inn klimapunkter fra Jeløyaplattformen.
Den blå-grønne regjeringen fører en offensiv og målrettet klimapolitikk. Utgangspunktet for meldingen var
å kutte ikke-kvotepliktige utslipp med 40 pst. innen
2030. I tråd med Jeløya-plattformen er regjeringens klare ambisjon å ta så mye som mulig av denne forpliktelsen nasjonalt. Dette er en klar styrking sammenlignet
med tidligere forpliktelser. Vi ønsker samtidig å ha mulighetene i EUs kvotesystem og mulighet for direkteavtale med land i EU-rammeverket.
Klimastrategimeldingen viser at dersom vi skulle benytte adgangen til å bruke kvoter fra EUs kvotesystem,
ville vi ha et utslippsgap på 20–25 millioner tonn. Samtidig viser den et større potensial for kutt. Tiltakene Miljødirektoratet har utredet, kan gi et kutt på rundt 35 millioner tonn.
I mars 2015 ga Stortinget sin tilslutning til å arbeide
for felles oppfyllelse med EU. Dette er et viktig og riktig
klimapolitisk steg for Norge. Klimaproblemet kan ikke
løses uten internasjonalt samarbeid, og en EU-avtale
hindrer oss ikke i å overoppfylle forpliktelsene eller å
sette egne, mer ambisiøse, nasjonale mål.
Et hovedvirkemiddel i klimastrategimeldingen er lik
CO2-avgift for alle ikke-kvotepliktige utslipp. I Jeløyaplattformen slår vi fast at vi vil ha en avgift på 500 kr,
som gradvis skal trappes opp. Der avgift ikke er tilstrekkelig eller egnet, vil vi benytte andre virkemidler. Regjeringen vil bruke offentlige anskaffelser for å stimulere
etterspørsel etter produkter som er produsert med lavutslippsteknologi, og videreføre Enova for å støtte omstilling til lavutslippsteknologi i alle sektorer.
I Jeløya-plattformen hever regjeringen ambisjonene.
Vi skal halvere utslippene fra transportsektoren, altså en
vesentlig økning fra det som lå i klimameldingen, der
ambisjonen var 35 pst. Nå heves den til 50 pst. Vi skal ha
på plass sektorvise ambisjoner for andre områder, og
det handler ikke bare om at vi skal ta ansvar for egne utslipp, det handler også om at vi skal gå foran og utvikle
framtidens lavutslippsteknologi og grønne næringsliv.
Norske klimagassutslipp skal ned. Klimastrategien
viser hvordan vi kan oppfylle en forpliktelse i samarbeid
med EU. Det gir sikkerhet for at vi får ned utslippene i
tråd med avtalen, samtidig som det ikke legger noen begrensninger på hvor store kutt vi kan gjennomføre nasjonalt. Hele formålet med denne saken er at vi nå trenger en avtale med EU. Det gir en forpliktelse – selv om vi
har egne, mer ambisiøse mål, er det sånn at skulle vi ikke
nå dem, vil vi likevel ha en garanti for at vi må være med
på utslippskutt ellers i Europa.
Det er mye snakk om kvotekjøp fra kvotepliktig sektor. Nå trenger vi en avtale med EU. Så må vi få avklart
om vi får mulighet til kvotekjøp fra kvotepliktig sektor,
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og så vil det være en beslutning fram mot 2020 om man
så skal benytte seg av den.
Sånn som regjeringen legger opp til dette, får vi nå
dette vedtaket med klimameldingen. Så har vi forhåpninger om å få på plass en enighet med EU i løpet av året,
og deretter vil regjeringen legge fram en ny plan for
hvordan vi skal nå våre klimamål. Da skal ambisjonsnivået være at vi skal ta så mye som mulig av utslippskuttene i Norge, men det er likevel viktig å ha den fleksibiliteten – både at vi har mulighet til å kunne kjøpe fra kvotepliktig sektor, og at vi har forpliktelsen til å bidra andre steder dersom vi ikke skulle nå våre egne målsettinger i tråd med avtalen.
Presidenten: Det vert replikkordskifte.
Åsmund Aukrust (A) [11:41:03]: Ola Elvestuen sier
at dette er en styrking av tidligere forpliktelser. Det er
det med respekt å melde ikke, det er en svekkelse av
våre forpliktelser – det er til og med slik at vi nå ikke har
en klar og tydelig forpliktelse, og det skjer altså under
Ola Elvestuen som klimaminister. Det må smerte Elvestuen å se en samlet miljøbevegelse rase mot hva Venstre har fått til, og det er tydelig at Venstre har meldt seg
av en konkurranse om å være et miljøparti i Norge. Den
konkurransen var de med i før valget, for da sa Ola Elvestuen:
«Det er viktig at alle som skal ta en del av det grønne skiftet, vet hvilket mål de skal forholde seg til, og
hvor mye de skal kutte i tiden som kommer. At regjeringen ikke har vært tydelig på dette, er en betydelig
svakhet ved meldingen. Dette må Venstre sørge for å
rette opp.»
Nå er Ola Elvestuen selv statsråd. Mener han at Venstre har klart å rette opp alle de «betydelige svakhetene»
han påpekte før valget?
Statsråd Ola Elvestuen [11:41:57]: Jeg kan vise til
Jeløya-plattformen. Vi skal ha 50 pst. reduksjon i transportsektoren, det er en vesentlig styrking av det ambisjonsnivået vi har hatt tidligere. Når vi har sagt vi skal
opprettholde fordelene for nullutslippskjøretøy fram
til 2021, er det en vesentlig forsterkning av det som har
vært tidligere. Med den innsatsen som skal utvikles for
grønn skipsfart, er det en vesentlig forsterkning av det
som har vært tidligere, og med den innsatsen på både
kollektivtransport og jernbane som regjeringen står
bak, så er det det. I tillegg har vi økt Enova-innsatsen
med over 1 mrd. kr de siste årene. Jeg kan gå inn på område etter område.
Så er det systematikken i arbeidet. Som det ble vist til
tidligere, har vi hatt mange målsettinger i Norge som
ikke har blitt fulgt opp. Nå, med forpliktelsen og enigheten med EU, må vi gjennomføre det vi blir enige om.
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Det er ingenting i veien for at vi kan ha egne, mer ambisiøse, nasjonale mål. Det har flere land innen EU, og det
kan også Norge ha.
Åsmund Aukrust (A) [11:43:02]: Det er nytale vi hører fra Venstre. Oppsummeringen av svaret er at nei,
meldingen har ikke blitt vesentlig bedre enn det den
var da regjeringen la den fram. Nå sier Ola Elvestuen at
vi skal ta så mye som mulig hjemme. Men «så mye som
mulig» er ikke en vitenskapelig målsetting. Nå er det
opp til Siv Jensen å bestemme hva regjeringen kan få til.
Det hadde vært enklere hvis Venstre sa det som det var;
at de sier noe annet nå enn før valget. Så kan Ola Elvestuen erkjenne at det han sa før valget, er noe annet enn
det han nå står og sier i Stortinget, og at det skyldes at
han har tapt interne forhandlinger.
Statsråd Ola Elvestuen [11:43:42]: Ingen partier på
Stortinget de siste årene har drevet klimapolitikken
mer framover i Norge enn det Venstre har gjort, og det
fortsetter vi å gjøre i regjering. Jeg viste til tilleggene
man har en enighet om, og jeg viste til hvordan man
skal få til en forpliktelse nettopp ved å ha en enighet
med EU. Den garanterer at selv om Arbeiderpartiet
igjen skulle være i regjering framover, må de også følge
den samme forpliktelsen, og vi er med på en felles europeisk dugnad.
Så skal jeg og andre jobbe for at vi skal strekke oss lenger, og det må defineres framover mot 2020. Det kommer en plan om hvordan vi skal nå våre egne forpliktelser. Men det er ingen tvil om at det har vært en styrking
av klimapolitikken, at det er en styrking av klimapolitikken, og at vi er på vei til å få en helt annen systematikk
enn vi har hatt tidligere.
Ole André Myhrvold (Sp) [11:44:51]: Det har kommet mange store ord i salen i dag, og det er mange som
vil ta på seg æren. Selvskryt skal en jo lytte til, det kommer som regel fra hjertet, og det tyder på at det er et engasjement i saken i alle fall.
Når det gjelder strategi, har statsråd Ola Elvestuen
tidligere pekt på behovet for karbonfangst og -lagring
som en del av de norske forpliktelsene. Regjeringen som
Elvestuen er en del av, har kuttet i de tre prosjektene for
CO2-fangst og -lagring vi har i Norge.
Spørsmålet er: Hvorfor er ikke CO2-fangst og -lagring
nevnt i klimameldingen som en del av strategien, og kan
statsråden nå si noe om hvorvidt regjeringen har tenkt å
videreføre finansieringen av de CCS-prosjektene som
foreligger?
Statsråd Ola Elvestuen [11:45:44]: Hvorfor det ikke
er nevnt, må nesten de som la fram meldingen, svare
på. Men jeg går ut fra at den først og fremst handler om
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ikke-kvotepliktig sektor og de forpliktelsene vi nå ønsker å ha sammen med EU. Ellers er det en satsing i dette budsjettet på klimaprogrammet og forskning om
CCS. På TCM, testsenteret på Mongstad, er det en satsing. Også til de tre prosjektene er det overført midler
fra i fjor, som videreføres i år.
Når det gjelder det store spørsmålet, vil regjeringen
komme tilbake med en sak om CCS og videre CCS i løpet
av våren.
Lars Haltbrekken (SV) [11:46:43]: Jeg må knytte en
kommentar til Elvestuens svar til representanten
Myhrvold om hvorfor CCS er utelatt. Elvestuen sa at det
må de som la fram meldingen, svare på. Elvestuen kunne jo tatt ansvar og lagt fram en tilleggsmelding til denne meldingen og inkludert det der.
Da klimameldingen ble lagt fram i fjor, sa Venstre følgende i en pressemelding:
«Venstre vil gå til valg på å styrke klimameldingen
når den skal behandles i Stortinget etter valget.»
Den gangen var Venstre helt på linje med SV i kritikken av klimameldingen. De sa også:
«(…) vi savner konkretisering av tiltak og mål for
de ulike sektorene, slik at vi kan få på plass en videre
grønn omstilling av Norge.»
Det er jo utslippskutt som teller for klimaet, så mitt
spørsmål er: Hvor store utslippskutt har Venstre fått på
plass, slik dere lovet velgerne?
Statsråd Ola Elvestuen [11:47:44]: Da må jeg komme med tallene: 50 pst. reduksjon i transportsektoren
er ett av dem. Det er vanskelig å kvantifisere nå hva en
satsing på grønn skipsfart kan føre til, men tiltak på område etter område vil føre til en reduksjon i utslippene.
Så til spørsmålet om en tilleggsmelding: Jeg mente
det ikke var riktig å lage en tilleggsmelding nå. Nå ligger
denne saken i Stortinget, og vi får en beslutning. Så trenger vi å få en enighet med EU. Gjennom Jeløya-plattformen har vi en enighet om at vi skal legge fram en egen
plan i etterkant av enigheten med EU. Da vet vi hva rammene er for det vi skal gjøre, og vi skal ha en egen plan
om hvordan vi skal nå målsettingene fram mot 2030.
Per Espen Stoknes (MDG) [11:48:44]: Statsråd Elvestuen er glitrende til å snakke om ambisjoner og til å
utrede. I Oslo har vi et forpliktende sektorvist klimabudsjett. Det betyr at vi teller CO2 slik man teller penger, år for år. Måling og rapportering av avvik skjer, og
avvik får konsekvenser. Byer over hele verden har lagt
merke til dette og ser at det kan være en ny måte å drive
klimapolitikk videre på.
Når regjeringen legger fram meldingen og regjeringspartiene i innstillingen fremmer forslag, tar man fatt i
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ett punkt og snakker om «sektorvise ambisjoner» – ikke
sektorvise kutt eller sektorvise klimabudsjett.
Spørsmålet til Elvestuen er: Hvorfor kan man ikke
lage et sektorvist år-for-år-klimabudsjett som forplikter,
og som ikke bare er en ambisjon?
Statsråd Ola Elvestuen [11:49:40]: Hele poenget
med å gå inn i EUs rammeverk er jo at man får forpliktelser som må følges opp. Det er nettopp derfor vi nå
gjennomfører disse forhandlingene. I tillegg har vi en
klimalov som sier at det skal rapporteres inn systematisk. Det skal vi begynne med i høst. Vi skal følge utslippsbanene fram mot 2030. Klarer vi det ikke, vil vi
med en avtale få sanksjoner, som vi så må følge opp.
Til slutt: Jeg kjenner veldig godt til miljø- og klimatiltakene i Oslo etter å ha vært med på å legge grunnlaget
for de fleste av dem selv. Det er ingen tvil om at man i
Oslo nå har et godt utgangspunkt for å videreføre en
sterk klimapolitikk.
Espen Barth Eide (A) [11:50:37]: En samlet norsk
miljøbevegelse har kritisert fraværet av konkrete nasjonale utslippsmål i denne meldingen og uttrykt stor
skepsis til at man skal ta prinsippet om kvotehandel fra
kvotepliktig sektor, som alle er enige om, inn i ikkekvotepliktig sektor også. Hva er det Venstre og regjeringen har forstått som klima- og miljøbevegelsen ikke har
forstått ennå?
Statsråd Ola Elvestuen [11:51:03]: At det ikke er
noen motsetning mellom det å ha internasjonale forpliktelser som sikrer gjennomføring av tiltak – uavhengig av hvem som har flertall, og hvem som sitter på
Stortinget – og å ha egne, mer ambisiøse og sterkere
mål. Så skal vi ta steg i arbeidet. Først må vi ha en avtale
med EU. Jeg mener det er riktig å ha fleksibilitet i den
avtalen, hvis vi kan få det med et engangskjøp av kvoter. Det blir en egen beslutning om vi skal gjøre det eller
ikke. Den beslutningen er ikke tatt. Så må vi legge planene for hvordan vi skal nå målene fram mot 2030.
I dagens politikk gjelder klimaforliket. Når det gjelder tiden fram mot 2020, tilsier både forpliktelsene i Parisavtalen og vårt eget klimaforlik at vi skal gjøre det vi
kan for å forsterke innsatsen også fram mot 2020 og søke
å nå målet om utslipp på 48,6 millioner tonn.
Presidenten: Replikkordskiftet er avslutta.
Espen Barth Eide (A) [11:52:28]: Det temaet vi diskuterer i dag, er, som mange med rette allerede har sagt,
klodens viktigste spørsmål og den største og mest krevende utfordringen vi og våre kolleger i alle andre land
har. Den dårlige nyheten – noe som også har vært sagt
mange ganger, men som ikke kan gjentas for ofte – er at
hvis vi mislykkes, ødelegger vi grunnlaget for livet på
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kloden. Den gode nyheten er at det i de siste årene har
vært en utvikling av nye teknologiske løsninger, nye
muligheter, som viser at det faktisk går an å oppfylle de
ambisiøse målene i Parisavtalen om å begrense oppvarmingen av kloden til 2 grader, aller helst 1,5 grader. Slik
sett går teknologien vår vei, men den krever en klok,
ambisiøs politikk i nært samspill med et ambisiøst næringsliv og et ambisiøst arbeidsliv som ønsker å ta mulighetene i bruk.
Arbeiderpartiet er et teknologioptimistisk, industrivennlig klimaparti. Vi mener at disse tingene godt kan
fungere sammen. Vi ønsker en helhetlig norsk politikk,
både her hjemme og i samarbeid med andre land, for at
dette skal lykkes.
Arbeiderpartiet er sterkt tilhenger av internasjonalt
samarbeid, og mange av våre forgjengere har stått helt i
sentrum for den internasjonale diskusjonen om utviklingen av et kvotehandelssystem innenfor kvotepliktig
sektor – som min kollega Aukrust tidligere sa heter kvotepliktig sektor fordi det er den sektoren man mener er
egnet for å handle med kvoter over landegrensene. Så
når vår meget offensive saksordfører, Stefan Heggelund,
sier at vi nå har snudd og går inn for å dra på guttetur til
Polen for å overbevise Polen om at de på egen hånd må
endre sin kullpolitikk, er det helt feil. Dette hører definitivt hjemme i det området som tilligger kvotepliktig
sektor – der vi står sammen globalt, og der vi samarbeider nært og tett med EU, noe vi er sterkt tilhengere av.
Det har hele tiden vært slik i vår tenkning – ikke nå,
men i mange år – at i ikke-kvotepliktig sektor skal man
stille strenge nasjonale krav, man skal stille egne, nasjonale krav som på ingen måte står i motsetning til å samarbeide. Det er fra Arbeiderpartiets side ingen som har
sagt at vi ikke skal samarbeide med EU om hele dette feltet. Det vi sier, er at vi har gått imot at man skal bruke
fleksibilitetsmekanismer som en sovepute, altså som et
system som gjør at man kan kjøpe seg vekk fra nødvendige tiltak her hjemme.
Jeg har behov for å understreke at jeg tror det er å gjøre norsk industri og norsk næringsliv en bjørnetjeneste.
Det er en rekke store omstillinger som må skje her hos
oss og i mange andre land. Jeg er overbevist om, også etter besøk til mange spennende bedrifter som nettopp
tenker på dette, at sterke, strenge, tydelige nasjonale
krav hjelper for å sette fokus på en omstilling som uansett må skje, og at det faktisk vil lønne seg å gjøre det
man må gjøre, tidlig snarere enn sent. Det er bedre å gå i
front, skape industriklynger, utvikle ny teknologi og
dele med andre enn å vente til man blir halt etter.
Dette er en del av klimapolitikken og har sin hovedbegrunnelse i klimapolitikken, men det er også viktig
når vi skal tenke på hvordan vi lager et næringsliv for
framtiden som kan skape arbeidsplasser etter hvert som
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olje- og gassindustrien ikke vil gjøre det på samme nivå
som det er gjort til i dag. Jeg er derfor skuffet over at partier som har hatt en veldig høy fane på dette feltet – Venstre, som har gått inn i regjering, og Kristelig Folkeparti,
som støtter opp om politikken slik den nå er lagt fram –
ikke ønsker å stille konkrete, målbare nasjonale krav på
klimafeltet. Men det er ikke for sent å snu. Vi har konkrete forslag, bl.a. om sektorvise handlingsplaner med
konkrete utslippsbudsjett, innføring av klimabudsjett
på alle sektorer, herunder det å inkludere industri og annet i kvotepliktig sektor inn i disse klimabudsjettene, og
en rekke andre tiltak. Det er 56 forslag som vi mener gjør
denne strategien bedre.
Dette er et spørsmål som er så viktig at det er viktig å
bygge bred enighet. Jeg skulle gjerne sett at vi hadde
enda større enighet om hvor vi nå skal, men jeg konstaterer samtidig at engasjementet i denne saken viser at
det er stor forståelse for at dette temaet er et av de viktigste i vår tid og i mange år framover. Det skal vi bygge videre på i arbeidet i vår komité.
Tina Bru (H) [11:57:44]: Debatten rundt klimameldingen har vært den samme som omtrent alle klimadebatter jeg har fulgt på Stortinget i de snart fem årene jeg
har vært her. Opposisjonen mener vi gjør for lite for
sent, vi mener ting er på rett vei. Med andre ord har behandlingen av og debatten om denne klimameldingen
vært veldig forutsigbar.
Klimadebatten kan likevel være forvirrende og vanskelig å forstå. Den er kanskje vanskelig nok for oss som
jobber med det til daglig, men innimellom tenker jeg at
den må være fullstendig ubegripelig for folk flest. Vi omgir oss med begreper som ikke-kvotepliktig sektor,
IPCC, karbonbudsjett og klimanøytralitet med den største selvfølgelighet, men dette er ord som de aller fleste
vil ha problemer med å forklare innholdet i eller forstå.
I tillegg bærer debatten i altfor stor grad preg av at vi
glemmer det globale perspektivet, for det er ikke slik at
klimapolitikk er et norsk mesterskap, eller at Norge er
en sinke i klimapolitikken.
Jeg må innrømme at jeg blir litt matt av denne debatten. Det går en slags sport i å overby hverandre – i å tegne
motstanderen i et verst tenkelig lys og redusere det som
faktisk er viktig politikk og viktige forslag, til knapper og
glansbilder. Det er synd. En må nesten være norsk for å
mene at Norge ikke gjør noe i klimapolitikken.
Å nå klimamålene våre for 2030 blir hardt, det er ikke
gjort over natten. Norge har ikke masse lavthengende
frukt i utslippskuttpolitikken, ingen enkle utslipp å redusere. Vi har ingen energimiks som vi kan fase ut, som
kull, med store utslippsgevinster. Vi har en industri som
allerede har redusert sine utslipp med 40 pst. siden
1990. Vi har overflod av ren, fornybar kraft. Vår mest
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lavthengende frukt er transportsektoren. Her har det
skjedd mye de siste årene. I denne klimameldingen får
vi et nytt, forsterket mål om en halvering av utslippene.
Elbilandelen vår er nå på 30 pst. Vi er på rett spor, men
det er selvfølgelig ikke gjort over natten. Fra 2016 til
2017 gikk utslippene fra veitrafikk ned med 4 pst. Det viser at denne regjeringens politikk fungerer. Pilene begynner endelig å peke i riktig retning.
Målet kan ikke være å gjøre det hardest og dyrest mulig å nå klimamålene våre bare fordi det ser bedre ut på
papiret. Noe av retorikken som er blitt brukt i denne debatten, særlig fra Arbeiderpartiet, bekymrer meg. Tidligere har vi vært enige om at kostnadseffektivitet er et
viktig prinsipp i klimapolitikken, det forlater nå Arbeiderpartiet. Nå vil de ikke lenger benytte seg av fleksibiliteten som er tilgjengelig gjennom et klimasamarbeid
med EU. Man kan nesten lure på hvorfor de ikke samtidig har sagt at de ønsker Norge ut av EU ETS, altså kvotesystemet. Hvorfor er det greit å samarbeide om utslippskutt i f.eks. petroleumssektoren og industrien, men ikke
i landbruket og transportsektoren? Og hvorfor bruker
man den feilaktige retorikken om at en slik politikk vil
føre til at vi ikke kommer til å kutte i Norge? Det er jo direkte feil. Klimameldingen viser oss hvordan – at vi kostnadseffektivt kan kutte mellom 20 og 25 mill. tonn i
Norge og benytte oss av fleksibilitet på de siste, dyreste
tonnene. Dette er en fornuftig politikk. Den sørger for at
vi får størst utslippskutt for pengene. Og så argumenterer Arbeiderpartiet med at det ikke blir noen omstilling
i Norge hvis vi skal bruke fleksibilitet. Det er helt feil, det
også. Omstillingen kommer, den er i gang, det er ikke et
enten – eller. Det handler ikke om enten bare å bruke
fleksibilitet og ikke kutte i Norge, eller motsatt.
Jeg ser med andre ord frem til å følge nøye med på Arbeiderpartiets alternative statsbudsjett fremover, for
det er ingen tvil om at det er stor omstillingsvilje i norsk
næringsliv og samfunn. Hvis Arbeiderpartiet tror at dette kommer av seg selv og er gratis, tar de kraftig feil. Vi
bruker store penger på omstilling, og mer skal vi bruke.
Hvorfor i alle dager Arbeiderpartiet vil gjøre politikken
dyrest mulig i stedet for best mulig, det forstår jeg ikke.
Terje Halleland (FrP) [12:01:57]: Tidligere i debatten
har jeg vært usikker, men nå må jeg innrømme at jeg er
enda mer i tvil. Vi er altså ni partier til stede i denne debatten, som alle ønsker å kutte utslipp, men vi ønsker
ikke å gjøre det sammen. Det er veldig uheldig.
Arbeiderpartiet, ved Espen Barth Eide, sier nettopp
fra talerstolen at dette er det viktigste temaet. Allikevel
velger de å gå vekk fra sin etablerte politikk og komme
med alternativer, og jeg sitter med et inntrykk av at det
er viktigere å være uenig med regjeringen enn det er å
være med og få til reduserte klimautslipp.
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Mange snakker om et smartere samfunn og smartere
løsninger. Ja, innenfor klima er det ikke noe annerledes:
Det er veldig viktig, både for kostnader og ikke minst for
resultater. Da er det særdeles uheldig at vi har et stort
mindretall som ønsker å gå vekk fra de smarte løsningene, som gir både rimeligere og bedre løsninger for klimaet.
Jeg er glad for at flertallet bygger sin politikk rundt
markedsbaserte løsninger. Klimautfordringene er globale, og da trenger vi internasjonale avtaler.
Norge skal ta sine utslipp, men vi vet at det blir dyre
utslipp. Samfunnet har tatt ansvar på et tidlig tidspunkt,
og vi må ikke ende opp med å straffe det for det. Samfunnet vårt er så rent at uansett hvor vi kutter, vil det bli
dyrt. Derfor vil det få store konsekvenser hvis vi ikke velger de smarte løsningene, de kostnadseffektive løsningene.
CCS er et prosjekt som kan få store positive konsekvenser om en lykkes. Hva er utfordringen med det prosjektet? Jo, det er knyttet kostnader til det. Da er det særdeles uheldig å prioritere dyre kutt innenlands som er
med på å hindre gode løsninger. Ved å nekte å ta i bruk
de smarte løsningene straffer vi altså eget næringsliv, og
vi frigjør ikke kapital til å kunne ta de nødvendige investeringene for å fortsette arbeidet med CCS eller annen
forskning og teknologiutvikling.
Fremskrittspartiet er glad for mange av de tiltakene
som er tatt med i meldingen, og som bidrar akkurat til
teknologiutvikling. Den maritime pakken er et eksempel på det, der vi prioriterer lav- og nullutslippsfartøy,
der vi lager en standard rundt landstrøm, og der vi ber
om utredninger for utslipp fra oppdrettsnæringen. Da
prioriterer vi områder der vårt næringsliv allerede ligger
langt framme, hvor det kan få muligheten til å utvikle
seg, og igjen skape arbeidsplasser i Norge – ikke sånn
som nå, at de store utslippskuttene som vi oppnår
innenlands, innebærer en teknologiutvikling i utlandet.
En sånn plan som foreligger nå, er smart og vil gi resultater.
Else-May Botten (A) [12:05:54]: Norge er i stand til å
gå foran i kampen mot klimautslipp, kombinert med
industriutvikling og nye arbeidsplasser landet rundt. Vi
kan ta ansvar for å stille de kravene det er behov for for
å kunne nå klimamålene, og samtidig bygge ut maritim
industri hjemme som kan utvikle nye løsninger for
framtiden, med den beste tilgjengelige kompetansen i
verden – den finnes jo faktisk langs kysten vår.
I Norge har vi hele den maritime klyngen godt besatt
av flinke sjøfolk, framtidsrettet leverandørindustri,
smarte designere, dyktige verft, finansnæring og moderne redere – alle med store ambisjoner for klimaet, for de
ser mulighetene til økt konkurranseevne i forhold til de
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løsningene man har, og ser at man kan være med og bidra på en viktig vei mot en bedre framtid og å sikre kloden vår levelige kår framover.
Fra Stortinget har vi myndighet til å påvirke denne
utviklingen på mange forskjellige måter. Det er bl.a.
gjennom offentlige innkjøp. Vi kan stille viktige krav til
anbudene, og vi har mulighet til å legge til rette for et virkemiddelapparat som støtter opp under den teknologiutviklingen det er behov for, både gjennom miljøteknologiordningen og ikke minst gjennom Enova. Næringene er på dette samme laget.
Jeg har lyst til å sveipe innom litt av det saksordføreren sa i stad om ferjene. Det var en interessant historieomskriving. Jeg kan minne om at Ampere var den første batteriferjen som ble produsert i Norge og i verden,
etter krav fra den rød-grønne regjeringen, støttet av miljøteknologiordningen som den rød-grønne regjeringen
etablerte, og på anbud fra fylker som ikke ble styrt av
verken Høyre eller Fremskrittspartiet. Den satsingen på
nullutslipp var det vi som startet, men vi skal fortsette.
Det som er interessant nå, er at allerede i 2022 vil vi kunne ha 60 batteriferjer i Norge – ikke takket være regjeringen, men på tross av regjeringen. Akkurat nå ligger det
24 nye batteriferjer til kontrahering, og det offentlige
som innkjøper går foran. Det samme gjør Trøndelag fylkeskommune, som har kjørt flere runder med ulike aktører knyttet til de nye hurtigbåtene. De har lyktes med
å finne nullutslippsløsninger, hjulpet av kun norske aktører.
Som sagt: Det grønne skiftet til en fornybar og utslippsfri maritim sektor er i full gang, og ferjebransjen
leder an i Norge og overfor verden, drevet fram av gode
politiske vedtak om nullutslippskrav og en framtidsrettet bransje som utvikler og tar i bruk nye utslippsfrie løsninger og nytt drivstoff.
Norge har en verdensledende maritim leverandørindustri for nullutslippsløsninger, og det må vi benytte til
å være i front og være en rollemodell for verden, som
trenger nye og bedre løsninger. Da er det synd at regjeringen gang på gang bakker ut og kjøper mer tid i alle
nødvendige grep som må tas. Vi har ikke tid. Vi kunne
fått strammere krav for tidsrammene på viktige tiltak i
dag, hadde det ikke vært for at regjeringen har puttet
Kristelig Folkeparti opp i lommen sin i denne saken,
igjen. Det hjelper ikke å si at man er et klimaparti, om
man ikke kan stå for det når det virkelig gjelder og man
skal trekke opp de store linjene for framtiden. Da må
man levere.
Vi så det også i høst da vi ville stramme klimakravene
til kystrute-anbudet. Det samme skjedde da: lite ambisiøst fra regjeringen der vi i opposisjonen ville stramme til
klimakravene.
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Men det gjenstår fortsatt en viktig sak, som skal komme til Stortinget 15. mai. Det er veien videre for CCS-satsingen på de tre viktige industriprosjektene, som vi nå
venter spent på å se hvordan blir framover. Avgjørelsen
som blir tatt der, er kanskje den viktigste av alle knyttet
til å kunne nå klimamålene i Parisavtalen. Det blir en
klimaeksamen for både Venstre i regjering, Kristelig Folkeparti som støtteparti og ikke minst regjeringens satsing på framtidens løsninger.
Et område vi har i Norge i dag som virkelig utgjør en
forskjell for utslippskutt, er altså havsatsingen, og der
har man enorme muligheter til å lykkes. Men jeg advarer også – til slutt – om at selvtilliten til saksordføreren i
dag på mange måter kan virke selvdestruktivt og uheldig for viktige satsinger framover, for landet tjener på at
politikerne klarer å lytte, klarer å lære og klarer å levere
på det som er viktig for å få til de beste løsningene for
framtiden. Da er det ikke så konstruktivt og tillitvekkende med den framtoningen som saksordføreren viste i
dag.
Presidenten: Dei talarane som heretter får ordet, har
ei taletid på inntil 3 minutt.
Sigbjørn Gjelsvik (Sp) [12:11:10]: Klimaproblemene
ikke bare kan løses, men må løses. Det er store utfordringer å ta tak i, men vi har også gode muligheter for å
klare det hvis vi gjennomfører konkrete tiltak. Det er
det som er viktig i en sak som dette. Det er bra at en
samler seg om konkrete målsettinger, men man må
også vise vilje til konkrete tiltak.
Jeg ble rimelig overasket over eksempelvis representanten fra Kristelig Folkeparti, som brukte taletid i denne sal på å argumentere mot å vedta konkrete, forpliktende tiltak i dag, når Kristelig Folkeparti nettopp kunne
vært med på å skaffe flertall i denne sal for å komme videre, være konkret og ikke bare på et overordnet plan si
at det skal vi komme tilbake til senere. I klimapolitikken
haster det med å gjennomføre konkrete tiltak, ha en
praktisk tilnærming og følge opp.
Til statsråd Elvestuen, som på spørsmål om manglende omtale av karbonfangst og -lagring sier at det får de
som la fram meldingen, svare for: En slik holdning kan
ikke en ansvarlig statsråd ha. Det er Elvestuen som sitter
som ansvarlig statsråd nå og har ansvar for oppfølgingen. Dessverre sviktet Venstre i budsjettet for inneværende år. De svikter nå. Så gjenstår det å se hva som
skjer når saken kommer opp igjen til behandling senere
i vår.
Norge har rike naturressurser, som det er viktig at vi
bruker som en del av løsningen på klimaproblemene. Vi
har rike ressurser – både jordressurser, skogressurser og
ressurser i havet. De kan vi bruke til å løse klimaproblem, men også til å skape verdier og bidra til arbeids-
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plasser i hele landet. Vi må sørge for økt vekst og økt avvirkning i norske skoger. Vi må sørge for økt matproduksjon. Det er en del av løsningen på klimaproblemene at vi tar ansvar gjennom å ta vare på matjorden og
produsere mer mat i Norge. Derfor er det også viktig å
understreke de forslagene vi har fremmet i den sammenheng i dag.
Vi må få fortgang i arbeidet med CO2-fond for
næringstransport, og reelle forhandlinger må komme i
gang. En av de sakene en virkelig blir målt på når det
gjelder klima i framtiden, en tredje rullebane på Gardermoen, er det viktig å si et tydelig og klart nei til – ikke
bare på grunn av klima, men også for å ta vare på
matjord, for å hindre at lokalsamfunn drukner i støy, og
for å bruke den kapasiteten som allerede finnes, i stedet
for bruke et titalls milliarder kroner på en rullebane vi
ikke har bruk for.
Liv Kari Eskeland (H) [12:14:16]: Det me legg på bordet i dag, er ei klimamelding og komiteen si handsaming av denne, som trass i harde ord og slakt frå enkelte representantar i salen, er offensiv.
Her vil eg spesielt trekkja Stortingets merksemd mot
den retninga me gjennom dette arbeidet no dreg den
maritime næringa i. Me ser eit ambisjonsnivå for næringa som strekkjer seg til nye høgder. Det vågar me å gjera
fordi me gjennom dei siste åra har sett at næringa har levert på våre visjonar om utsleppsfrie ferjer og snøggbåtar, men òg fordi me ser det som vesentleg at den maritime næringa tek sin del av reduksjonane i utsleppa.
Men eg vil åtvara Stortinget mot å tru at krava til
framlegg om utsleppsfrie fjordar er ei enkel sak å løysa.
Med respekt for dei lange tidshorisontane som f.eks.
cruiseskip har, med planlegging, finansiering, bestilling
og drift, er det eit 40–50-årsperspektiv. Det me gjer, er å
setja krav til næringa om å snu seg svært mykje fortare
enn slike horisontar tilseier. Og tek me slike grep, er det
viktig at me i fellesskap dreg opp desse linjene, og at me
ikkje i neste stortingsperiode finn det føremålstenleg å
setja andre mål. Me må belita oss, som me seier der vest.
No opplever eg at det er brei einigheit om det ambisjonsnivået som ligg på bordet for den maritime sektoren. Det er nødvendig, det er bra, og det er avgjerande for
at me skal lukkast.
Havstrategien frå regjeringa drog opp ambisjonen
om å vera blant verdas fremste havnasjonar, og det inneber òg at me må ta klima og miljøansvaret på alvor – at
me skal vera fremst med tanke på miljøteknologiske
løysingar, og at me skal vera blant dei nasjonane som vågar å setja krav om at vår unike natur framleis skal stå
rein og urørt.
Dei vedtaka me er inviterte til å gjera i dag, vil utfordra den maritime næringa vår. Men det kan òg danna
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grunnlag for ny teknologi som me i neste omgang kan
industrialisera. Det kan danna grunnlag for nye energiberarar som hydrogen i den maritime flåten. Det viser at
me er teknologioptimistar og at me har stor tru på den
innovasjonsevna og kreativiteten som ligg hjå den maritime industrien vår.
Nei, me kan på ingen måte seia at me ikkje har ambisjonar, slik eg opplever at eksempelvis SV tek til orde for.
Det me legg fram i dag, viser det motsette.
Jon Gunnes (V) [12:17:35]: Transport står for nesten
60 pst. av utslippene i ikke-kvotepliktig sektor. Derfor
mener jeg at det er helt riktig at vi skal kutte minst
50 pst. av klimagassene fra transportsektoren innen
2030.
Norge er blant de mest ambisiøse landene når det
gjelder kutt for transportsektoren. Det er veldig viktig.
Venstre har gått foran i elbilpolitikken, slik vi nå gjør
også når det gjelder skipsfarten.
I et land hvor vi har nesten 100 pst. fornybar energi
med vannkraften vår, som i tillegg har overskudd i normalår, har vi et enestående utgangspunkt for elektrifisering, men også for bruk av hydrogen der det er mest hensiktsmessig.
Vi har satt oss en rekke ambisiøse delmål for å nå
50 pst.-målet i 2030. Vi skal ha fossilfri kollektivtrafikk
innen 2025. Eksemplene er AtB i Trondheim, Ruter i
Oslo og Kolumbus i Stavanger, som helt klart har store
ambisjoner. Det går i dag mange gassbusser – ja, i Trondheim er det bare gassbusser – med stort innslag av biogass. Nå har f.eks. Oslo bestilt 70 elektriske busser, og i
Trondheim leveres 35 elektriske busser neste vår. Det er
klart at er det store ambisjoner også lokalt.
Alle nye personbiler og lette varebiler skal ha nullutslipp innen 2025. Vi er i rute for personbilene, mens vi
for varebilene henger noe etter. Det skyldes bl.a. momsregler og mangel på modeller med gode nok egenskaper. Jeg har tro på at vi snart får fart på elvarebilsalget,
men dette er noe regjeringen og vi på Stortinget må følge nøye med på framover. Selges det ikke nok nullutslippsvarebiler, må vi gjøre noe for å stimulere til det.
Innen 2030 skal varedistribusjonen i de største byene
ha tilnærmet nullutslipp. Det er bra ikke bare for klimaet, men også for nærmiljøet. Det vil gi mindre luftforurensning av de minste og farligste partiklene.
Innen 2030 skal tyngre varebiler, 75 pst. av nye langdistansebusser og 50 pst. av nye lastebiler være nullutslippskjøretøy, og i 2030 har vi en ambisjon om at flytrafikken skal bruke i hvert fall 30 pst. bærekraftig biodrivstoff. Dagens vedtak er ambisiøst, og målene er klare. Nå
skal det leveres.
Per Espen Stoknes (MDG) [12:20:51]: Når man hører tidligere kommunikasjonsrådgiver og spinndoktor
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– nå representant – Heggelund markedsføre og grønnmale regjeringens klimapolitikk med brei, feit pensel,
må man nesten holde seg fast i stolen for at ikke ørene
skal falle av – for å blande litt metaforer i befippelsen.
Han framstiller i fullt alvor regjeringens politikk som
både grønn og ambisiøs og som historisk effektiv. Men
dette er jo svada. Med regjeringens tempo vil det ta
ca. 2 018 år før vi når lavutslippssamfunnet. Hvis vi lurer
på om regjeringen er klar for å kjøre opp speeden – hastigheten – så kan vi bare ta en titt på ordlyden i den innstillingen som representanten har vært saksordfører for.
Her finner vi: Regjeringen skal «vurdere» – ikke gjennomføre noen ting, men «vurdere en handlingsplan for
(…) biogass». Så skal regjeringen «ta initiativ til» – ikke
gjennomføre noen ting, men «ta initiativ til et samarbeid», ikke for å gjøre noen ting, men «for å dokumentere klimanytten». Så regjeringen skal ta initiativ til flere
dokumenter.
Så finner vi videre at regjeringen skal «ta initiativ til
sonderinger med de andre nordiske landene med tanke
på» – jeg ler meg i hjel, unnskyld – «en felles nordisk hydrogenstrategi». Altså skal man gjøre sonderinger med
tanke på kanskje å lage en strategi.
Vi skal videre ha sektorvise – ikke kutt eller budsjetter, vi skal ha «sektorvise ambisjoner for kutt». Så skal vi
også be om en klimapolitikk «som balanserer Parisavtalens målsetninger» med matproduksjonen, og vi
skal sikre at fangstteknologier benytter nullutslipps- eller lavutslippsteknologi der det ligger til rette for det.
Det fremmes ett konkret tiltak med en tydelig milepæl: cruiseskip. Det varmer mitt hjerte, fordi jeg har familiehytte ved siden av Geirangerfjorden. I alle år har
jeg vokst opp med dieselosen og pustet inn den. Men
dette er faktisk ikke et avgrenset Dokument 8-forslag om
cruisetrafikk i verdensarvfjordene – det er jo flott – dette
er en klimamelding om hele Norges utslipp. Da er det
svært enkelt. Det handler ikke om ute eller hjemme. Det
er både/og. Vi må gjøre det både i Norge og utenfor –
forpliktelser ute og forpliktelser hjemme. Dette er løst i
Greenhouse Gas-protokollen med Scope 1, 2 og 3. Viktigst er det å ta ansvar for det en har drift på, deretter
innkjøp av kraft og til slutt utrydde, importere, handle,
kjøpe og eksportere. Regjeringen vil maksimere nummer tre og ikke forplikte når det gjelder nummer én.
Oppfordringen er veldig enkel til slutt: Jeg svarte ja på
spørsmålet om forpliktelser, men setter også et tydelig
forpliktende mål for utslipp hjemme.
Presidenten: Presidenten vil minna representanten
om at «svada» ikkje er eit parlamentarisk uttrykk.
Kari Elisabeth Kaski (SV) [12:24:06]: Det er veldig
mange ulike områder som man kunne ha snakket om i
en diskusjon og en debatt om klimameldingen. Det sier
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noe om bredden og kompleksiteten i det som vi behandler her i dag.
Jeg har lyst til å snakke litt om det overordnede, litt
om historikk, fordi det er grunn til å minne om – som
flere har gjort – alvoret i det som vi debatterer og diskuterer. Dette er en sak som har vært diskutert i mange år,
men der fasiten etter 20–30 år med både nasjonal og internasjonal klimadebatt er at utslippene praktisk talt
står på stedet hvil. Det innebærer at hastverket for hver
gang vi faktisk diskuterer dette, er større og større. Hvis
vi ikke lykkes med å løse klimaproblemet, hvis vi ikke
lykkes med det vi gjør her, har det egentlig ikke så mye å
si, alt det andre vi holder på med. Derfor bør det kanskje
være litt større alvor over både den meldingen som ble
lagt fram, og de forslagene som har blitt framlagt i forbindelse med det, og som det er et flertall bak. Vi ser
både at utslippene står på stedet hvil og også at vi i liten
grad har lyktes med den klimapolitikken som har vært
ført de siste årene.
Så får vi høre her at det aldri har vært enkelt å kutte
utslipp i Norge. Nei, det har ikke det. Vi har industri og vi
har en kraftmiks som gjør det vanskelig, vi er et langstrakt land, og vi er et dyrt land. Derfor kom vi også opp
med denne ideen om kvotesystem, som er et norsk forslag og en norsk modell som man har holdt på med i
mange år, og som passet glimrende med at vi akkurat
hadde funnet oljen og skulle hente den opp. Men det de
20 årene med kvoteregimet har innebåret, er at vi ikke
har lyktes med å kutte utslipp i vesentlig grad i Norge. Vi
klarer ikke å få til den omstillingen som vi er nødt til å
komme oss gjennom.
Så blir det sagt fra representanten Tina Bru fra Høyre
at klimadebatten burde være mer engasjerende og forståelig. Vel, det som denne meldingen innebærer, er at
klimadebatten dessverre flyttes enda et skritt fra folk
flest. For nå diskuterer vi ikke lenger de konkrete utslippene vi skal gjennomføre, vi diskuterer nye mekanismer, nye fleksibiliteter og ingen konkrete målsettinger.
Det at ikke det norske folk vet hva utslippene skal være i
2030, tror jeg er dypt problematisk og innebærer at folk
flest blir helt avskåret fra politikken.
Vi er nødt til å klare å føre en klimapolitikk i dette
landet som gjør at vi driver omstillingen framover, og
som ikke gjør at vi til slutt blir tvunget fordi det ble for
sent. Da må vi klare å kutte utslipp, omstille industrien
vår, sånn som vi har stilt krav om før til industrien, og
som har gjort den verdensledende. La oss gjøre det igjen.
Og så må vi også ha med oss at det er det moralsk riktige
å gjøre. Vi er en oljenasjon som har tjent penger på klimaet. La oss kutte utslippene raskere enn andre land.
Lars Haltbrekken (SV) [12:27:26]: Både Venstre og
Høyre skryter i debatten av målet om å halvere utslip-
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pene fra transportsektoren innen 2030. Og mål er fint,
det, men det er ikke nok. Vi trenger klare forpliktelser.
Derfor har SV gjort jobben for regjeringen og lagt fram
et forslag hvor vi etablerer et klart mål og en klar forpliktelse om å kutte utslipp i transportsektoren ned til
maksimum 7,45 millioner tonn CO2 i 2030. Det er den
halveringen regjeringspartiene skryter av at de går for.
Og da regner jeg med at regjeringspartiene også stemmer for det de sier de er for.
Så hører vi at denne meldingen er en strategi for samarbeidet med EU og ikke en klimamelding om utslippskutt i Norge. Vel, som jeg sa i mitt første innlegg, det er
første gang vi diskuterer klimapolitikk i Stortinget hvor
det ikke foreslås noen nye utslippskutt. Men klima- og
miljøministeren sa i sitt svar til meg at han vil utarbeide
en plan for å oppfylle Norges klimaforpliktelser. Jeg tar
det som et signal om at Venstre i alle fall kommer til å
stemme for vårt forslag om en ny klimamelding og et
nytt klimaforlik med forslag til nye utslippskutt i Norge.
Vi kan ikke fortsette en klimapolitikk som gjør oss
helt avhengig av at andre land kutter langt mer i sine utslipp enn det de er forpliktet til, for at vi, som et av verdens rikeste land, skal kunne fortsette å forurense som
før. Tidligere var Høyre og Fremskrittspartiet alene om
denne tankegangen på borgerlig side. Nå har de dessverre fått følge av Venstre. Som jeg sa i mitt første innlegg –
Høyre og Venstre må skjerpe seg. De kan begynne med å
stemme for vårt forslag om å halvere utslippene fra
transportsektoren og komme til Stortinget med en klimamelding med nye forslag til hvordan Norge skal kutte
sine egne utslipp.
Ketil Kjenseth (V) [12:30:03]: Jeg tror jeg må starte
hos representanten Per Espen Stoknes. Representanten
glemte nok å ta helium før han gikk på talerstolen, for
det var vel bare det som manglet i et fjasete innlegg om
symbolpolitikk. Dette handler om en virkelighet der vi
skal kutte, og både den forrige regjeringen og dagens regjering har lagt på bordet mange tiltak som kommer til
å virke framover.
Omsetningskravet for biodrivstoff, 20 pst. innblanding i 2020, var veldig omstridt da det ble vedtatt – flere
aviser skrev på forsiden at dette var umulig å få til. I 2018
skal vi blande inn 10 pst. Vi er på god vei til å klare det
kravet.
Elbilpolitikken ligger fast fram til 2021, og det sier
noe om langsiktigheten. Den ble etablert i 2003, og når
vi kommer til 2021, er vi forhåpentligvis i nærheten av at
halvparten av bilene er utslippsfrie. Det sier noe om den
langsiktigheten vi må ha, for de som skal betale disse avgiftene, er folk flest.
Vi etablerer nå et CO2-fond, Enova er styrket, det er
etablert en Prosess21-strategi, Fornybar AS er etablert i
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år – en forvaltningskapital på 400 mill. kr. Forbudet mot
bruk av fossil olje til oppvarming i bygninger fra 2020
gjør noe med omstillingen. I meldingen her ligger det
også at Avinor skal tilrettelegge for elfly på kortbanenettet. Og vi snakker ikke om lange horisonter, men om
innen 2025.
Dette er krevende omstillinger vi står foran i samfunnet. Det stilles store krav både til næringslivet og til innbyggerne våre, både til å endre holdninger og vaner og
til å bidra i spleiselaget, for Enova finansieres i hovedsak
av elavgiften som norske husholdninger betaler, mens
næringslivet altså ikke har elavgift. Så dette er et spleiselag og en dugnad, og vi går hånd i hånd.
Til representanten Kaski, knyttet til EUs kvotemarked: EU skal nå systematisk slette kvoter de neste årene
– ambisiøst – og de skal også endre faktoren for kvoter
fra 1,74 pst. til 2,23 pst. Det blir også en stor utfordring
for Norge og norsk næringsliv å henge med på dette, og
så kan Norge velge i den andelen vi får i avtalen med EU,
å kutte de innenlandske kvotene og ytterligere heve kravet til EUs bidrag.
Så til Haltbrekkens ønske om en ny klimamelding. Ja,
det må vi gjerne legge fram, men først når vi har en avtale med EU om norske forpliktelser, og når vi har
referansebanen for skog på plass.
Ole André Myhrvold (Sp) [12:33:24]: Når jeg nå tar
ordet for andre gang, er det fordi jeg vil understreke
skogens viktighet som en del av klimaløsningen. Det
kan ikke sies sterkt nok og ofte nok. Gjennom et aktivt
skogbruk vil opptaket av karbon økes og biomassen
som utvinnes bli til fornybare materialer, energi og en
rekke andre klimanøytrale produkter – som sagt: sirkulærøkonomi i praksis som sikrer både miljø og verdiskaping.
Parisavtalen fastslår at det i andre halvdel av århundret skal være balanse mellom menneskeskapte utslipp
og opptak av klimagasser. Som et stort skogland har vi et
særlig ansvar for å sikre opptak av karbon på egne arealer. Vi bør gjøre det gjennom industrielle prosjekter på
karbonfangst og -lagring, men vi må også utnytte de naturgitte og arealmessige forholdene til det samme.
FNs klimapanel slår også fast at økt bruk av biomasse
er nødvendig for å løse klimautfordringene. Alle scenarioer som FNs klimapanel baserer seg på, forutsetter økt
hogst og bruk av biomasse globalt. Avvirkningen skal i
de mulighetsstudiene som er gjort, øke med mellom 51
og 200 pst. Dette er scenarioer som er i tråd med 2-gradersmålet, og som innebærer en seksdobling i bruken av
bioenergi.
Skogens betydning og muligheter er tydeliggjort
både i FNs klimapanels femte hovedrapport og i Miljødirektoratets rapport Kunnskapsgrunnlag for lavut-
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slippsutvikling. På tross av dette er det imidlertid stor
fare for at EUs regneregelverk for opptak av klimagasser
i skog vil innebære en sterk begrensing av landenes muligheter for å øke hogsten innenfor bærekraftige rammer. Dette er spesielt krevende for land som har uutnyttede skogressurser, som Norge.
Vi kan ikke sitte i denne sal og se på at skogens muligheter for å kunne bidra til det grønne skiftet svekkes. Vi
står overfor en situasjon der norsk skog ved å følge EUs
klimaregelverk blir bokført med et netto utslipp, når
den faktiske situasjonen er at skogen i Norge har et stort
netto opptak.
Jeg registrerte at statsråden i sted henviste til dem
som la fram meldingen. Men det er statsråden som skal
forhandle, og jeg benytter anledningen til å be statsråden sørge for at vi i forhandlingene utnytter handlingsrommet i referansebanene, sørger for fleksibilitet
og ikke minst sørger for kompensasjon. Senterpartiet
har også fremmet forslag om det og håper på tilslutning
til de forslagene.
Tore Storehaug (KrF) [12:36:16]: Eg vil takke føregåande talar for eit godt innlegg om skogen og om viktigheita av at Noreg følgjer dette opp i forhandlingane når
vi skal kople oss på LULUCF opp mot Europa.
Det har vore fleire debattinnlegg no som slår fast
f.eks. at Kristeleg Folkeparti kunne stemt for fleire forslag, her blir det ikkje vedteke nokon ny politikk, det er
mangel på tiltak. Men eg synest eigentleg det innlegget
var eit godt symbol på det same, for her seier jo fleirtalet
av alle partia at ein skal bruke det handlingsrommet ein
har opp mot EU. Ein slår fast at ein skal ha på plass kompensasjon. I lag har vi fått til dei viktige tinga som ein no
skal klare å få til. Og likevel er det nokre som meiner at
her må vi fremje endå eit laust forslag, fordi dei 70 forslaga som ligg der no, ikkje er nok, tydelegvis.
Det blir litt av det same: Det er nokre som seier at
Kristeleg Folkeparti no burde teke ein omkamp om ein
tredje rullebane på Gardermoen, endå vi har slått fast
kva vi meiner om den i Nasjonal transportplan. Ja vel,
kva er det ved denne stortingsmeldinga som gjer at ein
skulle ha endra syn ut frå dei prosessane vi står i? Vi veit
at vi må kutte i klimagassutsleppa, vi veit at vi har mål
fram mot 2030. Stortinget har til og med vedteke eit forsterka mål der ein ønskjer å vere klimanøytral fram mot
det og fått på plass ei klimalov som skal lage eit rammeverk som sørgjer for at det blir ein kontinuitet, og at dette ikkje blir ein bonanza av lause forslag som ikkje har
ein samanheng, og kor mange av dei ikkje er utgreidde
og slår inn opne dører, eller er ting som eigentleg ligg i
budsjettet, og som bør liggje i budsjettforhandlingane.
Det er litt sånn at stortingsdebattane nokre gonger
kan bli ein konkurranse i å misforstå med vilje, og det
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håpar eg vi klarer å slutte med når det gjeld det som kanskje er det viktigaste området å klare å jobbe i lag med,
nemleg klimaarbeidet vårt. Vi får på plass eit viktig rammeverk no når det skal vere ei klimalov som skal slå fast
sektorvise ambisjonar, og at desse tinga skal kome i
statsbudsjettet. Det blir ein spennande prøvestein i dei
statsbudsjetta som kjem, at vi klarer å få på plass det riktige rammeverket for å jobbe med dette. Men då handlar det om å klare å stå i ein systematikk og ikkje tru at
det er lause forslag utan ein samanheng som tek oss
fram. Eg har lyst til å minne om eit sitat som eg blei fortald av ein litt eldre mann i går, eit finsk ordtak som heiter at dess færre tenner ein har i munnen, dess lausare sit
tunga. Er det noko vi treng i klimapolitikken, er det tenner som kan bite, og ikkje ei tunge som berre sit laust.
Åsmund Aukrust (A) [12:39:03]: Arbeiderpartiet er
for internasjonalt samarbeid. Vi er for en avtale med EU
– ikke bare er vi for det, vi har jo etterlyst det. Det er tre
år siden Stortinget vedtok at vi skulle få på plass en avtale. Da ble det snakk om at det kunne ta inntil ett år.
Nå har det gått tre år – vi har hatt tre klimaministre som
ingen av dem har klart å levere. Og ikke bare klarer de
ikke å levere – at vi ikke har en avtale, brukes som en
unnskyldning for at vi ikke skal handle. Arbeiderpartiet
mener at dette selvsagt bare er tull, det er i klimakampen bare å sette i gang. Nå får vi nok en utsettelse, og
Ola Elvestuen bruker de samme argumentene som
hans forgjengere fra Høyre: Vi må vente på en avtale
med EU.
I klimakampen er jeg svak optimist, for det er mye
som går i riktig retning. Det kritiske er tempoet, at vi
ikke har tid til å vente. I dag gjør Stortinget akkurat det –
vi sier at vi utsetter våre handlinger ytterligere.
Arbeiderpartiet har lagt fram 56 forslag som regjeringen bare kunne hoppet på og tatt imot med åpne armer,
som kunne vært et bidrag til å forsterke klimameldingen. Jeg blir bekymret når jeg hører talspersonene fra
Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre – kanskje aller
mest når jeg hører saksordførerens enorme selvtilfredshet. Klimatrusselen er så alvorlig at det fins ikke én politiker i hele verden som bør være selvtilfreds og slå seg på
brystet og si at vi har gjort nok. Alle land, alle politikere
må strekke seg lenger for å komme i mål.
Så snakkes det om de fleksible mekanismene som på
en måte skal løse opp i alt. Men Norge skal bli et lavutslippssamfunn. Det er ikke snakk om at vi kan kjøpe oss
fri, dette er omstilling som vi uansett må igjennom. Vi
vet også at disse mekanismene ikke nødvendigvis gir utslippskutt i Europa. Det er mulig man kan lure Venstre
med disse mekanismene, men man kan ikke lure klodens klima og få på plass tilstrekkelige klimakutt.
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Regjeringen har knapt tatt noen egne klimainitiativ.
Da Utsira skulle elektrifiseres, måtte de hales og dras i.
Da vi skulle få på plass en klimalov, stemte Fremskrittspartiet mot det. Da vi skulle få palmeolje ut av biodrivstoff, stemte Høyre og Fremskrittspartiet mot det. Da vi
skulle ha lavutslippssoner, stemte Høyre og Fremskrittspartiet mot det. Det Arbeiderparti-ledede byrådet her i
Oslo har større ambisjoner for hva man skal få til i Oslo,
enn hva regjeringen har for hele landet. I klimakampen
er det behov for at det er opposisjonen som tar ansvar.
La meg avslutte med å snakke om det internasjonale
perspektivet. Denne regjeringen har altså kuttet en tredjedel av den klimarettede bistanden. Det sier Arbeiderpartiet nei til. Vi mener tvert imot at klimabistanden
bør forsterkes. Det ligger det et forslag om her i salen i
dag. Jeg synes det er overraskende at det ikke får flertall,
kanskje spesielt at Kristelig Folkeparti, som har en sterk
tradisjon for både bistand og klima, stemmer mot det.
Helt til slutt, president, hvis jeg kan komme med en
stemmeforklaring: Arbeiderpartiet vil stemme for forslagene nr. 1–3, fra flertallspartiene, subsidiært, når våre
egne forslag faller. Så vil vi også stemme for forslagene
nr. 9–11 og 28–30 i innstillingen, også subsidiært når
våre egne forslag faller. Og så vil vi også stemme for det
løse forslaget fra MDG.
Arne Nævra (SV) [12:42:34]: Jeg skal prøve å male et
litt stort bilde i dette innlegget, så får vi se om jeg får tid
til noen detaljer i det neste.
Alle vet hva som skjedde i Paris. Vi fikk et mål langt
fram i tid om at vi skal prøve å begrense oppvarmingen
til 1,5 grader, i hvert fall til 2 grader. Den ene organisasjonen etter den andre advarer: Vi klarer ikke å nå målet.
Selv om alle utslippskutt som er meldt inn til FN, blir
gjennomført, er det svært sannsynlig at vi får en temperaturstigning på minst 3 grader innen år 2100, skrev European Climate Foundation i en pressemelding for ikke
så lenge siden.
Noen av hovedfunnene i UNEP-rapporten fra i fjor
høst, der vår tidligere SV-leder Erik Solheim er sjef, er
like klare som de er alvorlige. Utslippskuttene verdens
land har meldt inn til FN, utgjør bare en tredjedel av det
som er nødvendig for å nå 2-gradersmålet.
IEA skrev i juni i fjor at å kutte utslippene til null
innen 2060 ville kreve en usedvanlig kraftig politisk vilje
og innsats fra alle aktører. Og det er et usedvanlig kraftig
språk fra det byrået. I tillegg ville det kreve storstilt utbygging av fangst og lagring av CO2, skrev de.
Vi har dårlig tid. Derfor trenger Norge, verden og kloden modige politikere som løfter blikket og ikke bare
ser på dagen i morgen eller neste valg. Vi må tenke lenger enn fire år fram. Hva med en generasjon fram? En generasjon er jo bare når våre småbarn er voksne, for ikke
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å snakke om våre barnebarns framtid. Da skulle en jo tro
at flertallet her i salen tok noen grep, bl.a. ved å rydde
opp i eget hus og bidra med det vi kan her hjemme.
Klimaendringene er nå. De skjer nå. Vi ser det på alle
måter – ikke minst i vår del av verden, og spesielt i Arktis,
med Svalbard. Jeg har sagt det flere ganger fra talerstolen
her, for jeg kjenner godt til de forholdene. Jeg tror isbjørnen forsvinner som fast ynglende art på Svalbard om
18–20 år. Longyearbyen må snart bygges om, ellers reiser den rett og slett til havs, for å si det litt brutalt.
Det hadde vært greit å følge regjeringens og Heggelunds snilepolitikk, med ørsmå grep etter EU-sporet og
med ørsmå ambisjoner her hjemme, om vi bare hadde
hatt tid. Forslaget om å komme med en ny klimamelding vil åpenbart falle her i salen. Derfor har altså alle representantene muligheten til å velge og vrake blant
gode klimaforslag fra SVs grønne selvbetjeningsdisk. Lik
og stem.
Presidenten: Representanten Per Espen Stoknes har
hatt ordet to gonger tidlegare og får ordet til ein kort
merknad, avgrensa til 1 minutt.
Per Espen Stoknes (MDG) [12:45:49]: Representanten Halleland utfordret meg på å være bekymret for velferdsstaten. Representanten Halleland tror at nordmenn er dårligere, dummere og tregere enn dansker,
svensker og finner. Fremskrittspartiet skremmer folk
flest med at vår velferd er oljeavhengig. Miljøpartiet De
Grønne har høyere tiltro til nordmenns kompetanse,
kreativitet og omstillingsevne og til en ansvarlig økonomisk politikk som også gjør at klimamålene nås.
La meg fort avsløre tre hemmeligheter her fra talerstolen:
1. Vår største verdi er ikke oljen, men humankapitalen
– den utgjør ca. 70 pst. av nasjonalformuen.
2. Vi trenger ikke mer oljeeksport for å opprettholde
velferden.
3. Vi løser arbeidsplassutfordringene ved å bli et normalt skandinavisk land. Det er to hovedgrep vi kan
ta: nok nye arbeidsplasser, særlig i tertiærnæringene, og nok nye eksportinntekter, særlig fra et
mangfold av produkter fra havet – fisk – og metaller,
osv.
4. Så over til dagens aller viktigste sak, nemlig forslag
nr. 72, fra Miljøpartiet De Grønne, som nå har fått
en ny formulering:
«Stortinget ber regjeringen snarest mulig utrede
et forbud mot salg av heliumballonger og komme tilbake til Stortinget med dette.»
Presidenten: Representanten Lars Haltbrekken har
hatt ordet to gonger tidlegare og får ordet til ein kort
merknad, avgrensa til 1 minutt.
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Lars Haltbrekken (SV) [12:47:05]: Kristelig Folkeparti sier vi er enige i denne sal om at det trengs kutt.
Men det holder ikke å være enige om at noe må gjøres.
Vi må faktisk gjøre det også. Det sies også at forslagene
fra bl.a. SV er for dårlig utredet. Siden 1990 har vi knapt
gjort annet i dette landet enn å utrede forslag til klimakutt. Det er utredet offentlige rapporter som til
sammen veier 7–8 kilo. Vi har et hav av forslag å velge i.
Det er ikke nye utredninger og større rapporter med
denne vekten vi trenger nå. Nå trenger vi enighet om
handling og konkrete utslippskutt. La oss ikke utrede
oss i hjel inn i en varmere framtid.
Stefan Heggelund (H) [12:48:27]: I dag har det blitt
sagt at jeg har så god selvtillit og er så selvtilfreds. Egentlig har jeg aldri hatt spesielt god selvtillit, noe både venner og bekjente sikkert kan bekrefte, så det kjenner jeg
meg ikke helt igjen i. Men jeg mener at den klimapolitikken de fire partiene fører, er helt riktig.
Representanten Stoknes hadde noen kritiske bemerkninger om våre formuleringer, og ja, politikerspråk
kan av og til være litt teit, men faktum er at vi som land
ikke har vært mer offensive enn det vi er nå. Han hadde
for øvrig også noen bemerkninger om min bakgrunn.
Jeg jobbet i hotellbransjen før jeg kom inn på Stortinget,
men jeg er utdannet ved den institusjonen der Stoknes
jobber. Når Stoknes har vært medansvarlig for min utdanning, er det kanskje ikke så rart at jeg har blitt som
jeg har blitt.
Til Arbeiderpartiet: Vi har mer ambisiøse mål nå enn
det vi hadde under den rød-grønne regjeringen – mer
ambisiøse mål. De kritiserer våre mål, men målene er
oppskalert under denne regjeringen. Da blir det hele lite
grann parodisk. 40 pst. – minst – innen 2030 og så skal vi
samarbeide med Europa og sørge for at vi bidrar til også
å ta kutt i Europa, der hvor det virkelig monner. Det er
det Arbeiderpartiet i dag sier nei til.
For øvrig er det nå litt forvirring om hva Arbeiderpartiet egentlig mener om fjord og skog, for Arbeiderpartiet
står som medforslagsstiller til to fjordforslag som har
helt ulik ordlyd. Det ene handler om at det skal være
«mål om», og det andre handler om at det skal stilles
«krav om». Hva mener Arbeiderpartiet egentlig om
fjord? Vi vet ikke, men da er det bra at de subsidiært
stemmer for de fire partienes gode fjordforslag.
Når det gjelder skog, er det bemerkelsesverdig å se
Arbeiderpartiets forslag, med tanke på at de ikke vil bruke fleksibilitetsmekanismene. Da kan de ikke mene det
de mener om skog. På det ene området vil de bruke noe
de er imot – og på området som helhet vil de ikke bruke
det de er imot. De må bestemme seg. Man kan ikke
mene begge disse tingene samtidig. Det sier noe om
hvilken prosess det partiet har vært igjennom i forbin-
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delse med arbeidet med denne viktige meldingen. Det
forteller oss kanskje også noe om hvordan de har klart å
lande på de konklusjonene de har landet på, hvor de
snur opp ned på det som har vært deres klimapolitikk
tidligere, og sier nei til et godt europeisk samarbeid.
Sigbjørn Gjelsvik (Sp) [12:51:47]: Representanten
Storehaug viste til at det nå var kommet ytterligere forslag på bordet, bl.a. fra Senterpartiets side, og at en nå er
oppe i ca. 70 forslag. Ja, det er mange løse forslag, og det
er mange forslag som er fremmet i innstillingen, men
det burde bekymre både representanten Storehaug og
også andre partier. Den meldingen som er lagt fram, har
altfor få konkrete tiltak. Det er nettopp derfor en i Stortinget har prøvd å ta ansvar gjennom å fremme konkrete forslag, slik at vi kommer oss videre i klimaarbeidet.
Dessverre har representanten Storehaug og Kristelig
Folkeparti havnet på feil side i de aller fleste sammenhengene her i dag.
Så viser representanten Storehaug også til – når jeg
tok opp i mitt forrige innlegg en tredje rullebane på Gardermoen – at Kristelig Folkeparti gikk imot den i NTP.
Vel, da vil jeg be representanten Storehaug om å vise
hvor det står. Meg bekjent er det ikke ett ord imot en
tredje rullebane fra Kristelig Folkepartis side i NTP. Derimot kunne jo Kristelig Folkeparti og Venstre ha brukt
NTP-prosessen og forhandlingene der til å stoppe en
tredje rullebane på Gardermoen. Det valgte en ikke å
gjøre. Senere på våren i fjor, da Avinor-meldingen kom
opp til behandling, gikk Kristelig Folkeparti til og med
med på – sammen med Høyre, Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet – å fortsette planleggingen av en tredje rullebane på Gardermoen langs østre alternativ.
Jeg synes det er kjempeflott dersom det er slik at Kristelig Folkeparti nå er blitt imot en tredje rullebane på
Gardermoen. Jeg har registrert at deres næringspolitiske
talsperson i en jordverndebatt tidligere tok opp problemstillingene knyttet til jordvern og en tredje rullebane, men Kristelig Folkeparti har ikke tidligere stemt for
å stoppe en tredje rullebane. De står heller ikke bak forslag om det i dag.
Det har Venstre gjort tidligere. Venstre har tidligere
stått sammen med oss mot en tredje rullebane. Deres
stortingsrepresentant fra Akershus, Abid Q. Raja, springer rundt på folkemøter i fylket og argumenterer mot en
tredje rullebane. Men når vi fremmer konkrete forslag i
Stortinget om å stoppe en tredje rullebane – som jeg har
registrert at også statsråden har hatt et engasjement for
tidligere – stemmer Venstre imot i denne saken. Det fører til at folk som bor i området, fortsatt må leve i usikkerhet om en rullebane som Norge ikke trenger. En har
allerede to rullebaner på Gardermoen. Heathrow, som
har nesten tre ganger så mange passasjerer og bevegel-
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ser, har tre rullebaner. Gatwick, som har langt flere passasjerer enn det Gardermoen har, har kun én rullebane.
Vi trenger å utnytte den kapasiteten vi har i dag. Vi
kan bruke Rygge, f.eks., som nærmest ligger forlatt i dag.
Vi kan bruke den til flyplassvirksomhet istedenfor å bruke milliarder av kroner på en rullebane som vil bidra til
mer klimagassutslipp, som vil bidra til nedbygging av
matjord, som vil bidra til økt støy i nærområdet – som er
dårlig klimapolitikk.
Statsråd Ola Elvestuen (V) [12:55:01]: Til siste taler:
Det er ingen tvil om at Venstre er imot en tredje rullebane på Gardermoen, og det blir ikke tatt noen beslutning om å få en tredje rullebane på Gardermoen i denne stortingsperioden.
Mange er opptatt av å løfte blikket. Jeg tror det er viktig å gjøre det og se på hva Norge gjør også utover landegrensene. Bare nå i vår er det tatt to viktige beslutninger.
Den ene er enigheten med Colombia om at vi skal forlenge samarbeidet om å ivareta regnskog – en stor og
viktig beslutning. Det andre er at vi nå, i den helt sentrale rollen Norge har hatt innenfor den internasjonale
maritime organisasjonen, endelig har fått på plass en
Parisavtale også for internasjonal shipping, med reduksjon av 50 pst. fram mot 2050 – et stort og viktig vedtak.
Så ble jeg utfordret av representanten Gjelsvik, som
mente at jeg svarte for enkelt når jeg sa at det er de som
har lagt fram denne meldingen, som må svare på hvorfor CCS ikke er en del av den. Da burde han ha hørt på
resten av svaret jeg ga. Jeg svarte at det kanskje var fordi
den handler om forholdet til EU og ikke-kvotepliktig
sektor. Jeg svarte også på hvorfor jeg mente at det ikke
var behov for en tilleggsmelding. Og jeg svarte på hva vi
i dag fra regjeringens side gjør for å arbeide videre med
CCS, og at vi kommer tilbake til Stortinget med det i løpet av våren.
Det var også snakk om referansebaner når det gjelder
skog og forvaltning av skog. Når vi nå får en enighet med
EU, får vi en felles innsatsfordeling, men i tillegg blir areal en del av dette. Jeg tror Norge trenger å fokusere mer
på nettopp areal. Vi har avskoging også i Norge, og vi har
forvaltet skog. Det er viktig, som det ble sagt, at vi ser på
den fleksibiliteten vi kan ha når vi skal lage vår egen utslippsbane. Det er regjeringen helt enig i. Vi må selvfølgelig benytte den kompensasjonen vi vil få i fellesskap
med resten av EU, og vi vil også se på om det er grunnlag
for en tilleggskompensasjon, slik Finland har fått, selv
om de har fått den først og fremst på grunn av avskoging.
Så helt til slutt: Det er ikke gitt at vi får en enighet med
EU. Jeg mener det er veldig viktig for klimapolitikken i
Norge at vi får den til, men det er når vi har den, det vil
være riktig å ta beslutningen om man skal benytte seg av
fleksibiliteten som en enighet vil gi.
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Presidenten: Representanten Tore Storehaug har
hatt ordet to gonger tidlegare og får ordet til ein kort
merknad, avgrensa til 1 minutt.
Tore Storehaug (KrF) [12:58:19]: Representanten
Gjelsvik har anten høyrt feil eller så har eg uttalt meg
uklart. Kristeleg Folkeparti har sagt at vi ønskjer å kome
tilbake til Stortinget med spørsmålet om ein tredje rullebane, og det er noko ein må gjere om det skal byggjast
ein tredje rullebane.
Det eg synest er litt symptomatisk for korleis denne
debatten no har blitt, er at ein jobbar for tiltak som gjev
dobbel verkemiddelbruk, enkelttiltak i sektorar som er
utgreidde, ein peikar på enkeltteknologiar. Ein ønskjer å
flytte det klimaomstillingsarbeidet som skjer i norsk
næringsliv, ute i distrikta, ute hos dei som skapar jobbane, og ute hos dei som lever liva sine i landet vårt – det
verkemiddelapparatet – inn til Stortinget i form av dei
ideane og tiltaka som ein kan kome fram til, og så er ein
imponert over kor mange slike tiltak ein har klart å finne på. Det er ikkje ein god måte å drive politikk på, og
det er ikkje ein god måte å drive klimapolitikk på. Vi
treng dei mange klimatiltaka, ikkje dei få. Då treng vi at
det er næringslivet og Noreg som heilskap som omstiller
seg, ikkje berre Stortinget i enkeltvedtak.
Presidenten: Representanten Ketil Kjenseth har hatt
ordet to gonger tidlegare og får ordet til ein kort
merknad, avgrensa til 1 minutt.
Ketil Kjenseth (V) [12:59:37]: Det jeg vil legge vekt
på, er systematikken som vi legger til grunn – at vi skal
få en avtale med EU. Det som nettopp klimaloven og
avtalen med EU vil gi oss, er årlige klimabudsjetter – fra
2019, ifølge klimaloven, men også fra 2021, ifølge EU –
den årlige rapporteringsplikten og også sanksjonene.
Det vil sette norsk klimapolitikk i et helt annet system,
med større forpliktelser. Og det er da vi kan snakke om
de ambisjonene som mange etterlyser her.
Av de over 70 forslagene er mange innen 2020, og det
er jo helt urealistisk å skulle nå dem. Når det gjelder det
forslaget som SV har gått høyt på banen med, om utslippsfrie verdensarvfjorder innen 2023, lander i dag et
enstemmig storting på innen 2026, og når det er teknisk
mulig å få det til. Det viser at det er viktig å ha de forhandlingene vi har i Stortinget, og det er også et resultat
av at noen der ute har meldt at dette er for ambisiøst
(presidenten klubber).
Presidenten: Tida er ute.
Kari Elisabeth Kaski (SV) [13:00:55]: Den siste representanten fra Venstre understreker de ambisjonene
som ligger i denne avtalen med EU, men vi hører også
fra statsråden at det fortsatt tas forbehold om den i det
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hele tatt kommer i stand og vi får denne avtalen i havn.
Jeg må si det blir spennende å se hva som skjer hvis vi
ikke gjør det, og hvilke ambisjoner som da vil komme
fra denne regjeringen. Det uttrykkes stor misnøye med
den mengden forslag som ligger på bordet i forbindelse
med denne behandlingen, men det er uttrykk for en
stor vilje i dette stortinget til å gjennomføre klimakutt
og til å vedta konkrete tiltak som vi vet vil funke både
for å få til en omstilling av norsk økonomi og for å kutte
utslipp. Det burde regjeringen ønske velkommen og
ikke avvise på den måten som gjøres.
Det er sånn at man kan være uenig i debatten, men
det er en reell politisk uenighet mellom opposisjon og
posisjon om hvorvidt vi skal ta hoveddelen av utslippskuttene her hjemme og faktisk ta det ansvaret som vi
som nasjon har, eller om vi fortsatt skal ha disse udefinerbare fleksible ordningene og internasjonale avtalene, som vi har prøvd i 20 år uten at det har gitt vesentlige
og betydningsfulle utslippskutt.
Det snakkes om at det nå er kommet i stand mer ambisiøse målsettinger. Med respekt å melde er det altså
sånn at for hvert eneste år må det bli mer ambisiøse målsettinger. Det er ikke sånn at dagens regjering kan se tilbake på den rød-grønne regjeringen og si: Se hva de gjorde. Men i alle dager – det er faktisk sånn at vi må vedta
stadig mer ambisiøse mål, vi skal til null. Derfor kommer
hver eneste regjering og hvert eneste storting til å ha det
hengende over seg i overskuelig framtid. Og hvert eneste
statsbudsjett må være bedre enn det forrige når det gjelder klima. 40 pst. inn i 2030 er målet, men er det 40 pst.
av de norske utslippene? Det vet vi ikke. Vi vet fortsatt
ikke hvor store utslipp vi skal ha i Norge i 2030. Det er ingen styringssignaler til norsk politikk, til norsk næringsliv eller til det norske folk. La oss få konkrete målsettinger, som sier noe om hvor vi skal, hva det er vi sammen
skal klare å få til. Det hadde vært interessant. Hvor skal
vi kutte utslippene? Hvilke tiltak skal vi gjennomføre?
På hvilke områder skal Norge være det landet som sikrer
at ny teknologi, som resten av verden også kan benytte
seg av, får et marked?
To n e W i l h e l m s e n Tr ø e n hadde her gjeninntatt
presidentplassen.
Espen Barth Eide (A) [13:03:42]: Jeg føler at denne
debatten har vist at det går et klart og tydelig skille mellom posisjonen og opposisjonen her, og at opposisjonen er mer ambisiøs i klimapolitikken. Alle i denne salen er enige om betydningen av forpliktende internasjonalt samarbeid. Opposisjonen mener i tillegg at vi
må sette sterke, strenge og tydelige nasjonale mål på de
områdene som egner seg best for nasjonale mål, som
nettopp transport, avfallshåndtering og tilsvarende.
Det er et viktig skille i norsk politikk.
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Det er ikke egentlig nytt. Det interessante er hvem
som tilhører posisjonen og opposisjonen i dette. Jeg er
glad for at Arbeiderpartiet tilhører den miljøambisiøse
siden, og jeg er overrasket over at Venstre og Kristelig
Folkeparti så tydelig har meldt seg inn i den mer passive
siden, som ønsker å kjøpe seg ut av de aller vanskeligste
kuttene gjennom internasjonalt samarbeid.
Da jeg tok ordet igjen, var det fordi jeg har lyst til å påpeke én gang til et poeng som flere har prøvd å få fram,
men åpenbart uten gjennomtrengningskraft hos saksordfører Heggelund: Det er altså ikke slik at Arbeiderpartiet tidligere var tilhenger av bruk av fleksibilitetsordninger i ikke-kvotepliktig sektor, og så plutselig bestemte seg for ikke å være det lenger. Det er ikke riktig.
Arbeiderpartiet var og er tilhenger av et kvotesystem i
kvotepliktig sektor, derav navnet, og da klimameldingen kom i fjor, sa vi at vi var uenig i at dette systemet også
skulle utvides til ikke-kvotepliktig sektor, for det undergraver mye av poenget med et skille mellom kvotepliktig og ikke-kvotepliktig sektor.
Jeg merker meg at det ved et par anledninger har blitt
advart fra Venstres side om at Arbeiderpartiet er for ambisiøse i klimapolitikken, f.eks. når det gjelder verdensarvfjorder og cruisetrafikk. Jeg mener det er riktig å stille
strenge krav, og jeg mener det er veldig viktig å lytte til de
mange der ute i næringsliv og industri som sier at vi kan
få til mer, men vi trenger altså noen klare og tydelige
krav som vi skal strekke oss mot for å ligge i front i denne
utviklingen.
Presidenten: Representanten Sigbjørn Gjelsvik har
hatt ordet to ganger tidligere og får ordet til en kort
merknad, begrenset til 1 minutt.
Sigbjørn Gjelsvik (Sp) [13:06:12]: Statsråd Elvestuen
lurte på om jeg hadde hørt hele hans svar tidligere i dag.
Det har jeg, og det ble ikke noe bedre av å gjengi resten
av svaret – at det ikke var behov for å si noe om CCS, på
grunn av at det er en del av kvotepliktig sektor. Vel,
nettopp en av de store svakhetene ved klimameldingen
er at den er altfor dårlig på konkrete tiltak innenfor
kvotepliktig sektor. Det er viktig med langsiktig omstilling også innenfor kvotepliktig sektor, og konkrete nasjonale tiltak.
Når det gjelder en tredje rullebane, kommer ikke
statsråd Elvestuen bort fra at det er Venstre som her foretar et hamskifte. I fjor, i forbindelse med Avinor-meldingen, sto Venstre og Senterpartiet sammen om følgende
merknad:
«Komiteens medlemmer fra Senterpartiet og
Venstre støtter ikke videre arbeid med en tredje rullebane på Gardermoen.»
Når det samme kommer opp til behandling her i dag,
stemmer Venstre dessverre ikke lenger sammen med
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Senterpartiet, SV og Miljøpartiet De Grønne; de stemmer imot det forslaget som kommer opp til behandling,
sammen med sine regjeringspartnere – dessverre.
Arne Nævra (SV) [13:07:29]: Jeg vil kommentere
noen områder som jeg har vært veldig engasjert i, og
som jeg synes er veldig viktige. Det gjelder bl.a. maritim
industri, som også representanten Else-May Botten var
innom og understreket. Vi hadde en gyllen mulighet for
ikke så lenge siden, men den ble ikke tatt. Da tenker jeg
på kystruteanbudet. Det forteller mye om regjeringens
miljøambisjon. Det ble lagt opp til en 25 pst. reduksjon
av utslippene i det anbudet, og det er altfor dårlig med
så lange kontrakter som vi snakker om her.
Sentrale aktører ønsker seg miljøkrav, krav til utslipp.
Poenget er at norsk industri gjerne vinner de anbudene
når kravene skrus til. Det var gledelig at et norsk selskap
fikk en av pakkene, men de hadde nok fått den – og kanskje flere norske hadde fått – om kravene var strengere.
Det samme gjelder for teknologi som flytende vindkraft. Når det gjelder omstilling, er det kort avstand for
olje- og gassnæringen, for skipsfarten, for verftene våre,
ja til og med for vannkraft og høyteknologi som f.eks. i
Kongsberg Gruppen, til flytende vindkraft. Det er nettopp det som har skjedd med innsats i utlandet, i Storbritannia, men vi har ikke noe pilotanlegg her hjemme.
Det er selvfølgelig også veldig kort fysisk avstand mellom en oljeplattform og et flytende vindkraftanlegg,
med tanke på eventuelt å elektrifisere plattformen – for
ikke å snakke om miljøene som finnes på begge sider,
som står så nær hverandre.
De som vil ta grep, kan som en begynnelse støtte forslag nr. 65, fra SV, Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne, om nullutslipp for turistbåter –
som har vært nevnt her noen ganger – i viktige turistfjorder innen 2025.
Et annet viktig forslag dreier seg om å få gods over fra
gummihjul til bane og båt. Det er allment akseptert her
i salen at økonomiske virkemidler – det gjelder avgifter
og incentiver – virker; at vi setter avgift på det vi ikke ønsker, og incentiver på det vi ønsker. Det er bakgrunnen
for forslag nr. 45, fra SV og Miljøpartiet De Grønne, der vi
ber regjeringen fremme forslag om avgift for gods med
bil, og belønning for frakt av gods på bane eller kjøl. Det
vil virke, men flertallet tør ikke.
Til flertallet i salen vil jeg si at det gjør ikke noe om de
ser SV og de andre miljøpartiene i øynene etter avstemningen i dag – det kan de trygt gjøre. Men husk én ting:
Det er mange som også skal se barnebarna i øynene.
Stefan Heggelund (H) [13:10:39]: Jeg skal være kortfattet. For formalitetens skyld, på vegne av regjeringspartiene: Vi stemmer for forslag nr. 72, med den endrede formuleringen.
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Sandra Borch (Sp) [13:11:11]: Jeg har bare en stemmeforklaring: Senterpartiet vil også støtte forslaget angående å utrede et mulig forbud mot heliumballonger.
Presidenten: Flere har ikke bedt om ordet til sak
nr. 2.
S a k n r . 3 [13:11:30]
Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Lars Haltbrekken, Kari Elisabeth Kaski, Torgeir Knag Fylkesnes,
Nicholas Wilkinson, Freddy André Øvstegård, Gina
Barstad og Arne Nævra om ny behandling av Nordic
Minings gruveprosjekt i Naustdal og Nussirs gruveprosjekt i Kvalsund (Innst. 252 S (2017–2018), jf.
Dokument 8:112 S (2017–2018))
Presidenten: Etter ønske fra energi- og miljøkomiteen vil presidenten foreslå at taletiden blir begrenset til
3 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.
Tore Storehaug (KrF) [13:12:26] (ordførar for saka): I
førre debatt var det mange som snakka om å ta ting
heim. For meg blir det litt bokstaveleg i denne saka, all
den tid eg er son av ein fiskar frå Førdefjorden.
Dette er den fyrste saka som blir lagd fram her i Stortinget med meg som saksordførar. Eg må begynne med
å takke resten av komiteen for eit godt samarbeid. Det er
jo ikkje fyrste gong, og det blir heller ikkje siste gong, vi
diskuterer denne saka her i denne salen.
Kristeleg Folkeparti har valt å støtte Dokument 8-forslaget frå SV delvis. Dette framlegget peikar på at det er
teke prøvar i gruveprosjektet i Førdefjorden, i Engebøfjellet, som har vist at det er ganske store endringar i
dette prosjektet. Mellom anna er no rutil eitt av dei to
produkta ein skal ta ut – det er berre eitt av to – og dette
har gått frå å vere eit rutilprosjekt til no å vere eit rutilog granittprosjekt. Talet på arbeidsplassar som blir
skapte, er ganske kraftig nedjustert. Driftstida er nedjustert, og lengda på dagbrot, altså den perioden som vil
skape mest støy og forureining for folk i nærleiken, er
oppjustert.
Dette er kritisk av éin grunn, og det er historikken
som ligg bak det løyvet som er gjeve til fjorddumping i
dette området. Miljødirektoratet gav fyrst dei som kom
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med miljøåtvaringane mot prosjektet og åtvara mot
den planlagde fjorddumpinga, rett. Fyrst etter eit pålegg
om å sjå den samfunnsøkonomiske nytten i prosjektet
ville dei tilrå det. Når desse samfunnsøkonomiske effektane no er ganske vesentleg endra og ein til og med har
endra kva mineral ein er på jakt etter her, til rutil, som
det er nasjonalt eigarskap til, og granitt, som det er lokalt eigarskap til, er det ganske vesentlege endringar i eit
prosjekt der det i utgangspunktet var ganske mange
miljøfaglege grunnar som tala imot, bl.a. mengda avfall
som skulle i fjorden, og at det er fleire raudlista artar som
har gyte- og oppvekstområde i området. Dette er blant
dei tinga Havforskingsinstituttet tidlegare har åtvara
mot.
Det er generelt høg terskel for å gjere om på forvaltingsvedtak. Eg vil minne om at ein i merknadene førre
gong denne saka var oppe i Stortinget, påpeika at prosjektet skulle følgjast nært, og når dei sentrale føresetnadene no endrar seg, er det ein test på om Stortinget gjer
det.
Når det gjeld saka i Kvalsund, har Kristeleg Folkeparti
vurdert det sånn at det ikkje har kome fram ny informasjon som har endra tilstrekkeleg på føresetnadene til at
vi vil be om ei ny vurdering i den saka.
Presidenten: Vil representanten ta opp forslag?
Tore Storehaug (KrF) [13:15:18]: Det er riktig – eg
ynskjer å ta opp forslag nr. 1.
Presidenten: Representanten Tore Storehaug har
tatt opp det forslaget han refererte til.
Else-May Botten (A) [13:15:39]: Jeg vil starte med å
takke saksordføreren for godt samarbeid i denne saken
og vise til at søknaden om sjødeponi for Nordic Minings gruveprosjekt startet i 2008. Det har vært gjort en
lang og grundig behandling av denne saken, og motstanden har vært stor fra ulike hold hele veien, men den
ble altså landet i 2016.
Næringsaktørene har et stort ansvar for å drive på en
måte som samfunnet rundt kan leve med, og det er viktig at de gjør alt de kan for å ha den tilliten i nærområdet
sitt. Men næringsaktører som satser og investerer stort,
må også kunne ha en forutsigbarhet rundt sine investeringer og planer for aktivitet. Vi merker oss også at selskapet nå har justert noe på driftsperioden og ikke
minst antall ansatte, som saksordføreren viste til. Det er
viktig at regjeringen her følger nøye med på hva som
skjer. Men Arbeiderpartiet ønsker ikke å gå nye runder
med behandling. Vi mener det er viktig å følge nøye med
på at driften nå skjer på en forsvarlig måte og ut fra de
kravene som blir stilt.
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met med langsiktig finansiering. Vi legger merke til at
statsråden svarer ganske generelt, men at hun ikke går
inn i problemet. Jeg hadde ønsket meg flere forslag til
handling.
Statsråd Iselin Nybø [19:54:56]: La meg begynne
med å si at jeg kjenner meg ikke helt igjen i den beskrivelsen som Arbeiderpartiet kommer med. Nå har jeg
riktignok bare vært statsråd i fire måneder, men jeg har
vært stortingsrepresentant i opposisjon i fire år før det,
og min oppfatning er helt motsatt. Jeg opplever at vi
har universiteter og høyskoler som hele veien blir bedre. Vi har forskningsmiljøer som strekker seg framover.
Men vi kan aldri si oss fornøyd med det vi oppnår
innenfor denne sektoren, for målet må alltid være å bli
enda bedre. Så jeg opplever at denne regjeringen virkelig har lagt til rette for fremragende forskningsmiljøer,
og det er noe vi vil fortsette med.
La meg bare komme med noen oppklaringer – for det
første dette med tiårige SFF-er. Før var det sånn at man
kunne søke bare for ti år, og ønsket man å søke på ny,
måtte man gjøre om prosjektet og lage et nytt prosjekt
før man kunne søke en ny SFF. Sånn er det ikke lenger.
Nå kan man få en SSF i ti år, og hvis man ønsker å fortsette, kan man søke med den samme SFF-en på ny i ti år. Så
sånn sett er det både enklere og mer langsiktig.
Så vil jeg gjøre Stortinget oppmerksom på at ved
noen tilfeller, i alle fall to, har det blitt gitt særskilt støtte
over statsbudsjettet for å videreføre enkelte forskergrupper. Det gjelder bl.a. Bjerknessenteret ved UiB og
Moser-gruppen ved NTNU. Etter at SFF-en gikk ut, har
de fått en særskilt støtte til det.
Jeg opplever at vår sektor er opptatt av å levere
forskning i verdenstoppen. Dette er noe som de strekker
seg etter hver eneste dag, og jeg er både opptatt av og
glad for at verken universitetene eller høyskolene våre,
Forskningsrådet eller forskergruppene lever i en boble.
Det er alle sammen opptatt av kontinuerlig å forbedre
seg, og derfor er jeg også glad for at når det er forslag til
forbedringer, når det er noe som ikke fungerer for disse
fremragende forskerne våre, så går Forskningsrådet i dialog med og diskuterer med dem som innehar forskerkompetansen i verdenstoppen: Hva er det som trengs,
hva er det vi kan gjøre, hvordan kan vi legge til rette? Og
det er viktig at det skjer en evaluering, det å se hva man
kan bli bedre på – og det skjer der ute.
Og til slutt: Regjeringen jobber nå med revideringen av
langtidsplanen. Da må det framstå som ganske åpenbart
at vi ikke i denne salen, her og nå, kan legge fram alle de
tiltakene som vi nå jobber med å få lagt fram til høsten.
Jeg synes det er nyttig å diskutere dette nå, men det er når
den reviderte langtidsplanen legges fram til høsten, regjeringen vil legge fram helheten i sin forskningspolitikk.
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Presidenten: Debatten i sak nr. 10 er dermed omme.
Votering
Etter at det var ringt til votering, uttalte
presidenten: Da er Stortinget klar til å gå til votering.
Votering i sak nr. 1
Presidentskapet hadde innstilt til Stortinget å gjøre
følgende
vedtak:
I
I Stortingets forretningsorden gjøres følgende endringer:
§ 72 annet ledd annet punktum oppheves.
§ 72 fjerde ledd skal lyde:
Regjeringsmedlemmene kan nekte å svare på spørsmål. Taletiden for regjeringsmedlemmets første svar etter et hovedspørsmål er to minutter, for øvrig er taletiden ett minutt. Etter svaret har spørreren rett til å få
ordet på nytt. Presidenten kan gi andre representanter
ordet om den saken som ble tatt opp i spørsmålet. Et
regjeringsmedlem har rett til å få ordet etter hvert innlegg av en representant, for øvrig kan presidenten også
gi ordet til øvrige regjeringsmedlemmer.
II
Endringene trer i kraft straks.
Votering:
Presidentskapets innstilling ble enstemmig bifalt.
Votering i sak nr. 2
Presidenten: Under debatten er det satt fram i alt 72
forslag. Det er
– forslagene nr. 1–3, fra Stefan Heggelund på vegne av
Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti
– forslagene nr. 4–6, fra Åsmund Aukrust på vegne av
Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti
– forslagene nr. 7 og 8, fra Åsmund Aukrust på vegne
av Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Miljøpartiet De
Grønne
– forslagene nr. 9–11, fra Åsmund Aukrust på vegne av
Arbeiderpartiet og Senterpartiet
– forslagene nr. 12–34, fra Åsmund Aukrust på vegne
av Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og
Miljøpartiet De Grønne
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–

forslag nr. 35, fra Åsmund Aukrust på vegne av
Arbeiderpartiet og Miljøpartiet De Grønne
– forslag nr. 36, fra Åsmund Aukrust på vegne av
Arbeiderpartiet
– forslagene nr. 37–41, fra Ole André Myrvold på
vegne av Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og
Miljøpartiet De Grønne
– forslagene nr. 42 og 43, fra Ole André Myrvold på
vegne av Senterpartiet
– forslagene nr. 44–57, fra Lars Haltbrekken på vegne
av Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De
Grønne
– forslag nr. 58, fra Lars Haltbrekken på vegne av Sosialistisk Venstreparti
– forslagene nr. 59–64, fra Per Espen Stoknes på vegne
av Miljøpartiet De Grønne
– forslag nr. 65, fra Lars Haltbrekken på vegne av
Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne
– forslagene nr. 66–69, fra Lars Haltbrekken på vegne
av Sosialistisk Venstreparti
– forslag nr. 70, fra Ole André Myrvold på vegne av
Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti
– forslag nr. 71, fra Ole André Myrvold på vegne av
Senterpartiet
– forslag nr. 72, fra Per Espen Stoknes, på vegne av Miljøpartiet De Grønne.
Det voteres først over forslag nr. 71, fra Senterpartiet.
Forslaget lyder:
«Stortinget ber regjeringen utnytte handlingsrommet som ligger i EU-regelverket og sørge for en
kompensasjon som reflekterer at Norge er et viktig
skogland med de forhold som særpreger vårt skogbruk når det forhandles om felles gjennomføring
med EU, og at Norge aktivt utnytter handlingsrommet i regelverket når referansebanen for CO2-opptaket i skog skal fastsettes.»
Votering:
Forslaget fra Senterpartiet ble med 88 mot 11 stemmer ikke bifalt.
(Voteringsutskrift kl. 20.09.50)
Presidenten: Det voteres over forslag nr. 70, fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti.
Forslaget lyder:
«Stortinget ber regjeringen sørge for at klimatiltak i jordbruket skjer på en slik måte at matproduksjonen i Norge kan økes og målsettingen om et
mangfoldig jordbruk med små og store gårder i hele
landet ivaretas.»
Rødt har varslet støtte til forslaget.
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Votering:
Forslaget fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti ble med 53 mot 47 stemmer ikke bifalt.
(Voteringsutskrift kl. 20.10.14)
Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 66–69,
fra Sosialistisk Venstreparti.
Forslag nr. 66 lyder:
«Stortinget ber regjeringen legge frem en ny klimamelding og et nytt forslag til klimaforlik, med et
nasjonalt mål for hvor store de norske utslippene
skal være i 2030. Den nye klimameldingen og forslaget til nytt klimaforlik skal inneholde nye tiltak og
virkemidler som gjør det sannsynlig at Norge gjennomfører det meste av sine klimaforpliktelser innen
2030 gjennom utslippskutt i Norge.»
Forslag nr. 67 lyder:
«Stortinget ber regjeringen stille krav om energimerke A i alle nye offentlige leiekontrakter, med en
opptrappingsplan fra 2022 frem til 2025.»
Forslag nr. 68 lyder:
«Stortinget ber regjeringen etablere et nasjonalt
klimamål for å kutte utslippene i transportsektoren i
Norge med 60 pst. innen 2030 sammenlignet med
2005-nivå slik at utslippene fra transportsektoren i
2030 er på maksimalt 6 millioner tonn CO2-ekv.»
Forslag nr. 69 lyder:
«Stortinget ber regjeringen etablere et nasjonalt
klimamål for å kutte utslippene i transportsektoren i
Norge med 50 pst. innen 2030 sammenlignet med
2005-nivå slik at utslippene fra transportsektoren i
2030 er på maksimalt 7,45 millioner tonn CO2-ekv.»
Rødt har varslet støtte til forslagene.
Votering:
Forslagene fra Sosialistisk Venstreparti ble med 92
mot 8 stemmer ikke bifalt.
(Voteringsutskrift kl. 20.10.35)
Presidenten: Det voteres over forslag nr. 65, fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og
Miljøpartiet De Grønne.
Forslaget lyder:
«Stortinget ber regjeringen stille krav til nullutslipp fra cruiseskip, kystruta og øvrige skip som brukes i turistsammenheng i viktige turistfjorder fra
2025.»
Rødt har varslet støtte til forslaget.
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Votering:
Forslaget fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne ble med 52
mot 47 stemmer ikke bifalt.
(Voteringsutskrift kl. 20.10.57)
Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 59 og
62–64, fra Miljøpartiet De Grønne.
Forslag nr. 59 lyder:
«Stortinget ber regjeringen sette et mål om at klimagassutslippene fra norsk territorium i 2020 bør reduseres med minst 60 pst. sammenliknet med 1990nivået, slik at den øvre grensen blir maks 20,7 millioner tonn i 2030.»
Forslag nr. 62 lyder:
«Stortinget ber regjeringen øke momsen på kjøttprodukter og redusere momsen på frukt og grønt i
kommende statsbudsjetter for å gjøre det lett og
lønnsomt for folk å velge et klimavennlig kosthold.»
Forslag nr. 63 lyder:
«Stortinget ber regjeringen melde som norsk forpliktelse under Paris-avtalen at Norge fra og med
2020 til og med 2025 skal bidra til at verdenssamfunnets løfte om 100 mrd. dollar årlig i internasjonal
klimafinansiering innfris, ved at Norge hvert år bidrar med minst Norges andel av denne summen basert på hva som er Norges andel av GDP.»
Forslag nr. 64 lyder:
«Stortinget ber regjeringen raskest mulig melde
inn innføring av en årlig norsk klimaprosent til klimatiltak i utlandet som bidrag til Paris-avtalen.»
Votering:
Forslagene fra Miljøpartiet De Grønne ble med 97
mot 3 stemmer ikke bifalt.
(Voteringsutskrift kl. 20.11.17)
Presidenten: Det voteres over forslag nr. 61, fra Miljøpartiet De Grønne.
Forslaget lyder:
«Stortinget ber regjeringen i statsbudsjettet for
2019 legge frem forslag om avvikling av petroleumsnæringens skattefordeler.»
Sosialistisk Venstreparti og Rødt har varslet støtte til
forslaget.
Votering:
Forslaget fra Miljøpartiet De Grønne ble med 92 mot
8 stemmer ikke bifalt.
(Voteringsutskrift kl. 20.11.37)
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Presidenten: Det voteres over forslag nr. 60, fra Miljøpartiet De Grønne. Forslaget lyder:
«Stortinget ber regjeringen sette et mål om at
Norge skal være fossilfritt i 2040.»
Rødt har varslet støtte til forslaget.
Votering:
Forslaget fra Miljøpartiet De Grønne ble med 98 mot
2 stemmer ikke bifalt.
(Voteringsutskrift kl. 20.11.56)
Presidenten: Det voteres over forslag nr. 58, fra Sosialistisk Venstreparti.
Forslaget lyder:
«Stortinget ber regjeringen legge til grunn for
klimapolitikken at utslipp av klimagasser i Norge må
reduseres med minst 50 pst. innen 2030, og det må
fastsettes et mål om at Norge skal bli fritt for fossile
utslipp innen 2040.»
Rødt har varslet støtte til forslaget.
Votering:
Forslaget fra Sosialistisk Venstreparti ble med 93 mot
7 stemmer ikke bifalt.
(Voteringsutskrift kl. 20.12.12)
Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 44–57,
fra Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne.
Forslag nr. 44 lyder:
«Stortinget ber regjeringen i statsbudsjettet for
2019 legge frem et forslag om sletting av kvoter fra
det europeiske kvotemarkedet, tilsvarende de ekstra
kuttene som gjennomføres i kvotepliktig sektor som
følge av en aktiv statlig politikk.»
Forslag nr. 45 lyder:
«Stortinget ber regjeringen fremme forslag om en
ordning med en avgift på gods som fraktes med bil, til
belønning for frakt av gods på bane eller kjøl, i tråd
med anbefalingene fra utvalget for godsstrategi.»
Forslag nr. 46 lyder:
«Stortinget ber regjeringen årlig utforme kjøpsavgiftene på nye personbiler ut fra et mål om at ni av ti
nye biler som selges i 2021, skal være nullutslippsbiler.»
Forslag nr. 47 lyder:
«Stortinget ber regjeringen fremme forslag om
gradvis å endre CO2-avgiften for hele maritim sektor,
og fremme forslag om innføring av en CO2-avgift
uten refusjonsordning for fiskeflåten, med mulighet
for næringen til å inngå avtale etter modell fra NOxfondet for å gjennomføre reduksjoner i utslippene.
Innbetalingen differensieres etter fartøystørrelse, og
den minste delen av fiskeflåten favoriseres ved å øke
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fiskerfradraget.»
Forslag nr. 48 lyder:
«Stortinget ber regjeringen gi Miljødirektoratet i
oppdrag å endre utslippstillatelsen til Hammerfest
LNG, slik at gasskraftverket erstattes med kraft fra
nettet, og gi Statnett i oppdrag å forsterke kraftinfrastrukturen ut til Melkøya.»
Forslag nr. 49 lyder:
«Stortinget ber regjeringen stanse 24. konsesjonsrunde og tildeling i forhåndsdefinerte områder.»
Forslag nr. 50 lyder:
«Stortinget ber regjeringen gi Miljødirektoratet
og Oljedirektoratet pålegg om å stille krav til nullutslipp av klimagasser i forbindelse med forsyning av
energi til alle nye oljeinstallasjoner, og stille dette
som vilkår i alle pågående konsesjonsrunder.»
Forslag nr. 51 lyder:
«Stortinget ber regjeringen legge fram en plan for
hel- eller delelektrifisering av eksisterende felt for å
nå klimamålene fram mot 2030 og 2050. Stortinget
ber regjeringen særlig vurdere elektrifisering av sørlige Nordsjøen, og inkludere mulighetene for å kombinere elektrifiseringen med en demonstrasjonspark
for havvind.»
Forslag nr. 52 lyder:
«Stortinget ber regjeringen innfase krav til alle
supplyskip som skal seile i norsk farvann, om å kunne motta landstrøm fra 1. januar 2020.»
Forslag nr. 53 lyder:
«Stortinget ber regjeringen om at forbud mot fossil oppvarming i veksthus og i bygninger der det tørkes korn, gjeldende fra 2020, vedtas i løpet av 2018,
slik at bransjen kan forberede innføringen.»
Forslag nr. 54 lyder:
«Stortinget ber regjeringen innføre et påbud om
CCS på alle større, industrielle punktutslipp innen
2030.»
Forslag nr. 55 lyder:
«Stortinget ber regjeringen sette et mål om å redusere kjøttforbruket i Norge for å bidra til reduserte
klimagassutslipp, reduserte naturødeleggelser, bedre
folkehelse og bedre dyrevelferd.»
Forslag nr. 56 lyder:
«Stortinget ber regjeringen om at forhandlingene
om deltakelse i EUs klimarammeverk må sørge for et
høyest mulig ambisjonsnivå for arbeidet med å bekjempe menneskeskapte klimaendringer. Måten
skog inkluderes i avtalen om klimarammeverket må
anerkjenne skogens rolle for å kunne erstatte fossil
energibruk og andre utslippsintensive råstoff og produkter, samt skogens rolle som karbonlager. Stortinget ber om at ferdig framforhandlet avtale forelegges
Stortinget.»
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Forslaget nr. 57 lyder:
«Stortinget ber regjeringen avvikle leterefusjonsordningen med virkning fra og med statsbudsjettet
for 2019.»
Rødt har varslet støtte til forslagene.
Votering:
Forslagene fra Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne ble med 92 mot 8 stemmer ikke bifalt.
(Voteringsutskrift kl. 20.12.32)
Presidenten: Det voteres over forslag nr. 43, fra Senterpartiet.
Forslaget lyder:
«Stortinget ber regjeringen komme tilbake til
Stortinget med en strategi for en langsiktig skogforvaltning med optimal klimaeffekt. Strategien skal
omfatte virkemidler for hele skogverdikjeden og forslag til et framtidig klimarammeverk som muliggjør
skogens fulle klimapotensial.»
Votering:
Forslaget fra Senterpartiet ble med 89 mot 11 stemmer ikke bifalt.
(Voteringsutskrift kl. 20.12.47)
Presidenten: Det voteres over forslag nr. 42, fra Senterpartiet.
Forslaget lyder:
«Stortinget ber regjeringen gå inn for at fossil
energibruk i person- og varebiler gradvis fases ut. Avgiftssystemet innrettes slik at tilnærmet 100 pst. av
nybilsalget i 2025 er basert på nullutslippsteknologi.»
Rødt har varslet subsidiær støtte til forslaget.
Votering:
Forslaget fra Senterpartiet ble med 88 mot 12 stemmer ikke bifalt.
(Voteringsutskrift kl. 20.13.05)
Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 37–41,
fra Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne.
Forslag nr. 37 lyder:
«Stortinget ber regjeringen stoppe planleggingen
av en tredje rullebane på Gardermoen.»
Forslag nr. 38 lyder:
«Stortinget ber regjeringen innføre forbud mot å
operere på tungolje i norsk territorialfarvann innen
1. januar 2020.»
Forslag nr. 39 lyder:
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«Stortinget ber regjeringen arbeide for å innføre
et internasjonalt forbud mot å operere på tungolje i
Arktis, tilsvarende forbudet mot å operere på tungolje i Antarktis.»
Forslag nr. 40 lyder:
«Stortinget ber regjeringen i løpet av 2018 legge
fram et forslag om forbud mot å installere ny fossil
varmekapasitet som ikke har CO2-fangst og -lagring,
i industrien.»
Forslag nr. 41 lyder:
«Stortinget ber regjeringen legge fram en utredning om hvordan det offentlige som leietaker kan
stille krav om minst energiklasse A i alle nye leiekontrakter.»
Rødt har varslet støtte til forslagene.
Votering:
Forslagene fra Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti
og Miljøpartiet De Grønne ble med 81 mot 19 stemmer
ikke bifalt.
(Voteringsutskrift kl. 20.13.26)
Presidenten: Det voteres over forslag nr. 36, fra Arbeiderpartiet. Forslaget lyder:
«Stortinget ber regjeringen bruke konsesjonstildelingen til offshoreskip om at aktivitet skal skje
med begrensede utslipp, og gi lisenshaverne ansvar
for utslipp i en større del av verdikjeden.»
Votering:
Forslaget fra Arbeiderpartiet ble med 70 mot 30
stemmer ikke bifalt.
(Voteringsutskrift kl. 20.13.45)
Presidenten: Det voteres over forslag nr. 35, fra Arbeiderpartiet og Miljøpartiet De Grønne. Forslaget lyder:
«Stortinget ber regjeringen utarbeide målrettede
handlingsplaner basert på veikartene for grønn konkurransekraft fra norsk næringsliv, slik at det når null
utslipp innen 2050, og sørge for en storstilt omstillingsprosess i Norge de neste tiårene.»
Votering:
Forslaget fra Arbeiderpartiet og Miljøpartiet De
Grønne ble med 70 mot 30 stemmer ikke bifalt.
(Voteringsutskrift kl. 20.14.03)
Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 12–34,
fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne.
Forslag nr. 12 lyder:
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«Stortinget ber regjeringen om å ikke benytte seg
av fleksibilitetsmekanismen mellom land.»
Forslag nr. 13 lyder:
«Stortinget ber regjeringen om å ikke benytte seg
av fleksibilitetsmekanismen mellom kvotepliktig og
ikke-kvotepliktig sektor.»
Forslag nr. 14 lyder:
«Stortinget ber regjeringen sørge for at et teknisk
beregningsutvalg for klima bør ha som hovedmål å
komme fram til metodiske løsninger som gjør at det
blir mulig å tallfeste utslippskonsekvenser fra ulike
tiltak på tvers av alle sektorer i samfunnet og virkemiddelbruk som kan utløse tiltakene.»
Forslag nr. 15 lyder:
«Stortinget ber regjeringen sørge for at Norge
ikke benytter muligheten til å overføre kvoter mellom kvotepliktig og ikke-kvotepliktig sektor.»
Forslag nr. 16 lyder:
«Stortinget ber regjeringen, før dialogen om økte
ambisjoner i 2018, komme til Stortinget med en sak
om Norges forslag til forsterkede mål – som utgangspunkt for prosessen for å oppnå Paris-avtalens formål.»
Forslag nr. 17 lyder:
«Stortinget ber regjeringen sørge for at politiske
beslutninger som skal fattes, først bør vurderes av
Klima- og miljødepartementet med hensyn til de klimamessige konsekvensene, på samme måte som de
økonomiske konsekvensene av beslutninger i dag
vurderes av Finansdepartementet.»
Forslag nr. 18 lyder:
«Stortinget ber regjeringen utarbeide nasjonale
klimaregnskap i forbindelse med klimalovens rapporteringer og redegjørelse i statsbudsjettet. Her må
regjeringen konkretisere og tallfeste hvordan norske
utslipp skal reduseres i alle sektorer i den relevante
stortingsperioden.»
Forslag nr. 19 lyder:
«Stortinget ber regjeringen gjennom forskrift til
lov om offentlige anskaffelser slå fast at anbud om all
kollektivtrafikk skal basere seg på nullutslippsteknologi eller fornybart drivstoff der dette er teknisk mulig. Dersom det ikke er mulig, skal det stilles konkrete
energi- og utslippskrav. Samme vilkår skal gjelde for
kollektivtjenester som kommunen drifter i egenregi.»
Forslag nr. 20 lyder:
«Stortinget ber regjeringen igangsette forsøk med
bruk av hydrogentog på en av jernbanestrekningene
som ikke er elektrifisert, og der det i dag kjøres dieseltog, eksempelvis Raumabanen eller Nordlandsbanen.»
Forslag nr. 21 lyder:
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«Stortinget ber regjeringen foreslå endringer i engangsavgiften for varebiler, der det innføres full CO2komponent, og legge dette fram i statsbudsjettet for
2019.»
Forslag nr. 22 lyder:
«Stortinget ber regjeringen foreslå endringer i engangsavgiften for tyngre kjøretøy som fremmer energieffektivisering og nullutslippsteknologi, og legge
dette fram i statsbudsjettet for 2019.»
Forslag nr. 23 lyder:
«Stortinget ber regjeringen stille krav til nullutslipp fra cruiseskip, kystruta og øvrige skip som brukes i turistsammenheng i viktige turistfjorder, som
f.eks. verdensarvfjordene og Trollfjorden, fra 2023.»
Forslag nr. 24 lyder:
«Stortinget ber regjeringen sørge for at alle nye
oppdrettsanlegg og driftsfartøy for disse anleggene
skal drives med nullutslippsteknologi eller fornybart
drivstoff senest fra 2020.»
Forslag nr. 25 lyder:
«Stortinget ber regjeringen endre utslippstillatelsene for ikke-kvotepliktig industri, slik at fossil energi til varmeformål fases ut innen utgangen av 2021.»
Forslag nr. 26 lyder:
«Stortinget ber regjeringen sørge for at forbud
mot fossil gass til oppvarming av bygninger gjeldende fra 2020, vedtas i løpet av 2018, slik at bransjen
kan forberede innføringen.»
Forslag nr. 27 lyder:
«Stortinget ber regjeringen utvide forbudet mot
fossil oppvarming fra 2020 til å gjelde forbud mot
oppvarming i midlertidige bygg, og at endringen
vedtas i løpet av 2018, slik at bransjen kan forberede
innføringen.»
Forslag nr. 28 lyder:
«Stortinget ber regjeringen innlemme innendørs
byggvarme under byggefasen, inkludert betongherding og fasadetørk, som en del av forbudet mot fossil
oppvarming fra 2020, og vedta denne endringen i løpet av 2018, slik at bransjen kan forberede innføringen.»
Forslag nr. 29 lyder:
«Stortinget ber regjeringen i løpet av 2018 varsle
forbud mot både fossil olje og gass i fjernvarmeanlegg fra senest 1. januar 2020.»
Forslag nr. 30 lyder:
«Stortinget ber regjeringen endre regelverket for
offentlige anskaffelser, slik at det i alle byggeprosjekter som lyses ut på offentlig anbud, stilles krav om
nullutslippsteknologi der dette er teknisk mulig. Dersom det ikke er mulig, skal det stilles konkrete energiog utslipps-krav.»
Forslag nr. 31 lyder:
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«Stortinget ber regjeringen på egnet måte fremme forslag om et norsk regelverk for jevnlig energikartlegging i større virksomheter – med tanke på at
kartleggingen skal utløse kostnadseffektive energieffektiviseringstiltak.»
Forslag nr. 32 lyder:
«Stortinget ber regjeringen utvide omsetningspåbudet av bærekraftig biodrivstoff, herunder andre
generasjons biodrivstoff fra tre og restavfall, til å omfatte avgiftsfri diesel.»
Forslag nr. 33 lyder:
«Stortinget ber regjeringen starte arbeidet med å
opprette et program for skogovervåkning i Norge,
som kan bedre kunnskapen om hvordan klimaendringer vil påvirke skogens biologiske miljø og
økonomiske potensial i fremtiden.»
Forslag nr. 34 lyder:
«Stortinget ber regjeringen komme tilbake til
Stortinget med en norsk opptrappingsplan for Norges bidrag til den internasjonale klimafinansieringen
under Paris-avtalen.»
Rødt har varslet støttet til forslagene.
Votering:
Forslagene fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne ble med 63 mot 37
stemmer ikke bifalt.
(Voteringsutskrift kl. 20.14.24)
Presidenten: Det voteres over forslag nr. 11, fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet.
Forslaget lyder:
«Stortinget ber regjeringen i forhandlingene med
EU sørge for at Norge kan bruke skogens fulle potensial i det grønne skiftet.»
Votering:
Forslaget fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet ble
med 60 mot 40 stemmer ikke bifalt.
(Voteringsutskrift kl. 20.14.42)
Presidenten: Det voteres over forslag nr. 10, fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Forslaget lyder:
«Stortinget ber regjeringen legge fram tiltak med
mål om nullutslipp fra skip som brukes i turistsammenheng i landets viktigste turistfjorder, f.eks. de 26
verdensarvfjordene og Trollfjorden, fra 2023.»
Miljøpartiet De Grønne har varslet støtte til forslaget.
Rødt har varslet subsidiær støtte.
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Votering:
Forslaget fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet ble
med 58 mot 42 stemmer ikke bifalt.
(Voteringsutskrift kl. 20.15.03)
Presidenten: Det voteres over forslag nr. 9, fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet.
Forslaget lyder:
«Stortinget ber regjeringen legge fram forslag som
styrker innsatsen for at alle havner skal tilby landstrøm innen 2030, og utrede påkoblingsplikt.»
Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne
har varslet støtte til forslaget.
Rødt har varslet subsidiær støtte.
Votering:
Forslaget fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet ble
med 52 mot 48 stemmer ikke bifalt.
(Voteringsutskrift kl. 20.15.34)
Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 7 og 8,
fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Miljøpartiet De
Grønne.
Forslag nr. 7 lyder:
«Stortinget ber regjeringen innføre krav om at alle
cruiseskip, kystruteskip og øvrige skip – uavhengig av
byggeår – som brukes i turistsammenheng i sårbare
områder og viktige turistfjorder som f.eks. verdensarvfjordene og Trollfjorden, skal tilfredsstille miljøog utslipps-kravene gitt i MARPOL Vedlegg VI regel
13.5 (Tier III) fra 1. januar 2021.»
Forslag nr. 8 lyder:
«Stortinget ber regjeringen komme tilbake til
Stortinget med sak om utredning av miljøsertifisering av bygg gjennom ordninger som BREEAM-NOR,
for å drive fram mer klimavennlig material- og energibruk. Miljøsertifisering må etterspørres både for
nybygg, rehabilitering av eksisterende bygningsmasse og ved leie av lokaler, og inkluderes i forskrifter for
offentlig innkjøp.»
Sosialistisk Venstreparti og Rødt har varslet støtte til
forslagene.
Votering:
Forslagene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne ble med 52 mot 48 stemmer ikke
bifalt.
(Voteringsutskrift kl. 20.15.57)
Presidenten: Det voteres over forslag nr. 5, fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti.
Forslaget lyder:
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«Stortinget ber regjeringen føre en klimapolitikk
som balanserer Paris-avtalens målsetninger om å redusere klimautslipp, og forutsettingen om at dette
ikke skal gå på bekostning av matproduksjon og målet om matsikkerhet og bekjempelse av sult.»
Rødt har varslet støtte til forslaget.
Votering:
Forslaget fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti ble med 53 mot 47 stemmer ikke bifalt.
(Voteringsutskrift kl. 20.16.17)
Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 4 og 6,
fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti.
Forslag nr. 4 lyder:
«Stortinget ber regjeringen styrke finansiering av
arbeidet med målrettet rådgivning på det enkelte
gårdsbruk, og viser til Landbrukets Klimaselskap SA
som er etablert for å legge til rette for mer klimaeffektiv norsk matproduksjon.»
Forslag nr. 6 lyder:
«Stortinget ber regjeringen stille krav til at cruiseskip, kystruteskip og øvrige skip som brukes i turistsammenheng i sårbare områder og viktige
turistfjorder som f.eks. verdensarvfjordene og Trollfjorden, med umiddelbar virkning ikke kan operere
på tungolje.»
Miljøpartiet De Grønne og Rødt har varslet støtte til
forslagene.
Votering:
Forslagene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti ble med 52 mot 48 stemmer ikke
bifalt.
(Voteringsutskrift kl. 20.16.38)
Presidenten: Det voteres over forslag nr. 3, fra Høyre,
Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti.
Forslaget lyder:
«Stortinget ber regjeringen arbeide for en internasjonal standard, og etablere en strategi, for landstrøm
og ladestrøm i de største havner og cruisehavnene i
Norge innen 2025. Dette inkluderer en felles standard for klima- og miljøkrav i norske havner.»
Miljøpartiet De Grønne har varslet støtte til forslaget.
Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti har varslet subsidiær støtte.
Rødt har varslet at de vil stemme imot.
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Votering:
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Votering:

Forslaget fra Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og
Kristelig Folkeparti ble bifalt med 97 mot 2 stemmer.
(Voteringsutskrift kl. 20.17.27)

Forslaget fra Miljøpartiet De Grønne – med den foretatte rettelse – ble enstemmig bifalt.
Komiteen hadde innstilt til Stortinget å gjøre slikt

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 1, fra Høyre,
Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti.
Forslaget lyder:
«Stortinget ber regjeringen legge frem sektorvise
ambisjoner for kutt i klimagassutslippene i ikke-kvotepliktig sektor.»
Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti har varslet subsidiær støtte til forslaget.
Miljøpartiet De Grønne og Rødt har varslet at de vil
stemme imot.

vedtak:

Votering:
Forslaget fra Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og
Kristelig Folkeparti ble bifalt med 96 mot 2 stemmer.
(Voteringsutskrift kl. 20.17.57)
Presidenten: Det voteres over forslag nr. 2, fra Høyre,
Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti.
Forslaget lyder:
«Stortinget ber regjeringen implementere krav og
reguleringer til utslipp fra cruiseskip og annen skipstrafikk i turistfjorder samt andre egnede virkemidler
for å sørge for innfasing av lav- og nullutslippsløsninger i skipsfarten fram mot 2030, herunder innføre krav
om nullutslipp fra turistskip- og ferger i verdensarvfjordene så snart det er teknisk gjennomførbart, og
senest innen 2026.»
Miljøpartiet De Grønne har varslet støtte til forslaget.
Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Rødt har varslet subsidiær støtte.
Votering:
Forslaget fra Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og
Kristelig Folkeparti ble enstemmig bifalt.

I
Stortinget ber regjeringen utarbeide sektorvise
handlingsplaner med utslippsbudsjett for hvordan utslippene skal reduseres fram mot 2030.
II
Stortinget ber regjeringen inkludere kvotepliktig
sektor i klimaplaner, rapporteringer og budsjetter.
III
Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å ta inn
et nytt punkt i klimaloven § 6 Årlig redegjørelse for Stortinget, som lyder:
§ 6 Årlig redegjørelse for Stortinget, ny bokstav e) skal lyde:
e) en rapportering på hvordan regjeringen har ivaretatt trepartssamarbeid, sosial dialog og deltakelse fra
sivilsamfunnet i arbeidet med gjennomføring av klimamål fastsatt i denne lov.
IV
Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med en sak som inneholder rapportering om arbeidet med etablering av miljøavtale med tilhørende CO2fond for næringstransport, i forbindelse med statsbudsjettet for 2019.
V
Stortinget ber regjeringen utrede om hvordan Norge
kan utvikle råstoff til havbruk som bidrar til reduserte
klimautslipp.
VI

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 72, fra Miljøpartiet De Grønne.
Under debatten er forslaget endret, og lyder i endret
form:
«Stortinget ber regjeringen snarest mulig utrede
et nasjonalt forbud mot salg av heliumballonger, og
komme tilbake til Stortinget på egnet måte.»
Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Venstre, Kristelig Folkeparti og Rødt har varslet støtte til forslaget.

Stortinget ber regjeringen legge fram forslag til midlertidige støtteordninger som belønner vareeierne i en
overgangsfase for å få mer gods over på kjøl, samt legge
fram en handlingsplan for en tettere integrert havneplan hvor miljødifferensiering inngår.
VII
Stortinget ber regjeringen utrede virkemidler for at
oppdrettsnæringen kan kutte sine klimagassutslipp, og
komme tilbake til Stortinget med dette.
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VIII

XVII

Stortinget ber regjeringen utrede strengere krav til
svartvanns- og gråvannsutslipp fra cruiseskip.

Stortinget ber regjeringen innføre nødvendige begrensninger i størrelsen på cruiseskip, kystruteskip og
øvrige skip med et maksimalt antall passasjerer per skip
for å få operere i verdensarvfjordene og andre spesielt
sårbare områder, som Svalbard, for å unngå overturisme.

IX
Stortinget ber regjeringen iverksette tiltak for å få
passasjertransporten på hurtigbåt utslippsfri, basert på
hydrogen- eller el-batteriteknologi. Regjeringen bes om
å følge opp fylkeskommunenes rolle som innkjøper av
disse transporttjenester med nødvendig kompetanse og
incentiver.

XVIII
Stortinget ber regjeringen om en helhetlig strategi for
forskning, teknologiutvikling og bruk av hydrogen som
energibærer.

X
XIX

Stortinget ber regjeringen sikre, gjennom krav og/eller støtteordninger, at fergestrekninger og hurtigbåter
på offentlig anbud benytter null- eller lavutslippsteknologi, der det ligger til rette for det.

Stortinget ber regjeringen ta initiativ til sonderinger
med de andre nordiske landene med tanke på en felles
nordisk hydrogenstrategi.

XI

XX

Stortinget ber regjeringen videreutvikle programmet
for grønn skipsfart til å omfatte nullutslipps- og hybridkonsepter for ulike fartøykategorier innen 2030.

Stortinget ber regjeringen utarbeide en forskrift som
varsler et forbud mot bruk av fossil olje til varmeformål
i industrien fra senest 2023. Forskriften må legges fram
av regjeringen i stortingsperioden 2017–2021.

XII
Stortinget ber regjeringen legge til rette for at konsesjonshaverne innen akvakultur i større grad kan utnytte
slakteavfall og kunne utnytte næringssaltene fra havbruksanleggene til dyrking av andre arter som tang, tare
og blåskjell.

XXI
Stortinget ber regjeringen pålegge Enova å stimulere
til økt bruk av trekull i ferrolegeringsindustrien gjennom risikoavlastning og støtte til industriskala demonstrasjonsanlegg og fullskala pilotprosjekt for norsk produksjon av trekull.

XIII
Stortinget ber regjeringen utrede en ECO-bonusordning for å stimulere vareeierne til å gå over til frakt på
kjøl.
XIV
Stortinget ber regjeringen innarbeide i Enovas mandat et mål om etablering av landstrøm i de 20 havnene
med størst utslipp, i 9 hurtigruteanløpshavner og i sårbare fjorder med mye cruisetrafikk.
XV

XXII
Stortinget ber regjeringen pålegge Enova å stimulere
til økt bruk av hydrogen som reduksjonsmiddel gjennom risikoavlastning og støtte til industriskala demonstrasjonsanlegg og fullskala pilotprosjekt.
XXIII
Stortinget ber regjeringen fremme forslag for hvordan man skal utvikle og tilrettelegge for en fullstendig
verdikjede for CO2-lagring til sokkelen.
XXIV

Stortinget ber regjeringen legge frem en plan for Stortinget om hvordan man skal redusere klimagassbelastningen fra byggematerialer.

Stortinget ber regjeringen opprette et fond for utvikling av og investering i CCS. Fondet legges til Gassnova.

XVI

XXV

Stortinget ber regjeringen legge fram forslag om
hvordan offentlige anbud kan brukes til å fremme nullutslippsløsninger i kollektivtransporten, slik at all offentlig transport blir fossilfri innen 2025.

Stortinget ber regjeringen legge frem en handlingsplan med forslag til virkemidler som bidrar til en overgang til CCS på alle større, industrielle punktutslipp
innen 2030, og som samtidig bidrar til en konkurransedyktig norsk industri.
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XXVI
Stortinget ber regjeringen legge fram en plan for vesentlig økt bruk av norsk trevirke i bygg, hvor både tiltak
på industri- og etterspørselssiden inngår.
XXVII
Stortinget ber regjeringen gi Miljødirektoratet i oppdrag å vurdere endret utslippstillatelse til Kårstø-terminalen – med sikte på elektrifisering av terminalen med
kraft fra nettet, og legge fram en egen sak til Stortinget
om dette.
XXVIII
Stortinget ber regjeringen vurdere en handlingsplan
for utbygging av biogass i Norge.
XXIX
Stortinget ber regjeringen ta initiativ til et samarbeid
med biogassbransjen om å etablere en bransjenorm for
biogass for å dokumentere klimanytten av norsk biogass og til bruk for Miljødirektoratet i rapporteringen av
biodrivstoff.

2018

Votering:
Komiteens innstilling ble med 51 mot 49 stemmer
ikke bifalt.
(Voteringsutskrift kl. 20.19.34)
Presidenten: Det voteres så over komiteens innstilling til VII–XI, XVIII, XIX og XXVIII–XXX.
Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet De Grønne og Rødt har varslet støtte til innstillingen.
Votering:
Komiteens innstilling til ble enstemmig bifalt.
Videre var innstilt:
XXXIV
Meld. St. 41 (2016–2017) – Klimastrategi for 2030 –
norsk omstilling i europeisk samarbeid – vedlegges protokollen.
Votering:
Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.

XXX
Stortinget ber regjeringen gjennomgå virkemidlene
for kombinert oppvarming og strømforsyning (CHP)
med særlig henblikk på små, prefabrikerte biogassanlegg og solcelleanlegg rettet mot landbruket.
XXXI
Stortinget ber regjeringen i statsbudsjettet for 2019 å
vurdere å opprette bransjefond for all plastbruk for å få
til en omlegging til resirkulert og fossilfri plast. Det vurderes en utvidelse av Handelens miljøfond for plastposer eller en tilsvarende modell.
XXXII
Stortinget ber regjeringen ta initiativ til å opprette
bransjefond for all plastbruk for å få til en omlegging til
fossilfri plast, med utvidelse av eller etter modell av Handelens miljøfond for plastposer, og med iverksetting fra
1. januar 2019.
XXXIII
Stortinget ber regjeringen innføre krav til og miljøvekting av resirkulert og fossilfri (plast- og) materialbruk
for alle offentlige anskaffelser der det er mulig.
Presidenten: Det voteres først over I–VI, XII–XVII,
XX–XXVII og XXXI–XXXIII.
Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti har varslet at de vil stemme imot.

Votering i sak nr. 3
Presidenten: Under debatten er det satt fram i alt to
forslag. Det er
– forslag nr.1, fra Tore Storehaug på vegne av Sosialistisk Venstreparti, Kristelig Folkeparti og Miljøpartiet De Grønne
– forslag nr. 2, fra Lars Haltbrekken på vegne av Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne
Det voteres over forslag nr. 2, fra Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne. Forslaget lyder:
«Stortinget ber regjeringen foreta en ny behandling av spørsmålet om å etablere sjødeponi i Repparfjorden, gjennomgå samfunnsnytten på nytt og veie
den opp mot miljøulempene.»
Rødt har varslet støtte til forslaget.
Votering:
Forslaget fra Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet
De Grønne ble med 92 mot 8 stemmer ikke bifalt.
(Voteringsutskrift kl. 20.20.40)
Presidenten: Det voteres over forslag nr. 1, fra Sosialistisk Venstreparti, Kristelig Folkeparti og Miljøpartiet
De Grønne.
Forslaget lyder:
«Stortinget ber regjeringen foreta en ny behandling av spørsmålet om å etablere sjødeponi i Førdefjorden på bakgrunn av nye opplysninger om
samfunnsnytte, veid opp mot miljøulempen.»
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Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak)

Lov om klimamål (klimaloven)
Tilråding fra Klima- og miljødepartementet 31. mars 2017,
godkjent i statsråd samme dag.
(Regjeringen Solberg)

1 Sammendrag av proposisjonens hovedinnhold
Formålet med loven er å fremme gjennomføring av
Norges klimamål som ledd i omstilling til et lavutslippssamfunn i 2050.
Loven skal også styrke åpenhet og bred demokratisk forankring av norsk klimapolitikk gjennom
at det lovfestes at Stortinget regelmessig skal få
informasjon om status og framdrift i arbeidet med
Norges klimamål. Det skal også rapporteres om
hvordan Norge forberedes på og tilpasses klimaendringene.
Klimamål for 2030 og 2050 lovfestes.
For 2030 skal målet være at utslipp av klimagasser i 2030 reduseres med minst 40 prosent fra
referanseåret 1990 slik regjeringen har presentert
det i Meld. St. 13 (2014–2015) Ny utslippsforpliktelse for 2030 - en felles løsning med EU, og som
Stortinget har sluttet seg til. Målet om minst 40
prosent utslippsreduksjon er meldt inn til FN som
Norges nasjonalt fastsatte bidrag til Parisavtalen.
Regjeringen er i dialog med EU om å inngå en
avtale om at målet oppfylles felles med EU. Loven
er fullt forenlig med at Norge oppfyller klimamålet
for 2030 i samarbeid med EU. Dersom en felles
løsning ikke fører fram, vil målet om minst 40 prosent utslippsreduksjon i 2030 sammenlignet med

1990 være betinget av tilgang på fleksible mekanismer i Parisavtalen og en godskriving av vår deltakelse i EUs kvotesystem som bidrag til å oppfylle forpliktelsen.
For 2050 er målet at Norge skal bli et lavutslippssamfunn slik det fremgår av klimaforlikene
og Meld. St. 13 (2014–2015) Ny utslippsforpliktelse
for 2030 - en felles løsning med EU. Formålet med
å lovfeste målet om lavutslippssamfunnet er å
legge til rette for en langsiktig omstilling i klimavennlig retning i Norge. Med lavutslippssamfunn
menes et samfunn hvor klimagassutslippene, ut
fra beste vitenskapelige grunnlag, utslippsutviklingen globalt og nasjonale omstendigheter, er
redusert for å motvirke skadelige virkninger av
global oppvarming som beskrevet i Parisavtalen.
Målet er forankret i klimaforliket fra 2012 (jf.
Innst. 390 S (2011–2012)). I klimaforliket pekte stortingsflertallet samtidig på at en ambisiøs politikk
nasjonalt må være fornuftig i en global sammenheng der det overordnede målet er å redusere de
samlede globale utslipp av klimagasser. Dette
innebærer at det tas hensyn til konsekvensene av
kvotesystemet, faren for karbonlekkasje og til
industriens konkurranseevne når politikken utfor-
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mes. Dette gir føringer for virkemiddelbruken for
å redusere nasjonale utslipp.
Målet skal være at klimagassutslippene i 2050
reduseres i størrelsesorden 80 til 95 prosent fra
utslippsnivået i referanseåret 1990. Ved vurdering
av måloppnåelse skal det tas hensyn til effekten av
norsk deltakelse i det europeiske klimakvotesystemet for virksomheter.
Loven skal ikke være til hinder for at klimamål
fastsatt i eller i medhold av denne loven kan gjennomføres felles med EU, også etter 2030. Norges
klimapolitikk er tett integrert med klimapolitikken i EU. EU har vedtatt et ambisiøst veikart mot
en lavkarbonøkonomi i 2050. Et samarbeid med
EU om felles gjennomføring av klimamål kan gi
viktig bidrag til utslippsreduksjoner nasjonalt og
til den langsiktige omstillingen av det norske samfunnet som klimaloven skal fremme.
Loven innfører en syklus for gjennomgang av
klimamål hvert femte år etter samme prinsipp
som i Parisavtalen. Som part til avtalen er Norge
forpliktet til å utarbeide, melde inn og opprettholde suksessive, nasjonalt fastsatte bidrag som
Norge som part akter å realisere. Informert av
avtalens globale gjennomganger skal partene ta
sine bidrag opp til vurdering og kommunisere et
nytt bidrag hvert femte år til avtalens organer. Det
foreslås et lignende system i klimaloven. For å
fremme omstilling til et lavutslippssamfunn skal
regjeringen i 2020 og deretter hvert femte år
legge fram for Stortinget oppdaterte klimamål.
Beste vitenskapelige grunnlag skal legges til
grunn, og klimamålene skal utgjøre en progresjon
fra forrige mål og fremme gradvis omstilling fram
mot 2050.
Loven skal ikke være til hinder for at det fastsettes andre typer mål enn totale, tallfestede mål
for hele økonomien, for å fremme omstilling til et
lavutslippssamfunn.
Loven forplikter regjeringen til hvert år og på
egnet vis å redegjøre for Stortinget om utviklingen i klimagassutslippene, utslippsframskrivninger og gjennomføring av lovfestede klimamål,
sektorvise utslippsbaner for ikke-kvotepliktig sek-

2016–2017

tor, status for Norges karbonbudsjett (utslippsbudsjett), samt om arbeidet med klimatilpasning.
De gjeldende former for kommunikasjon med
Stortinget forutsettes lagt til grunn.
Loven forplikter beslutningstakerne på det
øverste beslutningsnivået i det norske samfunnet,
regjering og storting, og retter seg ikke mot borgerne. Om man nedfeller i lovs form det som i
hovedsak består av politiske forventninger og
målsettinger, oppstår en fare for at man flytter
makt fra demokratiske prosesser over i rettsapparatet. Dermed vil også vurderingstemaet i beslutningsprosessene kunne endre seg – fra et spørsmål om hva som er politisk og miljøfaglig ønskelig
for samfunnet som helhet, til et spørsmål om hva
som er rettslig relevant og avgjørende i en enkelt
sak. Det er ikke gitt at en slik rettsliggjøring vil
bidra til reduserte utslipp på lang sikt. Forslaget
til klimalov har derfor ikke til formål å flytte
beslutninger i klimapolitikken bort fra det politiske nivået, men tvert imot til formål å styrke de
politiske beslutningsprosessene innenfor lovens
overordnede ramme.
Avsnitt 2-6 gir en oversikt over Stortingets vedtak om klimalov, høring, hovedtrekkene i norsk
klimapolitikk, internasjonale klimaforpliktelser og
betydningen av EØS-avtalen for klimaområdet,
innretningen av EUs klimapolitikk og felles oppfyllelse med EU av klimamålet for 2030. Avsnitt 6
gir en oversikt over de viktigste delene av norsk
lovverk og andre sentrale virkemidler for kontroll
med utslipp. I avsnitt 6.7 drøftes ytterligere samordning og overbygging av lovgivningen på klimaområdet, jf. Stortingets vedtak II om klimalov.
Avsnitt 7 gir en oversikt over klimalovene i
Storbritannia, Finland og Danmark, og forslaget
til klimalov som del av et nytt overordnet klimarammeverk i Sverige. Avsnitt 8 redegjør for bakgrunnen for lovforslaget. Avsnitt 9 redegjør for
enkelte økonomiske vurderinger knyttet til de
klimamålene for 2030 og 2050 som foreslås lovfestet. Avsnitt 10 inneholder merknader til de enkelte
bestemmelsene i lovforslaget.

2016–2017
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2 Sakshistorikk
2.1

Klimaforliket

Spørsmålet om en norsk klimalov ble første gang
reist i 2012 i forbindelse med Meld. St. 21 (2011–
2012) Norsk klimapolitikk, hvor regjeringen
uttalte at den, «basert på erfaringene med dagens
lovgivning og virkemiddelbruk», ville «vurdere
hensiktsmessigheten av en egen klimalov». Under
komitébehandlingen av meldingen, Innst. 390 S
(2011–2012), viste flertallet i Stortingets energiog miljøkomité til at de hadde merket seg forslaget og ba Regjeringen «utrede hensiktsmessigheten av en slik lov».

2.2

Offentlig konsultasjon

Klima- og miljøministeren sendte vinteren 2014–
15 på høring notatet «Perspektiver på en klimalov». Notatet hadde til formål å konsultere bredt
om hensiktsmessigheten av denne type overordnet og rammepreget lovgivning. Notatet la fram
argumenter for og mot en klimalov og ba om innspill på (1) om en klimarammelov vil gi merverdi
i norsk sammenheng, (2) om det er behov for
mer rapportering og formidling av informasjon i
Norge om klimagassutslipp og effekter av tiltak,
og (3) om et uavhengig klimaråd vil være et hensiktsmessig nytt tilskudd til norsk klimapolitikk
og hvilken rolle det i så fall bør fylle. Det kom inn
over 200 høringsuttalelser, hvorav 57 fra organisasjoner og instanser, de øvrige fra enkeltpersoner. Hovedtyngden av uttalelsene var positive til
en klimalov, men det kom også til uttrykk en del
skepsis til om en klimalov vil gi merverdi i norsk
sammenheng. Det framkom også mange synspunkter på og forslag til konkret innhold i en
mulig klimalov.

2.3

Representantforslag i Stortinget

Vinteren 2015 behandlet Stortinget representantforslag 32 S (2014–2015) fra stortingsrepresentantene Rasmus Hansson, Rigmor Andersen Eide og
Marit Arnstad, Dokument 8:32 S (2014–2015). På

bakgrunn av Innst. 212 S (2014–2015) fra energiog miljøkomiteen fattet et flertall 24. mars 2015
følgende vedtak:
I
Stortinget ber regjeringen fremme et lovforslag
for Stortinget hvor de nasjonale utslippsmålene i
2030 og 2050 fastsettes. Lovforslaget skal regulere
hensiktsmessige rapporterings- og styringsmekanismer mellom storting og regjering på klimaområdet. Lovforslaget må fremlegges for Stortinget
slik at forslaget blir behandlet i denne stortingsperioden.
II
Stortinget ber regjeringen gjennomgå eksisterende lovgivning som kan ha betydning på klimaområdet, og eventuelt foreslå, der hvor det
ansees som hensiktsmessig for klimaarbeidet, en
samordning og overbygging av lovgivningen på
klimaområdet, i forbindelse med lovforslaget hvor
de nasjonale utslippsmålene i 2030 og 2050 er fastsatt.
III
Stortinget ber regjeringen i forbindelse med innføringen av en klimalov rapportere i de årlige budsjettene hvordan Norge kan nå klimamålene for
2020, 2030 og frem mot 2050, og hvordan budsjettet påvirker Norges klimagassutslipp.

2.4

Høring av forslag til lov om
klimamål

Et forslag om lov om klimamål (klimaloven) ble
sendt på høring 27. september 2016 med høringsfrist 9. desember 2016. Lovforslaget inneholdt fem
paragrafer, om henholdsvis lovens formål og virkeområde, lovfesting av klimamål for 2030 og
2050, en rapporteringsbestemmelse og ikrafttredelsesbestemmelse.

8

5770
Prop. 77 L
Lov om klimamål (klimaloven)

Høringsinstanser:
Departementene
Direktoratet for forvaltning og informasjonsog kommunikasjonsteknologi
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Fiskeridirektoratet
Jernbaneverket
Konkurransetilsynet
Kystverket
Landbruksdirektoratet
Luftfartstilsynet
Norges forskningsråd
Norges vassdrags- og energidirektorat
Norsk polarinstitutt
Oljedirektoratet
Politidirektoratet
Regelrådet
Riksantikvaren
Sjøfartsdirektoratet
Statens vegvesen
Statistisk Sentralbyrå
Toll og avgiftsdirektoratet
Sametinget
Abelia
Akademikerne
Avfall Norge
Besteforeldrenes klimaaksjon
Bjerknessenteret for klimaforskning
CICERO Senter for klimaforskning
Energi Norge
Enova
Forum for utvikling og miljø
Fremtiden i våre hender
Fridtjof Nansens Institutt
Greenpeace Norge
Handelshøyskolen BI
Hovedorganisasjonen Virke
Industri Energi
Kommunesektorens interesse- og
arbeidsgiverorganisasjon (KS)
KS Bedrift
Landsorganisasjonen i Norge
Miljøstiftelsen Bellona
Natur og Ungdom
Naturvernforbundet
Norges Handelshøyskole
Norges Miljøvernforbund
Nord universitetet
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Norsk Industri
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Norsk institutt for bioøkonomi
Norsk institutt for luftforskning
Norsk institutt for naturforskning
Norsk institutt for skog og landskap
Norsk institutt for vannforskning
Norsk klimastiftelse
Norsk olje og gass
Næringslivets Hovedorganisasjon
SINTEF
Spire
Transportøkonomisk institutt
Unio
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Tromsø
Utviklingsfondet
Verdens Naturfond WWF Norge
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
Zero Emission Resource Organization
Klima- og miljødepartementet avholdt et åpent
høringsmøte 5. desember 2016 om forslaget. På
møtet ble det gitt anledning til å holde innlegg
med synspunkter på forslaget om klimalov.
Departementet mottok høringssvar med
merknader fra 76 instanser:
Justis- og beredskapsdepartementet
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Jernbaneverket
Landbruksdirektoratet
Norges forskningsråd
Norges vassdrags- og energidirektorat
Riksantikvaren
Sjøfartsdirektoratet
Statens vegvesen
Statistisk sentralbyrå
Tolldirektoratet
Akershus fylkeskommune
Buskerud fylkeskommune
Hordaland fylkeskommune
Nord-Trøndelag fylkeskommune
Alta kommune
Gran kommune
Kristiansand kommune
Lyngen kommune
Mandal kommune
Rådmannen, Alta Kommune
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Agder Energi
Akademikerne
Avfall Norge
Besteforeldrenes klimaaksjon
Bjerknessenteret for klimaforskning
Jon Flydal Blichfeldt, heradstyremedlem og
formannskapsmedlem i Osterøy kommune
for Miljøpartiet Dei Grøne
Byggenæringens Landsforening
CICERO Senter for klimaforskning
Concerned Scientists Norway
Elektroforeningen
Energi Norge
Framtiden i våre hender
Fridtjof Nansens institutt
Greenpeace
Hovedorganisasjonen Virke
ICOS Norge
Industri Energi
Jussbuss
Jussformidlingen
Kirkens Nødhjelp
Kirkerådet for Den norske kirke
Klimarealistene
Kommunesektorens organisasjon (KS)
Landsorganisasjonen i Norge
Miljøpartiet De Grønne Skien
Miljøstiftelsen ZERO
Naturvernforbundet
Naturviterne
NILU – Norsk Institutt for Luftforskning
Norges Bondelag
NorgesGruppen ASA/ASKO
Norsk Friluftsliv
Norsk Industri
Norsk Institutt for vannforskning
Norsk klimaservicesenter
Norsk olje og gass
Norsk Petroleumsinstitutt
Norsk Presseforbund, Norsk Redaktørforening
og Norsk Journalistlag
NTNU, Norges teknisk- naturvitenskapelige
universitet
Næringslivets Hovedorganisasjon
Samlet miljøbevegelse (WWF-Norge, Naturvernforbundet, Zero, Framtiden i våre hender,
Miljøstiftelsen Bellona, Sabima, Greenpeace
og Natur og Ungdom)
SINTEF
Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening
Uni Research
Unio
Universitetet i Oslo, Det juridiske fakultet,
Forskningsgruppe for naturressursrett
Utviklingsfondet
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Maria Waag (student NMBU) og Arild Vatn
(professor NMBU)
WWF Germany
WWF Scotland
WWF-Danmark
WWF-Norge
WWF-UK
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
ZERO Emission Resource Organization
Følgende instanser svarte at de ikke hadde
merknader:
Arbeids- og sosialdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Politidirektoratet
Tolldirektoratet
Universitetet i Tromsø
Utenriksdepartementet
Departementet mottok uttalelser i forbindelse
med kampanjer fra 1212 enkeltpersoner.
Nedenfor gjengis hovedtrekk i høringsinnspillene. Omtale av mer konkrete synspunkter og
forslag er også tatt inn i avsnitt 6.7 og 8.
Et klart flertall av instansene som har uttalt
seg er positive til en klimalov.
Mange av innspillene tar samtidig til orde for
en mer forpliktende lov, og framhever at det er et
behov for definisjon og konkretisering av hva som
ligger i lavutslippssamfunnet. Det foreslås av flere
høringsinstanser at denne konkretiseringen bør
innebære at det settes et mål for utslippsreduksjoner på norsk territorium, både for klimamålet for
2030 og 2050. Videre foreslås det å sette et mål om
klimanøytralitet (også omtalt som karbonnøytralitet) for 2030. Det fremheves også av noen at dette
bør være målet for 2050. I omtalen av klimanøytralitet henviser flere til Parisavtalens mål om klimanøytralitet.
Andre høringsuttalelser, blant annet Næringslivets hovedorganisasjon, uttrykker skepsis til en
nærmere konkretisering og tallfesting av lavutslippssamfunnet, og støtter høringsforslaget. En
rekke høringsinstanser støtter regjeringens politikk for felles oppfyllelse av 2030-målet med EU,
og fremhever behovet for fleksibilitet. Enkelte
mener det bør fremgå av loven.
Et innspill som gjentas er å inkludere temperaturmålet som følger av Parisavtalen i klimalovens
formålsbestemmelse.
Når det gjelder styrings- og rapporteringsmekanismer argumenterer flere høringsinstanser
for at det bør innføres karbonbudsjetter (utslippsbudsjetter) som angir tallfestede utslippstak. De
fleste som ønsker karbonbudsjetter mener at
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disse bør vedtas for perioder på fire eller fem år. I
relasjon til karbonbudsjetter blir det også av
mange trukket fram at det bør settes konkrete
mål eller handlingsplaner for hver sektor.
Flere mener det bør være muligheter for å
holde regjeringen rettslig ansvarlig dersom loven
ikke etterleves. Enkelte etterlyser en klargjøring
av hvem som er ansvarlig for at loven følges.
Miljøorganisasjonene med støtte fra flere tar
til orde for et uavhengig kontrollorgan som følger
opp og sikrer at regjeringen etterlever lovens
bestemmelser. Det foreslås forskjellige innretninger på et slikt uavhengig kontrollorgan, men
hovedtendensen er at dette skal være et uavhengig organ som kan gi råd til regjeringen og vurdere framdrift og måloppnåelse. Committee on
Climate Change i Storbritannias klimalov trekkes
fram som modell.
Det er også en del høringsinstanser som påpeker et behov for å vurdere klimaeffekt som hensyn
ved myndighetsutøvelse, både på statlig, regionalt
og kommunalt nivå. Kommunene som har uttalt
seg, Alta, Gran, Kristiansand, Lyngen og Mandal,
er særlig opptatt av at utslipp må reduseres i
Norge, og at klimahensyn i større grad må integreres i kommunale beslutninger, slik som beslutninger om arealutnyttelse, oppdrettsnæringen, tilrettelegging for fornybar energi, energieffektivitet
i bygg og bruk av offentlige anskaffelser for å
fremme klimavennlige løsninger. Kommunenes
sentralforbund er opptatt av at lovens formål må
gjøres klarere slik at det er utvetydig at det er
utslipp i Norge som skal kuttes. Miljøpartiet de
grønne i Skien peker også på ytterligere vurdering
av klimaeffekt på kommunalt nivå og i offentlige
anskaffelser.
Fylkeskommunene Akershus, Buskerud, Hordaland og Nord-Trøndelag er positive til en klimalov,
men mener loven må gi klarere styringssignaler og
fremme bedre integrering av klimahensyn i beslutningsprosesser på kommunalt og regionalt nivå.
En samlet miljøbevegelse (WWF Norge, Naturvernforbundet, Zero, Fremtiden i våre hender, Miljøstiftelsen Bellona, Sabima, Greenpeace og Natur
og Ungdom) står bak et felles brev til klima- og
miljøminister Vidar Helgesen med krav om en
sterkere klimalov. Loven må styrkes med en klar
definisjon av lavutslippssamfunnet, nasjonalt mål
og klimanøytralitet for 2030, karbonbudsjetter,
handlingsplaner, klimagassbudsjett i statsbudsjettet, uavhengig faglig grunnlag og kontroll og krav
til kommunenes klimapolitikk.
Fremtiden i våre hender, Greenpeace, Naturvernforbundet, Miljøstiftelsen Zero, Norsk friluftsliv,
Utviklingsfondet og Kirkens Nødhjelp påpeker også
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at klimaloven må styrkes, og gir konkrete forslag
på hvordan dette kan gjøres som i stor grad trekker i samme retning som forslagene i brevet fra en
samlet miljøbevegelse.
Besteforeldrenes klimaaksjon mener de ikke
kan støtte forslaget som foreligger ettersom det er
for svakt.
WWF Norge har i sitt høringsinnspill lagt fram
et nytt, helhetlig forslag til klimalov med fem
kapitler og 14 paragrafer. Det foreslås blant annet
endringer i formålsparagrafen, mål om klimanøytralitet i 2030, klimarapporter, klimahandlingsplan, karbonbudsjetter med 10 års perspektiv, uavhengig faglig grunnlag utarbeidet av Miljødirektoratet og klimarevisjon ved Riksrevisjonen. Klimaloven og WWF Norge får støtte fra WWF Germany,
WWF Danmark, WWF Scotland og WWF UK.
WWF Danmark og WWF UK deler erfaringer med
klimalovene i sine respektive land.
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), Agder
Energi, Energi Norge og Norsk Industri uttrykker
skepsis til klimalovmodellen men støtter regjeringens forslag og peker på viktigheten av at det ivaretar behovet for fleksibilitet for Norge som en liten,
åpen økonomi. NHO gir betinget støtte til den innretningen som foreslås i tillegget til budsjettavtalen, men det framheves at særlig konsekvensene av
kvotesystemet, faren for karbon- og investeringslekkasje, og industriens konkurranseevne må tas
hensyn til når politikken utformes. En mer helhetlig og systematisk rapportering knyttet til måloppnåelse, tiltak og virkemidler støttes. Ambisiøse
klimamål må følges opp med virkemidler som stimulerer omstilling og vekst. Energi Norge viser til
at Norge har et godt regelverk for virkemiddelbruk
og at prioriteringen bør være å få en robust avtale
med EU om felles måloppnåelse for 2030. Det er
viktig at det politisk legges til rette for langsiktig
omstilling av hele økonomien, særlig gjennom
infrastruktur for utslippsfri energibruk, også i kvotepliktig sektor. Hovedorganisasjonen Virke støtter
innføringen av en klimalov, og peker på at loven må
skape insentiver for større deler av næringslivet
enn kvotepliktig sektor. Avfall Norge etterlyser
tydeliggjøring av lavutslippssamfunnet, og foreslår
et nytt mål om ressurseffektivitet. Norgesgruppen
ASA/Asko mener forslaget er for uforpliktende,
blant annet bør lavutslippssamfunnet defineres
med ambisiøse, konkrete og tallfestede nasjonale
klimamål. Byggenæringens Landsforening understreker behovet for omforent metodikk og standarder, forutsigbarhet og like konkurransevilkår om
grønne løsninger i næringslivet. Elektroforeningen
ønsker en sterk og forpliktende klimalov og støtter
støtter WWF sitt høringsinnspill.
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Landsorganisasjonen i Norge, støttet av Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund, trekker særlig
fram samarbeidet mellom arbeidslivets parter og
inkludering av sivilsamfunnet som har vært og er
viktig i utviklingen av det norske samfunnet, og
foreslår et nytt element i rapporteringsbestemmelsen om at det skal rapporteres på hvordan regjeringen har ivaretatt trepartssamarbeidet og deltakelse
fra sivilsamfunnet i gjennomføringen av klimamål.
Norges Presseforbund, Norsk Journalistlag, og Norsk
Redaktørforening i en fellesuttalelse framhever også
behovet for åpenhet og henvisning til miljøinformasjonsloven i § 4. Akademikerne, Naturviterne,
Tekna og UNIO støtter opp om en klimalov og
fremmer en rekke forbedringsforslag. Hovedinnspillene fra juridiske miljøer, Justisdepartementet,
Jussbuss, Juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo og
Jussformidlingen, er at lovforslaget har et betydelig
forbedringspotensial innholdsmessig og juridisk.
NTNU fremhever særlig viktigheten av prosesser
og mekanismer for å oppnå målene, mer enn bare
en lovfesting av dem.
Den norske kirke ved Kirkerådet mener forslaget bør styrkes bl.a. med tydeligere formål, bli
mer forpliktende og forutsigbar, inneholde karbonbudsjetter for hver sektor, og en uavhengig
kontrollinstans.
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
mener det bør vurderes om tilpasning til klimaendringer også bør være med i lovens formål og
viser til Parisavtalen som likestiller utslippsreduksjon og tilpasning. Jernbaneverket er positive til
forslaget og mener det vil styrke den nødvendige
langsiktigheten i klimaarbeidet, de mener den bør
inneholde en formålsbestemmelse og en omtale
av muligheten til å revidere klimamålene. Landbruksdirektoratet påpeker at lovteksten er svært
kort og nevner flere punkter som bør tydeliggjøres i proposisjonen. Norges vassdrags- og energidirektorat er positive til at klimatilpasning er en
del av rapporteringen etter loven, men mener det
burde tas inn i formålsbestemmelsen. Riksantikvaren støtter forslaget og påpeker viktigheten av
å ta hensyn til kulturminner, kulturmiljøer og
landskap i arbeidet med å redusere utslipp. Statens veivesen er usikker på i hvilken grad forslag til
klimalov vil medføre reelle endringer i tiltak, rapportering og offentlig diskusjon.
Hovedinnspillene fra Fridtjof Nansens Institutt,
Sintef, Statistisk sentralbyrå, Cicero og Bjerknessenteret for klimaforskning er at loven bør konkretiseres flere steder og at det sikres at rapportering og
beregning av effekter gjøres av et uavhengig
organ. Sintef fremhever at loven bør inneholde et
prinsipp om krav til kunnskapsgrunnlag.
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Norges forskningsråd påpeker at det er positivt
at utviklingen av kunnskap og innovasjon vektlegges.
Concerned Scientists Norway støtter ikke forslaget, og ønsker en klimalov som bygger på
vitenskapsbaserte mål og operasjonaliserer Parisavtalen og Grunnloven § 112.
Norsk institutt for vannforskning mener lovforslaget er for svakt og må styrkes. Norsk institutt
for luftforskning mener det må fokuseres mer på
miljøkonsekvenser av klimaloven og klimatiltak,
for å ta hensyn til hele miljøet.
Integrated carbon observation system Norge
mener det er behov for et rådgivende kontrollorgan for utslippspolitikken. Norsk klimaservicesenter mener klimatilpasning også må inngå i
lovens formålsbestemmelse. UNI Research påpeker at det er viktig at rapporteringen forholder
seg til et løpende oppdatert kunnskapsgrunnlag.
Norsk Olje og Gass og Norges Bondelag mener
en klimalov ikke har noen merverdi. Norsk Petroleumsinstitutt mener loven har svært begrenset
verdi og ikke bidrar til forutsigbarhet, og viser
videre til usikkerhet knyttet til kostnader ved å
oppfylle utslippsmålene, som man for øvrig mener
gis en god beskrivelse i høringsnotatet.
Klimarealistene er imot opprettelsen av en
klimalov.

2.5

Vedtak i forbindelse med
Stortingets behandling av
statsbudsjettet for 2017

I forbindelse med Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2017 ble det fattet vedtak (jf. anmodningsvedtak 108 (2016–2017) nr. 18) om at Stortinget ber regjeringen:
«Legge frem forslag til en klimalov der det skal
settes et mål for lavutslippssamfunnet i 2050
om at klimagassutslippene i Norge skal reduseres i størrelsesorden 80–95 % fra 1990-nivå. Ved
vurdering av måloppnåelse skal det tas hensyn
til effekten av norsk deltakelse i det europeiske
klimakvotesystemet for virksomheter. Det skal
lovfestes en femårsmekanisme som i Parisavtalen, som innebærer at regjeringen, for å
fremme omstillingen til et lavutslippssamfunn,
skal legge fram for Stortinget fornyede klimamål som delmål fram til 2050. Fra 2020 og med
fem års intervaller, skal regjeringen gjøre opp
status og legge fram nytt klimamål fortrinnsvis
ti år fram i tid. Klimamål skal legge til grunn
beste oppdaterte vitenskapelige kunnskap på
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fastsettelsestidspunktet, være tallfestede, målbare, rapporterbare og verifiserbare, innebære
en progresjon fra forrige mål, og fremme gradvis omstilling fram mot 2050. Klimamål skal
fastsettes konsistent med Norges bidrag under
FNs klimakonvensjon og eventuell felles gjennomføring med EU. Det skal også lovfestes at

2016–2017

regjeringen i forbindelse med den årlige rapporteringen til Stortinget legger fram en rapport som viser status for Norges karbonbudsjett, også innenfor et eventuelt klimasamarbeid med EU om felles oppfyllelse av klimamål.»
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3 Klimautfordringen og internasjonalt samarbeid
3.1

Innledning

Å begrense de globale utslippene av klimagasser
er avgjørende for en bærekraftig utvikling både
globalt og nasjonalt og vil kreve betydelig omstilling i alle land.1 Stigende utslipp av CO2 og andre
klimagasser har resultert i at konsentrasjon av
slike gasser i atmosfæren nå ligger rundt 60 prosent over førindustrielt nivå. Høyere konsentrasjon av klimagasser i atmosfæren gir varmere
klima, og klimaendringene medfører stor risiko
for livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner
over hele verden. Industrilandene har bidratt
mest til den økte konsentrasjonen, men utviklingsland og framvoksende økonomier står nå for
rundt to tredeler av de årlige globale utslippene.
Klimaendringene er en global utfordring som krever internasjonalt samarbeid.

3.2

FNs klimakonvensjon

Det overordnede rettslige rammeverket for det
internasjonale klimaarbeidet er FNs rammekonvensjon om klimaendringer (UN Framework
Convention on Climate Change). Konvensjonen
ble vedtatt 9. mai 1992, like før Rio-toppmøtet om
miljø og klima i 1992, og trådte i kraft 21. april
1994. Norge ratifiserte avtalen 11. juni 1993, jf.
St.prp. nr. 36 (1992–93) Om samtykke til ratifikasjon av en rammekonvensjon om klimaendring av
9. mai 1992. Klimakonvensjonen nedfeller grunnleggende forpliktelser, premisser og prinsipper
for klimaarbeidet i FN. Konvensjonens overordnede mål er å stabilisere konsentrasjonen av
klimagasser i atmosfæren på et nivå som vil hindre farlig menneskeskapt påvirkning på klimasystemet.

1

Siden før-industriell tid har konsentrasjonen av CO2 i atmosfæren økt med om lag 40 prosent, metan med om lag 150
prosent og lystgass med om lag 20 prosent. Hovedårsaken
til dette er økt forbrenning av fossilt brensel og avskoging.

3.3

Kyotoprotokollen

Norge er part til Kyotoprotokollen, som ble vedtatt i 1997 og trådte i kraft 16. februar 2005. Norge
ratifiserte avtalen i 2002, jf. St.prp. nr. 49 (2001–
2002) om samtykke til ratifikasjon av Kyotoprotokollen av 11. desember 1997 til FNs rammekonvensjon om klimaendring av 9. mai 1992. Protokollen inneholder et sett med differensierte forpliktelser for de ulike landene, samt nedfeller konkrete, juridisk bindende, tallfestede utslippsforpliktelser for parter som regnes som
industrialiserte land i henhold til i et eget vedlegg
til Klimakonvensjonen. Utformingen av denne
listen tok utgangspunkt i de landene som ble
ansett som industrialiserte land da Klimakonvensjonen ble vedtatt i 1992. Kyotoprotokollen introduserer tre fleksible markedsmekanismer som
landene kan benytte seg av for å innfri sine
utslippsforpliktelser: Felles gjennomføring (Joint
Implementation), Den grønne utviklingsmekanismen (Clean Development Mechanism), og internasjonal handel med utslippskvoter (Emissions
Trading). Kyotoprotokollens første forpliktelsesperiode dekker årene fra 2008–2012. Norges
utslippsforpliktelse for denne perioden var på +1
prosent fra 1990-nivå. Forpliktelsen er oppfylt og
ble endelig gjort opp i 2015.
Under Partsmøtet i Doha i 2012 ble det vedtatt
en andre forpliktelsesperiode for Kyotoprotokollen (Kyoto 2) som skal gjelde perioden 2013–
2020. Stortinget har gitt samtykke til at Norge
slutter seg til Kyoto 2, jf. Prop. 173 S (2012–2013)
Samtykke til godkjenning av endring av 8. desember 2012 i Kyotoprotokollen av 11. desember
1997. Under andre forpliktelsesperiode har Norge
påtatt seg en forpliktelse om at utslippene i 2013–
2020, regnet som årlig gjennomsnitt, ikke skal
være høyere enn 84 prosent av utslippene i 1990.
Denne forpliktelsen er avledet av og konsistent
med målet om en reduksjon i 2020 på 30 prosent
fra 1990-nivå, og kan – som supplement til innenlandske utslippskutt – oppfylles gjennom de fleksible mekanismene som er nevnt ovenfor. Dohaendringene har ikke trådt i kraft. Kyotoproto-
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kollen dekker bare i overkant av 10 prosent av de
globale utslippene av klimagasser.2

3.4

Parisavtalen

Parisavtalen ble vedtatt i desember 2015 etter
flere års forhandlinger, og trådte i kraft 4. november 2016. Det overordnede motivet for Parisavtalen er å styrke det globale samarbeidet på klimaområdet og gjennomføringen av Klimakonvensjonen. Kyotoprotokollens andre forpliktelsesperiode
løper fra 2013 til og med 2020, og avtalen fra Paris
skal ta over deretter. Parisavtalen skal føre til en
forsterket innsats mot klimaendringer for å forhindre farlig, menneskeskapt påvirkning av klimasystemet. Avtalen etablerer både juridisk bindende
forpliktelser og politiske føringer. Den er ikke
tidsbegrenset og legger opp til at partene øker
innsatsen over tid.
I Parisavtalen har partene satt seg som mål å
holde økningen i den globale middeltemperaturen
godt under 2 grader celsius sammenlignet med
førindustrielt nivå og å tilstrebe å begrense temperaturstigningen til 1,5 grader celsius sammenlignet med dette nivået. For å nå målet om begrenset
temperaturøkning setter avtalen opp et kollektivt
utslippsmål. Det går ut på at partene tar sikte på at
de globale klimagassutslippene skal nå toppunktet
så hurtig som mulig og deretter at utslippene
reduseres raskt slik at det blir balanse mellom
menneskeskapte utslipp og opptak av klimagasser
i andre halvdel av dette århundret. Dette balansepunktet kan beskrives som klimanøytralitet.
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 Klimakonvensjonen.
Alle parter oppfordres også til å lage langsiktige
lavutslippsstrategier.
2

Utslipp av klimagasser fra internasjonal skipsfart og luftfart
reguleres av FNs internasjonale skipsfartsorganisasjon,
IMO og den internasjonale organisasjonen for sivil luftfart,
ICAO.
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Avtalen etablerer for første gang juridisk bindende forpliktelser om at alle parter skal melde
inn nasjonalt fastsatte bidrag for utslippsreduksjoner 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 for utslippsreduksjoner. Dette betyr at
hver enkelt part selv bestemmer hvilke bidrag de
vil melde inn og ambisjonsnivået for bidragene.
Før Paris var alle land oppfordret til å sende inn
sine foreløpige nasjonalt fastsatte bidrag. Alle de
nasjonalt fastsatte bidragene som er innmeldt 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. Mange utviklingsland har
også lagt inn betingede bidrag, der det gjøres
klart at gjennomføring av bidragene er helt eller
delvis avhengig av internasjonal støtte. Svært
mange utviklingsland har også meldt inn bidrag
som omhandler klimatilpasning, noe Parisavtalens bestemmelser om klimatilpasning også
åpner for.
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 hvert
femte år skal delta i en felles gjennomgang for å
vurdere kollektiv måloppnåelse. Partene skal se
hen til resultatet fra denne gjennomgangen når de
nasjonalt fastsatte bidragene bestemmes.
Parisavtalen trådte i kraft den 4. november
2016. Per mars 2017 har 141 av 197 parter til FNs
klimakonvensjon ratifisert avtalen. Norge ratifiserte avtalen 20. juni 2016 etter at Stortinget
hadde gitt samtykke til ratifikasjon, jf. Prop. 115 S
(2015–2016) Samtykke til ratifikasjon av Parisavtalen av 12. desember 2015 under FNs rammekonvensjon om klimaendring av 9. mai 1992, og Innst.
407 S (2015–2016). Under Parisavtalen har Norge
en betinget forpliktelse om minst 40 prosent
utslippsreduksjon i 2030 sammenlignet med 1990,

2016–2017

5777
Prop. 77 L
Lov om klimamål (klimaloven)

og har i den forbindelse opplyst til FN at planen er
å oppfylle forpliktelsen sammen med EU.
Parisavtalens første partsmøte (CMA1) ble
åpnet i Marrakech i november 2016, og vil fort-
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sette fram til 2018. Partsmøtet startet opp arbeidet
med regelverk og veiledninger som skal operasjonalisere og konkretisere bestemmelsene i avtalen.
Målet er at dette skal være klart i 2018.
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4 Hovedtrekk i norsk klimapolitikk
4.1

Norges klimamål

Norge har ambisiøse klimamål. Noen av målene
er meldt inn til FN som del av våre internasjonale
forpliktelser til utslippsreduksjoner. Muligheten
til samarbeid om utslippsreduksjoner har vært
viktig ved utforming av målene.
Norges klimamål for 2020 var del av klimaforliket på Stortinget i 2012 som igjen bygger på klimaforliket fra 2008. For andre forpliktelsesperiode
under Kyotoprotokollen (2013–2020) er Norges forpliktelse at utslippene i gjennomsnitt ikke skal overstige 84 prosent av utslippene i 1990. Den er avledet
av og konsistent med målet om å kutte de globale
utslippene av klimagasser tilsvarende 30 prosent av
Norges utslipp i 1990, og vil – som et supplement til
innenlandske utslippsreduksjoner – også kunne
oppfylles gjennom utslippsreduksjoner i andre
land. Forpliktelsen er nærmere beskrevet i
Prop. 173 S (2012–2013) Samtykke til godkjenning
av endring av 8. desember 2012 i Kyotoprotokollen
av 11. desember 1997. Målene for 2020 fra klimaforlikene for 2008 og 2012 ligger fast.
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 Innst. 211 (2014–2015).
Norge arbeider for en avtale om felles oppfyllelse
av klimaforpliktelsen med EU. EUs mål om minst
40 prosent utslippsreduksjon innen 2030 er basert
på at det gir en kostnadseffektiv bane mot EUs
mål om en utslippsreduksjon på 80–95 prosent
innen 2050, slik det er skissert i veikartet for å bli
en lavkarbonøkonomi (Roadmap for moving to a
low carbon economy in 2050).
Dersom en felles løsning ikke fører fram, vil
målet om minst 40 prosent utslippsreduksjon i
2030 sammenlignet med 1990 være Norges nasjonalt bestemte forpliktelse til Parisavtalen. Målet er
betinget av tilgang på 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
utslippsmål for ikke-kvotepliktig sektor.

Av klimaforliket i 2012, Innst. 390 S (2011–
2012), følger to mål om karbonnøytralitet som
også er meldt inn til FN:
– Norge skal være karbonnøytralt i 2050.
– Som en del av en global og ambisiøs klimaavtale der også andre industriland tar på seg
store forpliktelser, skal Norge ha et forpliktende mål om karbonnøytralitet senest i 2030.
Det innebærer at Norge skal sørge for utslippsreduksjoner tilsvarende norske utslipp i 2030.
Et flertall på Stortinget vedtok 14. juni 2016 å be
regjeringen «legge til grunn at Norge skal sørge
for klimareduksjoner tilsvarende norske utslipp
fra og med 1. januar 2030, og at klimanøytralitet
kan oppnås gjennom EUs kvotemarked, internasjonalt samarbeid om utslippsreduksjoner, kvotehandel og prosjektbasert samarbeid», jf. Innst.
407 S (2015–2016), jf. Prop. 115 S (2015–2016)
Samtykke til ratifikasjon av Parisavtalen av
12. desember 2015 under FNs rammekonvensjon
om klimaendring av 9. mai 1992.
Av Meld. St. 13 (2014–2015) Ny utslippsforpliktelse for 2030 – en felles løsning med EU, følger også at regjeringen har som mål at Norges
nasjonale utslipp skal reduseres fram mot 2030 og
at Norge skal bli et lavutslippssamfunn i 2050.
Målet om lavutslippssamfunn i 2050 er fra klimaforliket i 2008.
I klimaforliket fra 2012 står det: «Komiteens
f l e r t a l l , alle unntatt medlemmene fra Fremskrittspartiet, mener at Norge må føre en ambisiøs nasjonal klimapolitikk. F l e r t a l l e t s mål
er en langsiktig omstilling til et lavutslippssamfunn innen 2050. F l e r t a l l e t peker samtidig på
at en ambisiøs politikk nasjonalt må være fornuftig i global sammenheng der det overordnete
målet er å redusere de samlede globale utslipp av
klimagasser. Dette innebærer at det tas hensyn til
konsekvensene av kvotesystemet, faren for karbonlekkasje og til industriens konkurranseevne
når politikken utformes. Dette gir føringer for
virkemiddelbruken for å redusere nasjonale
utslipp frem mot både 2020 og 2050.»

2016–2017

4.2

5779
Prop. 77 L
Lov om klimamål (klimaloven)

Klimapolitiske virkemidler i Norge

Hovedvirkemidlene i norsk klimapolitikk er CO2avgift og kvoteplikt. Disse sektorovergripende
økonomiske virkemidlene setter en pris på utslipp
av klimagasser og bidrar dermed til å endre produksjons- og forbruksmønster over tid. Avgifter
og kvoteplikt gir insentiver til at utslippsreduksjoner skjer til lavest mulig kostnad for samfunnet,
herunder til 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. Om lag
80 prosent av de nasjonale utslippene er i dag
underlagt CO2-avgift og/eller kvoteplikt.
Forurensningsloven er den viktigste norske
loven for å kontrollere forurensende utslipp, og
omfatter alle slags forurensende utslipp inkludert
klimagasser. I praksis har forurensningsloven
vært lite brukt som virkemiddel for å redusere
utslipp av klimagasser, bortsett fra enkelte klimagasser i industrien og metan fra avfallsbehandling,
hvor utslippene er betydelig redusert.
CO2-avgiften ble introdusert i 1991. Avgiftens
formål er å bidra til kostnadseffektive reduksjoner
av CO2-utslipp. CO2-avgiften dekker i dag om lag
60 prosent av norske utslipp av klimagasser. Avgiften varierer fra knapt 30 kr per tonn CO2-ekvivalenter (naturgass som brukes av kvotepliktig
industri) til om lag 450 kroner per tonn (generell
sats for mineralolje, bensin og innenlands bruk av
gass). Det er anslått at dagens klimavirkemidler
og tidlig innføring av CO2-avgiften vil redusere de
norske klimagassutslippene med 17–20 millioner
tonn i 2020, sammenlignet med et forløp uten
disse tiltakene.
En del utslipp som ilegges CO2-avgift er også
omfattet av kvoteplikt. Avgiften blir da fastsatt i lys
av dette. For eksempel er mineralolje som brukes
i kvotepliktig landbasert industri fritatt for CO2avgiften. Et annet eksempel er tilpasningen av
CO2-avgiften da petroleumsvirksomheten ble
inkludert i kvotesystemet fra 2008. CO2-avgiften
for petroleumsvirksomheten ble da redusert til-
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svarende den antatte kvoteprisen. I forbindelse
med klimaforliket i 2012 ble CO2-avgiften for
petroleumssektoren økt med 200 kroner. Hensikten var at de samlede utslippskostnadene for
petroleumsvirksomhetene skulle videreføres på
samme nivå, slik at de økonomiske insentivene for
utslippsreduksjoner ble opprettholdt.
Som et tillegg til kvoter og avgifter brukes
direkte regulering, standarder, avtaler og subsidier til utslippsreduserende tiltak. Satsing på
forskning og utvikling er også viktig. Regjeringen
satser bredt for å legge til rette for omstilling av
norsk økonomi og samfunnsliv til et lavutslippssamfunn i 2050. Regjeringen har fem innsatsområder som særlig prioriteres i klimapolitikken:
Reduserte utslipp i transportsektoren, utvikling av
lavutslippsteknologi i industrien og ren produksjonsteknologi, CO2-håndtering, å styrke Norges
rolle som leverandør av fornybar energi, og miljøvennlig skipsfart. Alle disse områdene har fått
budsjettmessige løft og transportsektoren er særlig prioritert. Regjeringen har en betydelig jernbanesatsing, gjennomfører en storsatsing på energiog klimatiltak i transportsektoren gjennom
Enova, har lagt fram strategien «Maritime muligheter – blå vekst for grønn fremtid», og arbeider
for å legge til rette for lavutslippsløsninger innen
alle transportområder. Satsingene på kunnskap,
forskning og utvikling, teknologi og innovasjon i
norsk næringsliv omfatter også klimavennlige løsninger. Arbeidet med utvikling og implementering
av klimateknologi omfatter blant annet ordninger
gjennom Forskningsrådet, Innovasjon Norge og
Enova. Regjeringen arbeider med å følge opp
grønn skattekommisjon og vil legge fram en strategi for grønn konkurransekraft.
Regional og kommunal planlegging er også et
viktig virkemiddel for å begrense energibruk og
klimagassutslipp. Alle beslutninger om lokalisering og utforming av næringsvirksomhet, boliger,
infrastruktur og tjenester påvirker energibruk og
utslipp i lang tid fremover. For å møte overgangen
til lavutslippssamfunnet må det legges stor vekt på
effektiv arealbruk, og på å samordne arealbruken
og transportsystemet.
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5 EU/EØS
5.1

EØS-avtalen og klima

Gjennom EØS-avtalen er Norge nært knyttet til
EU i klimapolitikken. Regjeringen søker å oppfylle
klimamålet for 2030 i samarbeid med EU. Det vil
bringe norsk klimapolitikk enda tettere opp mot
EU.
EØS-avtalen nedfeller særskilte forpliktelser
for avtalepartene til samarbeid på miljøområdet
under miljøbestemmelser i Del V Bestemmelser
som gjelder alle de fire friheter, se artiklene 73–75.
Miljørettsakter som tas inn i avtalen etter disse
bestemmelsene, legges normalt inn i EØS-avtalens vedlegg XX. Avhengig av tematisk innhold
innlemmes EU-rettsakter av betydning for miljø
også i andre deler av avtalen, herunder vedlegg II
om tekniske handelshindre og vedlegg IV om
energi. Det er også adgang for avtalepartene å
samarbeide om miljørettsakter etter bestemmelsene i Del VI Samarbeid utenfor de fire friheter, se
artiklene 78 flg. Slike rettsakter legges normalt
inn i EØS-avtalens protokoll 31.
EUs klimakvoteregelverk er en del av EØSavtalen. Norske kvotepliktige virksomheter deltar
fullt ut i dette systemet og bidrar til reduksjonene
i kvotepliktige sektorer på samme vilkår som virksomhetene i EU. Norge har også gjennomført
annet klimarelevant regelverk, herunder regler
om krav til kjøretøy, mer miljøvennlig drivstoff,
fornybar energi og energieffektivisering. Hovedtyngden av virkemidlene i ikke-kvotepliktig sektor
er nasjonale, men utviklingen i EU går i retning av
større integrering av klimahensyn i alle politikkområder. Tidlig påvirkning overfor EU på klimaområdet og aktiv deltakelse i klimainitiativer hvor
Norge har interesser er en prioritet for Norge.1

5.2

EUs klimapolitikk

Kommisjonen har publisert et veikart for hvordan
EU kan bli en lavutslippsøkonomi. Veikartet beskri1

Jf. også Meld. St. 25 (2015–2016) om energipolitikken mot
2030.

ver hvordan lavutslippssamfunnet kan nås med
utslippsreduksjoner for 2030 (40 prosent), 2040
(60 prosent) og 2050 (80 prosent). Det langsiktige
målet om å redusere utslippene med 80–95 prosent
er betinget av tilsvarende nødvendige utslippsreduksjoner fra industrilandene som gruppe.2
Målet gjelder hele regionen samlet og er ikke fordelt på enkeltland. Målet er ikke lovfestet. Reduksjonene skal tas i EU og antas å gi en kostnadseffektiv bane mot EUs langsiktige mål. Eventuell
bruk av internasjonale kreditter (utslippskutt utenfor EU) vil kunne bidra til å overoppfylle målene.
Det europeiske råd besluttet i oktober 2014 at
EU skal redusere utslippene med minst 40 prosent i 2030 sammenlignet med 1990. I tillegg ble
det satt mål for andel fornybar energi i EUs energiforbruk og et indikativt mål for energieffektivisering. EUs utslippsmål for 2030 er bindende på
EU-nivå og skal gjennomføres innen EU uten
bruk av internasjonale fleksible mekanismer som
FNs grønne utviklingsmekanisme (CDM). EUs
mål om minst 40 prosent reduksjon fra 1990 skal
gjennomføres ved en 43 prosent reduksjon i
utslippene i kvotepliktig sektor og 30 prosent
reduksjon i utslippene i ikke-kvotepliktig sektor
innen 2030 sammenlignet med 2005-nivå. Reduksjonene i kvotepliktig sektor skal skje gjennom en
årlig innstramming i hvor mange kvoter som gjøres tilgjengelig for de kvotepliktige aktørene. I
ikke-kvotepliktig sektor skal den samlede reduksjonen på 30 prosent fordeles på de enkelte medlemsland der hvert land vil få et mål om å kutte
utslippene med mellom 0 og 40 prosent fra 2005 til
2030.
2

I rådskonklusjonen fra rådsmøte 29/30 oktober 2009 heter
det: «The European Council calls upon all Parties to
embrace the 2°C objective and to agree to global emission
reductions of at least 50%, and aggregate developed country emission reductions of at least 80-95%, as part of such
global emission reductions, by 2050 compared to 1990
levels; such objectives should provide both the aspiration
and the yardstick to establish mid-term goals, subject to
regular scientific review. It supports an EU objective, in the
context of necessary reductions according to the IPCC by
developed countries as a group, to reduce emissions by 8095% by 2050 compared to 1990 levels.»
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EUs klimarammeverk for
gjennomføring av felles klimamål

Kvotesystemet
EUs kvotesystem er etablert gjennom direktiv
2003/87/EF og omfatter utslipp av klimagasser
fra om lag 11 000 virksomheter i EØS-området
samt CO2-utslipp fra luftfart innad i EØS-området.
Energiforsyning, industri, petroleumsproduksjon
og luftfart, som står for om lag 45 prosent av de
samlede klimagassutslippene i EU, er underlagt
kvoteplikt. Rammebetingelsene for markedet er
fastlagt gjennom rettsakter. Norge deltar i EUs
kvotesystem gjennom EØS-avtalen. I juli 2015 la
Kommisjonen fram forslag til regelverk for fjerde
fase av kvotesystemet, som dekker perioden
2021–2030. Forslaget videreutvikler det eksisterende systemet, og legger ikke opp til store
endringer. Forslaget behandles av Europaparlamentet og EU-rådet før endelig vedtakelse.
Innsatsfordeling i EU
I tillegg til kvotesystemet vedtar EU regelverk
som fastsetter nasjonale utslippsmål for de fleste
sektorene som ikke omfattes av kvotesystemet.
Innsatsfordelingsforordningen fordeler innsatsen
mellom medlemsstatene og gir regler for hvordan
landene kan samarbeide om å oppfylle målene
sine. De viktigste sektorene som inngår i innsatsfordelingen er transportsektoren (unntatt luftfart), jordbruk, avfall og oppvarming av bygg.
Utslippsmålene land får tildelt under innsatsfordelingsforordningen gjelder samlet for alle sektorene som inngår i regelverket, det vil si at forslaget ikke legger føringer på i hvilke sektorer tiltak
må settes inn for å nå målene. Det er opp til det
enkelte land. Regelverket legger heller ikke føringer på balansen mellom tiltak hjemme og tiltak i
andre land som inngår i innsatsfordelingen.
Kommisjonen publiserte 20. juli 2016 forslaget
til innsatsfordelingsforordning med bindende
utslippsmål i ikke-kvotepliktig sektor for landene i
EU. Gjennom forslaget gjøres landenes utslippsmål om til utslippsbudsjetter for perioden 2021–
2030.
I ikke-kvotepliktig sektor foreligger det forslag
til utslippsmål for landene på mellom 0 og 40 prosent. Fordelingen av innsatsen er gjort ut fra BNP
per innbygger, der landene med høyest BNP har
fått måltall i den øvre enden av skalaen. For å ivareta hensynet til kostnadseffektivitet har Kommisjonen gjort en innbyrdes omfordeling av målene
til landene med høyest BNP.
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Under innsatsfordelingsforordningen er landene ansvarlige for å levere inn utslippsenheter tilsvarende sine utslipp gjennom hele perioden
2021–2030. Hvert land vil vederlagsfritt få utstedt
utslippsenheter (kalt AEA eller Annual Emissions
Allocations) for hvert år i perioden 2021–2030.
Landene må årlig rapportere sine utslipp, mens
oppgjør skjer hvert femte år. For å øke kostnadseffektiviteten foreslår Kommisjonen at land med et
høyt prosentvis mål og høye kostnader forbundet
med å kutte utslipp nasjonalt skal kunne benytte
et begrenset antall kvoter fra EUs kvotesystem til
å oppfylle målet. I tillegg åpner Kommisjonen i sitt
forslag for at tiltak som gir utslippsreduksjoner i
landsektoren i noen utstrekning kan brukes til å
oppfylle målet i ikke-kvotepliktig sektor.
Kommisjonen peker på at dagens regelverk
åpner for stor grad av samarbeid om utslippsreduksjoner mellom land og foreslår ikke store
endringer. Det innebærer at innsatsfordelingsforordningen ikke legger begrensninger på et
lands kjøp av AEA-enheter, og at land uten
begrensninger kan selge eventuelle overskudd av
AEA-enheter til andre land. Åpning for handel
med AEA-enhetene bidrar til å øke kostnadseffektiviteten i systemet og skal sikre at EUs overordnede mål nås til lavest mulig kostnad. Hittil er
ikke denne muligheten benyttet av medlemsstatene. Det er stor usikkerhet om hvor stort
salgstilbudet av AEA-enheter vil være i perioden
2021–2030.
Forslaget behandles av Europaparlamentet og
EU-rådet før endelig vedtakelse.
Bokføring av utslipp og opptak i skog og andre
landarealer
I tillegg til kvotesystemet og innsatsfordelingsforordningen har Kommisjonen foreslått et eget
regelverk for bokføring av utslipp og opptak fra
skog og annen arealbruk. Forslaget innebærer
bl.a. en forpliktelse for landene til å sikre at utslippene fra skog og annen arealbruk ikke er større
enn opptaket. Eventuelle utslipp må kompenseres
gjennom tiltak under innsatsfordelingsforordningen. Det er åpnet for å benytte kreditter fra skogog arealbruk til oppfyllelse av målet under innsatsfordelingsforordningen. Dette forutsetter imidlertid at summen av opptak som følge av planting av
skog på areal som tidligere ikke har vært dekket
av skog, utslipp som følge av at skogarealer blir
endret, til for eksempel bosetting (avskoging),
utslipp og opptak fra dyrket mark og beite, samlet
sett gir netto opptak. I tillegg er det satt et øvre tak
på hvor stort opptak som kan bli bokført. Tiltak i
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den stående skogen, som økt CO2-opptak fra
gjødsling eller tettere planting i eksisterende
skog, kan benyttes til å oppfylle forpliktelsen om
null utslipp fra sektoren, men slike tiltak kan ikke
generere kreditter til oppfyllelse av målet under
innsatsfordelingsforordningen. Det er åpnet for at
Kommisjonen kan revurdere dette på et senere
tidspunkt.
Overvåking og rapportering av utslipp
Felles oppfyllelse av klimamålet for 2030 forutsetter at landene som deltar følger de samme regler
for overvåking og rapportering av utslipp. For å
holde kontroll på utslippsutviklingen har EU derfor et detaljert felles regelverk om overvåking og
rapportering. Formålet er å sikre at det som rapporteres som ett tonn CO2-ekvivalenter i ett land,
også ville vært beregnet som ett tonn CO2-ekvivalenter i et annet land. Landene rapporterer årlig
om sine utslipp (utslippsregnskapet), og annet
hvert år skal det rapporteres framskrivninger av
utslipp og om tiltak og virkemidler på klimaområdet. Til dette formålet har EU vedtatt forordning
(EU) nr. 525/2013. I tillegg kommer beslutning
(EU) nr. 529/2013 om utslipp og opptak i skog og
andre landarealer (LULUCF) og dessuten forordning (EU) nr. 601/2012 med detaljerte krav til
overvåking og rapportering av utslippene for virksomhetene og luftfartøysoperatørene i kvotepliktig sektor. Kun sistnevnte har hittil blitt tatt inn i
EØS-avtalen. I forslaget fra Kommisjonen legges
det opp til at landene hvert femte år skal levere
oppgjør for sine forpliktelser.

5.4

Norges felles oppfyllelse med EU av
klimamålet for 2030

Regjeringen har innledet dialog med EU om felles
oppfyllelse av klimamålet for 2030. EUs interne
regelverk, som er under utarbeidelse, må først ferdigstilles før Norge vil kunne inngå en avtale med
EU.
Norge deltar allerede i det europeiske kvotesystemet gjennom EØS-avtalen. En felles oppfyl-

2016–2017

lelse av klimamålet for 2030 innebærer at alle
bedrifter i kvotepliktig sektor, uansett om de kommer fra Norge eller fra et EU-land, i fellesskap
bidrar til å kutte utslippene innenfor kvotesystemet med 43 prosent i 2030 sammenlignet
med nivået i 2005.
I likhet med kvotesystemet skal innsatsfordelingsforordningen bidra til at EU samlet når klimamålet sitt. Gjeldende innsatsfordelingsbeslutning
er ikke innlemmet i EØS-avtalen, og Norge deltar
ikke i fordelingen av innsatsen som er nødvendig
for å oppfylle EUs 2020-mål. Innsatsfordelingsforordningen som er foreslått for 2021–2030 vil imidlertid bli relevant for Norge ved inngåelse av en
avtale om felles oppfyllelse av klimamålet for 2030.
Ved inngåelse av en slik avtale forutsettes det at
Norge ikke uten videre vil bli bundet av mål og
regelverk på klima- og energiområdet utover det
som følger av EØS-avtalens hoveddel og vedlegg,
og av avtalen om felles oppfyllelse med EU.
Prinsippet om lik behandling basert på samme
rammevilkår har vært sentralt for regjeringen i
dialogen med EU, ikke minst når det gjelder fastsettelse av nasjonale måltall og tilgang til fleksibilitet og samarbeid i gjennomføringen. Norges
intensjon om felles gjennomføring med EU av klimamålet for 2030 er nevnt i den forklarende innledningen til Kommisjonens forslag til innsatsfordelingsforordning, hvor det også fremgår at
Norge med utgangspunkt i brutto nasjonalprodukt pr innbygger ville fått et mål på 40 prosent
reduksjon i utslippene sammenlignet med 2005
for ikke-kvotepliktig sektor. Det fremgår også at
fleksibilitetsmekanismer vil være tilgjengelige for
Norge i samme utstrekning som for medlemslandene. Ved felles gjennomføring vil også rapporteringsregelverket knyttet til utslipp og oppgjør for
forpliktelsen for ikke-kvotepliktig sektor bli relevant for Norge. Endelig innlemmelse av Norge i
innsatsfordelingen kan gjøres først når avtalen
mellom Norge og EU er inngått.
Etter at innsatsfordelingen er klar vil regjeringen på egnet måte legge fram for Stortinget resultatet av forhandlingene med EU og hvordan regjeringen vil arbeide for å nå det norske klimamålet
for 2030.
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6 Norsk lovgivning
6.1

Innledning

Dette avsnittet gir en oversikt over relevante
sektorovergripende og sektorspesifikke norske
lover. Avgiften på CO2 er også omtalt siden den er
helt sentral i norsk klimapolitikk, og enkelte økonomiske og andre virkemidler der det er relevant.
Også lovverket knyttet til klimatilpasning omtales
kort. Oversikten er ikke uttømmende og er ment
som bakgrunn for lovforslaget og for drøftingen i
avsnitt 6.7.

6.2

Sektorovergripende lovgivning for
regulering av utslippskilder

Forurensningsloven
Lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) er hovedloven for begrensning av forurensning. Utslipp av
klimagasser er forurensning i forurensningslovens
forstand. Forurensende utslipp er i utgangspunktet
forbudt med mindre det er tillatt etter lov eller forskrift eller omfattet av tillatelse etter forurensningsloven § 11. I tillatelsen kan det stilles vilkår, typisk
at utslipp skal begrenses og holdes innenfor fastsatte grenser, og krav om bruk av beste tilgjengelige teknologi.
Adgangen til å pålegge tiltak gjelder også for
forurensende virksomheter som er underlagt kvoteplikt etter klimakvoteloven (se nedenfor), men
det kan i disse tilfellene ikke settes noen utslippsgrense i tillatelsen, jf. § 11 andre ledd. Det kvotepliktige utslippet anses håndtert gjennom forurenserens deltakelse i kvotesystemet. Tillatelsen
etter forurensningsloven kan imidlertid stille
andre vilkår, for eksempel teknologikrav.
Klimakvoteloven
Kvotepliktige klimagassutslipp omfattes av Lov
17. desember 2004 nr. 99 om kvoteplikt og handel
med kvoter for utslipp av klimagasser (klimakvoteloven) med tilhørende forskrift. Den trådte i
kraft i 2005. Formålet med loven er å begrense
utslippene av klimagasser på en kostnadseffektiv

måte gjennom et system med kvoteplikt for
utslipp av klimagasser og fritt omsettelige
utslippskvoter. I 2005 hadde Norge en kobling til
EUs kvotesystem ved at norske bedrifter kunne
benytte kvoter fra EUs kvotesystem til oppgjør for
sin kvoteplikt. Siden 2008 har Norge gjennom
EØS-avtalen vært del av det europeiske kvotesystemet. Fra 2013 har kvotesystemets omfang
blitt utvidet og systemet er i større grad harmonisert på tvers av landene, jf. klimakvoteloven §§ 2
til 4 med nærmere begrensninger og presiseringer i klimakvoteforskriften. Kvoteplikten gjelder
stasjonære industrivirksomheter på fastlandet og
på kontinentalsokkelen. Den som driver slik virksomhet er kvotepliktig og må innlevere kvoter tilsvarende sine kvotepliktige utslipp. For virksomheter som omfattes av forurensningsloven kreves
i tillegg tillatelse etter forurensningsloven § 11.
Luftfart innen EØS-området har et eget kvotesystem med koblinger til kvotesystemet for stasjonære virksomheter. Fra 2013 omfatter kvotesystemet omtrent halvparten av norske klimagassutslipp.
Krav til produkter
Lov 11. juni 1976 nr. 79 om kontroll med produkter og forbrukertjenester har blant annet til formål å forebygge at produkter medfører forurensning. Loven inneholder en generell aktsomhetsplikt, substitusjonsplikt, og hjemler for å stille
krav til produkter som kan forårsake miljøskade.
Loven hjemler også krav til energieffektivitet i
produkter, en implementering av EUs økodesigndirektiv. Forskriftene under loven er samlet i produktforskriften. Produktforskriften kapittel 3 har
bestemmelser om omsetningskrav for biodrivstoff
og bærekraftskriterier for biodrivstoff og flytende
biobrensel.
Særavgifter
Særavgiftene vedtas, på samme måte som merverdiavgiften og de øvrige skattene til statskassen, av
Stortinget i medhold av Grunnloven § 75 bokstav a.
Dette skjer gjennom de årlige skatte- og avgifts-
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vedtakene (plenarvedtak). Plenarvedtakene angir
hvilke produkter som skal avgiftsbelegges, og
med hvilke satser. Plenarvedtaket angir også
hvilke produkter og hvilke bruksområder som er
fritatt for avgift, og hvilke som ilegges redusert
sats. Nærmere regler om beregning og oppkreving av avgift er fastsatt i forskrift hjemlet i blant
annet lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter. Særavgiftene, herunder miljøavgifter, tilfaller statskassen uten noen form for øremerking.
En riktig utformet miljøavgift skal i prinsippet
settes lik marginal ekstern kostnad ved det samfunnsøkonomisk optimale nivået på utslipp. Miljøavgiften tilsvarer da den marginale rensekostnaden. Riktig utformede avgifter sikrer at markedsprisen på miljøskadelige aktiviteter samsvarer med reelle samfunnsøkonomiske kostnader.
Dermed oppstår en samfunnsøkonomisk effektiv
bruk av ressursene.
Klimagassavgiftene omfatter CO2-avgiften på
mineralolje, bensin, innenlands bruk av gass og
forbrenning av olje og gass på kontinentalsokkelen. I tillegg kommer avgift på utslipp fra PFK og
HFK. Den generelle CO2-avgiften på mineralolje
(herunder autodiesel og bensin) er nå på om lag
350 kroner per tonn CO2. Petroleumsvirksomheten og kvotepliktig innenriks luftfart, som også
står overfor kvoteplikt, har CO2-avgifter på henholdsvis 444 og 431 kroner. Med dagens kvotepris
gir det en samlet karbonpris på i underkant av 500
kroner per tonn CO2.

6.3

Klimahensyn i samfunnsplanlegging og beslutningsprosesser

Plan- og bygningsloven
Lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) hjemler
et helhetlig system for planlegging for statlig, fylkeskommunal og kommunal virksomhet, der bruken av arealer og andre naturressurser vurderes
sammen med sektorenes planlegging og økonomiske forutsetninger. Loven skal fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner. Loven omfatter
mange former for planlegging, fra teknisk orientert og detaljert reguleringsplanlegging til overordnet samfunnsplanlegging av prinsipiell og strategisk natur. Kommunal arealplanlegging er
bestemmende for hvilke bygge- og anleggstiltak
som er tillatt på de forskjellige arealene.
Plan- og bygningsloven er et virkemiddel for å
påvirke utslipp av klimagasser i Norge. F.eks. vil
plassering av boligområder og næringsområder
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legge infrastrukturelle føringer på transportmønstre som har konsekvenser for utslipp fra
transport. Plan- og bygningsloven er også et helt
sentralt lovverk i arbeidet med klimatilpasning.
Med hjemmel i plan- og bygningsloven er det
fastsatt statlige planretningslinjer for samordnet
bolig-, areal- og transportplanlegging. Retningslinjene gjelder for planlegging i hele landet, på alle forvaltningsnivåer. Retningslinjene fremhever at arealplanleggingen bør bidra til begrensning av klimagassutslipp, bl.a. ved føringer om at det bør legges
særlig vekt på høy arealutnyttelse, fortetting og
transformasjon rundt kollektivknutepunkter, at nye
utbyggingsområder bør styres mot sentrumsnære
områder, og at planleggingen skal bidra til å styrke
kollektiv, sykkel og gange som transportform.
Med hjemmel i plan- og bygningsloven er det
videre fastsatt en statlig planretningslinje for
klima- og energiplanlegging i kommunene. Denne
pålegger kommunene å innarbeide tiltak og virkemidler for å redusere utslipp av klimagasser og
sikre mer effektiv energibruk og miljøvennlig
energiomlegging i sin kommuneplan eller i egen
kommunedelplan.
Utredning av miljøkonsekvenser i prosjekter, planer og
programmer
Plan- og bygningsloven stiller krav om konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven og tiltak etter annet lovverk som kan få
vesentlige virkninger for miljø og samfunn (jf. pbl
§ 4-2 og kapittel 14). Nærmere regler er gitt i forskrift 19. desember 2014 nr. 1726 om konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven og forskrift 19. desember 2014 nr. 1758 om
konsekvensutredninger for tiltak etter sektorlover. Formålet med konsekvensutredninger er å
sikre at hensynet til miljø og samfunn – herunder
hensynet til å begrense klimagassutslipp – blir tatt
i betraktning under forberedelsen av planen eller
tiltaket, og når det tas stilling til om og på hvilke
vilkår planen eller tiltaket kan gjennomføres.
I petroleumsloven oppstilles det også krav om
gjennomføring av konsekvensutredninger før
åpning av nye områder på kontinentalsokkelen for
petroleumsvirksomhet, og som ledd i utbygging
av nye felt, rørledninger og andre innretninger for
petroleumsvirksomhet, samt før avslutning av
petroleumsvirksomheten.
Forurensningsloven har egne regler for miljøkonsekvensutredninger av forurensning.
Krav om utredning av konsekvenser av planer
og programmer, herunder miljøkonsekvenser, følger av den generelle saksbehandlingsinstruksen
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for statsforvaltningen, den såkalte Utredningsinstruksen. Instruksen gjelder for utarbeiding av
beslutningsgrunnlag for statlige tiltak som utføres
i eller på oppdrag for statlige forvaltningsorganer.
Formålet er å legge et godt grunnlag for beslutninger om statlige tiltak. Instruksen stiller krav
om utredning av den beslutning som foreslås,
men oppstiller ikke eksplisitte krav til hvordan
utredningen skal ta hensyn til eventuelle konsekvenser for klimagassutslipp.
Staten har etablert en egen utredningsmodell
med ekstern kvalitetssikring (KS1 og KS2) for
prosjekter med en antatt kostnad over 750 millioner kroner. Modellen stiller krav om at ulike
prosjektalternativer skal undergis en samfunnsøkonomisk analyse. I den grad prosjektet vil få
konsekvenser for Norges utslipp av klimagasser
vil disse normalt være prissatt i analysen, men
det er ikke oppstilt eksplisitte føringer om dette.

6.4

Sektorlovgivning

Innledning
I tillegg til generelle sektorovergripende klimapolitiske virkemidler, har en rekke sektorvirkemidler også betydning for utviklingen i klimagassutslippene i Norge. Nedenfor omtales noen av de
mest sentrale sektorvise virkemidlene. De sektorovergripende virkemidlene blir også omtalt der de
er relevante for sammenhengen.
Landbasert industri og petroleumsvirksomhet
Utslipp fra landbasert industri og petroleumsvirksomheten er for en stor del kvotepliktig etter
klimakvoteloven. Det stilles videre krav om bruk
av beste tilgjengelige teknikker (BAT) etter forurensningsforskriften kapittel 36 og krav om system for energiledelse i henhold til forurensningsloven. Enova har flere programmer for støtte til
energi- og klimatiltak og utvikling av energi- og
klimateknologi i norsk fastlandsindustri og
petroleumssektoren. I henhold til forurensningsforskriften er det krav om at alle planer for utbygging og drift av olje- og gassfelt skal ha en god og
effektiv energiløsning. Kravet omfatter også en
analyse av mulig kraftforsyning fra land.
Petroleumsloven slår fast at det er staten som
har eiendomsretten til undersjøiske petroleumsforekomster på den norske kontinentalsokkelen.
Med hjemmel i loven forestår olje- og energidepartementet tildeling av tillatelser til petroleumsvirksomhet etter loven.
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Petroleumsvirksomheten på sokkelen og Hammerfest LNG på Melkøya betaler både CO2-avgift
og svarer kvoter for utslipp fra forbrenning av
brenngass, fakling og utslipp knyttet til fangst og
lagring av CO2. For andre brensler, som mineralolje, vil virksomhetene betale CO2-avgift ved innkjøp, men avgiften vil bli refundert etter at det er
levert kvoter for utslippene. I tillatelse etter forurensningsloven kan det stilles krav om klimagassreduserende tiltak direkte overfor den enkelte virksomhet.
Med hjemmel i petroleumsloven er det gitt
begrensninger i adgangen til fakling av gass på sokkelen, og fakling tillates kun av sikkerhetshensyn.
Operatørselskapene søker om tillatelse til brenning
av gass over fakkelsystemet i forbindelse med årlig
søknad om produksjonstillatelse. Tillatelsen til
brenning reguleres kvartalsvis som en øvre grense
for gjennomsnittlig brenning per dag.
Regler om lagring av CO2 er hjemlet i forurensningsloven med forurensningsforskriften
kapittel 35, i petroleumsloven med petroleumsforskriften kapittel 4a og i CO2-lagringsforskriften
av 5. desember 2014 nr. 1517.
Transportsektoren
Med unntak av sivil luftfart innenfor EØS er transportsektoren ikke omfattet av EUs kvotesystem.
Landtransport, innenriks luftfart og sjøfart er
omfattet av CO2-avgift på drivstoffet. Drivstoffet til
veitransport er i tillegg ilagt en veibruksavgift,
som er begrunnet med at bilistene skal betale for
veislitasje og andre eksterne kostnader som bilkjøringen fører meg seg (ulykker, luftforurensning, støy, m.m.). Veibruksavgiften har ikke
direkte et klimapolitisk formål, men har like fullt
en effekt på klimagassutslippene fordi den øker
prisen på fossilt drivstoff.
Kjøretøy er i tillegg omfattet av kjøpsavgifter
(engangsavgiften), som bl.a. er gradert etter CO2utslipp per kjørte kilometer. Dette gir ytterligere
insentiver til å velge biler med lave CO2-utslipp.
Utslipp fra nye biler har falt betydelig siden avgiftsomleggingen i 2007. I tillegg er det en rekke avgiftsmessige fordeler og andre privilegier for eiere av elog hydrogenbiler.
I produktforskriften (forskrift 1. juni 2004 nr.
922) kap. 3 er det fastsatt at de som omsetter drivstoff skal sørge for at minimum 7,0 volumprosent
av totalt omsatt mengde drivstoff til veitrafikk per
år består av biodrivstoff.
Veglova § 27 er hjemmelsgrunnlaget for bompengeinnkreving på offentlig vei. Innkreving av
bompenger krever samtykke fra Stortinget. Bom-
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penger kan brukes til infrastrukturtiltak for veg
og skinnegående kollektivtransport samt til driftstiltak for kollektivtransport. Bompengetakstene
kan til en viss grad tidsdifferensieres for å regulere trafikken, og det arbeides med en lovendring
i veglova § 27 som vil åpne for ytterligere et fleksibelt takstsystem med tids- og miljødifferensiering
i byområdene. I akutte situasjoner med dårlig luft
kan det innenfor eksisterende bompengepakke i
et byområde fastsettes midlertidige økte tidsdifferensierte takster, jf. veglova § 27 annet ledd. Bruken av takstene forutsetter vedtak fra kommunen
og fylkeskommunen. Bompengeinnkreving vil
kunne gi effekt på utslipp av klimagasser fordi det
bidrar til mindre bilbruk.
Arealplanleggingen etter plan- og bygningsloven er et viktig virkemiddel for reduksjon av
utslipp fra transport.
Av andre virkemidler i transportsektoren kan
bl.a. nevnes:
– Tilskudd til investeringer og drift av kollektivtransport.
– Bymiljøavtaler/belønningsordningen og byvekstavtaler for bedre kollektivtransport og
mindre bilbruk i byområdene.
– Enovas programmer for støtte til prosjekter
innen transportsektoren.
– Andre virkemidler som fremmer utbygging av
ladestasjoner, for eksempel parkeringsforskriften.
– Bygging av gang- og sykkelveier.
Bygg og fjernvarme
Mineralolje (fyringsolje, parafin og lignende) er
ilagt CO2-avgift, samt en grunnavgift som ble innført for å hindre dreining mot olje da el-avgiften
ble innført.
Byggteknisk forskrift (TEK 10), hjemlet i planog bygningsloven, stiller bl.a. krav til energieffektivitet og energiforsyning for nye bygg. Det er i
nye bygg ikke tillatt å installere varmeinstallasjon
for fossilt brensel (jf. TEK 10 § 14-4 (1)).
I Klimaforliket fra 2012 var det flertall for å innføre forbud mot fyring med fossil olje i husholdninger og til grunnlast i øvrige bygg i 2020. Stortinget
har også vedtatt at det skal innføres et forbud mot
fyring med fossil olje. Forslag til forskrift som gjennomfører slikt forbud har vært på offentlig høring,
og foreslår et forbud som er hjemlet i forurensningsloven og energiloven. Forskriften er under
utredning, med sikte på endelig fastsettelse.
Enova tilbyr investeringsstøtte til energieffektiviseringstiltak og etablering av varmeløs-

2016–2017

ninger basert på fornybar energi, spillvarme og
varmepumper i bygg.
Fjernvarmeanlegg med installert effekt over
20 MW er omfattet av kvotesystemet. Kvotepliktige virksomheter er fritatt for CO2-avgift på mineralolje og betaler en redusert sats ved bruk av
naturgass. Avfall er den viktigste energikilden i
fjernvarmeproduksjon i Norge. Forbrenning av
avfall gir utslipp av CO2. Utslipp ved bruk av avfall
som energikilde i ordinære fjernvarmeanlegg er
verken ilagt kvoteplikt eller CO2-avgift, men må
ha tillatelse til utslipp til luft etter forurensningsloven, jf. også omtale av avfallssektoren nedenfor.
Etter plan- og bygningsloven kan kommunen
bestemme at ny bebyggelse innenfor et konsesjonsområde for fjernvarme skal tilknyttes fjernvarmeanlegget.
Jordbruk
Utslipp av metan, lystgass og CO2 fra jordbruk er
ikke underlagt kvoteplikt, og det er heller ikke
pålagt CO2-avgift for disse utslippene. Eksisterende virkemidler for å redusere utslippene av
klimagasser i jordbruket består av både juridiske,
økonomiske og informasjonsvirkemidler. Klimarettet forskning skal prioriteres i Landbruks- og
matdepartementets forskningsbevilgning over
Jordbruksavtalen. Økonomiske støtteordninger
over Jordbruksavtalen er det viktigste økonomiske virkemiddelet i jordbrukssektoren. De økonomiske overføringene har stor betydning for produksjonsvolum, produksjonsfordeling og struktur i næringen.
Skogbruk
Skogen tar opp en betydelig mengde CO2. Tiltak i
skog kan både øke opptaket av klimagasser, og
fungere som tilpasningstiltak, for eksempel som
buffer for jordras. De juridiske rammene for skogpolitikken er i hovedsak gitt gjennom naturmangfoldloven og lovverket i skogsektoren, nærmere
bestemt skogbruksloven med tilhørende forskrifter om blant annet bærekraftig skogbruk, skogfond, skogfrøforsyning og tilskudd til skogbruk.
Det er i Norge pålegg om å forynge skogen etter
hogst. Skogfondsordningen innebærer at skogeieren er pliktig til å sette av 4–40 prosent av bruttoverdien av skogvirket som avvirkes, til langsiktige
investeringer i skogen.
Det er etablert flere tilskuddsordninger og
programmer for skogbruket som blant annet
bidrar til økt tilvekst i skogen og dermed økt CO2opptak.
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Avfallssektoren
Behandling og disponering av avfall reguleres
med hjemmel i forurensningsloven og produktkontrolloven med forskrifter, samlet i avfallsforskriften. Forbud mot deponering av nedbrytbart
avfall ble innført i 2009. Framtidige klimagassutslipp fra biologisk nedbrytning i avfallsdeponier
vil derfor i hovedsak skyldes avfall som er deponert tidligere. Avfallsforskriften gir mulighet til å
gjøre unntak fra deponiforbudet i særlige tilfeller.
I avfallsforskriften stilles det krav om at deponigass skal samles opp ved alle deponier som mottar biologisk nedbrytbart avfall. Gassen kan energiutnyttes eller fakles.
Utslipp fra forbrenning av avfall er i de fleste tilfeller unntatt fra kvoteplikt. Dette gjelder imidlertid
ikke forbrenning av avfall i virksomheter som i henhold til kvoteregelverket er definert som samforbrenningsanlegg. Avfallsregelverkets generelle
krav til avfallshåndtering og gjenvinning har også
betydning for klimagassutslipp.

6.5

Lovgivning relevant for arbeidet
med klimatilpasning i Norge

Meld. St. 33 (2012–2013) Klimatilpasning i Norge
fastslår «at alle har et ansvar for å tilpasse seg
klimaendringene, både enkeltindivider, næringsliv og myndigheter».
Å ta hensyn til vær og klima i samfunnsplanleggingen er ikke nytt. Klimaendringene forsterker imidlertid utfordringene, og gir også nye
utfordringer.
Tilpasning til virkningene av klimaendringer
angår grunnleggende samfunnsstrukturer og en
rekke lover vil derfor ha betydning for dette arbeidet, herunder regelverket om arealplanlegging,
beredskapslovgivningen, vassdragslovgivningen,
lovverket som regulerer ulike typer infrastruktur,
naturskadelovgivningen m.m.
Kommunene er ofte i første linje i møtet med
klimaendringene. Plan- og bygningsloven er det
overordnede verktøy for samfunnsplanlegging
og arealforvaltning og sentral i kommunenes
arbeid med tilpasning. Klimatilpasning er ikke
spesifikt nevnt i plan- og bygningsloven, men det
følger av forarbeidene til loven § 3-1 bokstav g at
«Bokstav g refererer til planlegging som et viktig
virkemiddel for å ta hensyn til og motvirke klimaendringer. Kommunene skal sikre at innbyggerne blir ivaretatt ved ekstremværhendelser.
Det skjer gjennom sårbarhetsanalyser og utvikling av beredskapsplaner, og i arealplaner som
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sikrer at utsatte områder ikke blir tilrettelagt for
utbygging. I tillegg skal det tas hensyn til konsekvenser av havnivåstigning».
For å ytterligere styrke kommunenes arbeid
med klimatilpasning er regjeringen i gang med å
utvikle statlige planretningslinjer (SPR) for klimatilpasning. Retningslinjene skal bidra til at samfunnet blir bedre rustet for å møte klimaendringene,
og skal legges til grunn ved statlig, regional og
kommunal planlegging.
Sivilbeskyttelsesloven § 14 pålegger kommunene et overordnet ansvar for å utarbeide risikoog sårbarhetsanalyser (ROS-analyse). Analysen
skal danne utgangspunkt for kommunens beredskapsplan for uønskede hendelser. Analysene skal
bl.a. omfatte eksisterende og framtidige risiko- og
sårbarhetsfaktorer, for eksempel hendelser som
følge av klimaendringer.
Et offentlig utvalg har utredet lovgrunnlaget
for håndtering av overvann, med utgangspunkt i
Meld. St. 33 (2012–2013) Klimatilpasning i Norge,
og NOU 2010: 10 Tilpassing til eit klima i endring.
Overvannsutvalget har avgitt sin innstilling, jf.
NOU 2015: 16 Overvann i byer og tettsteder.

6.6

Rettighetslovgivning

Grunnloven § 112
I 1992 vedtok Stortinget Grunnloven § 110 b til
vern om miljøet. Ved den språklige revisjonen av
Grunnloven i 2014 ble bestemmelsen flyttet til
§ 112 og lyder nå:
«Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen,
og til en natur der produksjonsevne og 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.»
Bestemmelsen er inntatt i Grunnlovens kapittel
om menneskerettigheter. Første og andre ledd i
bestemmelsen fastsetter grunnleggende rettigheter for borgerne – rett til en viss miljøkvalitet og
rett til kunnskap om naturmiljøets tilstand og om
virkningene av planlagte og iverksatte inngrep i
naturen (miljøinformasjon). Første ledd andre setning stiller krav om en bærekraftig utvikling, som
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ivaretar miljøkvalitetsrettigheten også for fremtidige generasjoner.
Grunnloven § 112 tredje ledd pålegger statens
myndigheter en plikt til å iverksette tiltak som gjennomfører grunnsetningene i første og andre ledd.
Grunnloven overlater til styrende myndigheter å bestemme hvilke tiltak og virkemidler
som skal tas i bruk for å nå miljømålene i § 112,
forutsatt at de er egnet til å ivareta borgernes rettigheter. Bestemmelsen har i første rekke betydning som rettesnor for lovgivningen og som tolkningsmoment ved anvendelse av gjeldende rett.
Ved tolkningstvil kan Grunnloven § 112 være et
argument for å velge det tolkningsalternativet
som er best i samsvar med borgernes rettigheter
eller statens plikter etter § 112.
Rett til miljøinformasjon og deltakelse
Retten til miljøinformasjon etter Grunnloven § 112
andre ledd er operasjonalisert gjennom lov 9. mai
2003 nr. 31 om rett til miljøinformasjon og deltakelse i offentlige beslutningsprosesser av betydning for miljøet (miljøinformasjonsloven), samt i
utredningsinstruksen (krav til begrunnelse,
utredning av konsekvenser og allmenn høring). I
tillegg til å operasjonalisere rettighetene og pliktene etter Grunnloven § 112 annet ledd jf. tredje
ledd, gjennomfører miljøinformasjonsloven Norges internasjonale forpliktelser på dette området.
Rett til informasjon og deltakelse følger av
internasjonale prinsipper og forpliktelser etter FNs
verdenserklæring om menneskerettigheter og FNkonvensjonen om sivile og politiske rettigheter,
Rio-erklæringen fra 1992 (prinsipp 10), Århuskonvensjonen om tilgang til miljøinformasjon, allmennhetens deltakelse i beslutningsprosesser og
adgang til klage og domstolsprøving på miljøområdet, og FNs klimakonvensjon (artikkel 6).
Miljøinformasjonsloven er en rettighetslov
om tilgang til miljøinformasjon og rett til deltakelse i beslutningsprosesser av betydning for
miljøet. Loven inneholder bestemmelser om hva
miljøinformasjon er, og retten til å få tilgang til
denne utover alminnelige regler for dokumentinnsyn, og den gir borgerne rett til miljøinformasjon både hos offentlige og private aktører. Den inneholder også en prinsippbestemmelse om rett til deltakelse i beslutningsprosesser av betydning for miljøet. I tillegg gjelder mer
spesifikke regler på bestemte saksområder tilpasset de behov som gjør seg gjeldende der.
Eksempler på dette er særregler om informasjon
og deltakelse i lover som plan- og bygningsloven
og petroleumsloven.

6.7

2016–2017

Vurdering av samordning og
overbygging av lovgivningen på
klimaområdet

I forbindelse med Stortingets vedtak om klimalov
ble regjeringen også anmodet om å «gjennomgå
eksisterende lovgivning som kan ha betydning på
klimaområdet, og eventuelt foreslå, hvor det
anses som hensiktsmessig for klimaarbeidet, en
samordning og overbygging av lovgivningen på
klimaområdet». Lignende tanker var fremme i
konsultasjonsrunden om notatet «Perspektiver på
en klimalov» vinteren 2014–15, hvor det ble argumentert for å utrede en klimalov som samler på ett
sted alle klimarelaterte virkemidler, som en slags
ny «klimapilar» i norsk lovverk. Det ble fremholdt
at dette kunne gi bedre oversikt, og at Norge
dessuten mangler klimarelevante, sektorovergripende, helhetlige og langsiktige rettslige føringer.
Noen høringsinstanser har uttalt seg om dette
punktet, og blant de som uttaler seg støtter de
fleste departementet i at det ikke er behov for en
omfattende lovreform. Flere høringsinstanser,
deriblant innspillene fra kommuner og fylkeskommuner, understreker behovet for at klimahensyn
er integrert i offentlige beslutninger og myndighetsutøvelse på alle forvaltningsnivåer lokalt, regionalt og sentralt. Forskningsgruppen for naturressursrett ved Det juridiske fakultet, Universitetet i
Oslo mener det er et behov for styrking av annen
klimarelevant lovgivning, og mener relevant lovgivning bør utredes i lys av klimaoppgavene lovgivningen har. Dette bør fortrinnsvis gjøres gjennom et eget lovutvalg. Maria Waag (student) og
Arild Vatn (professor) ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet mener også lovgivningen på
klimaområdet bør evalueres i en offentlig utredning.
Spørsmålet er dels om man kan si det mangler
en «klimapilar» i norsk lovgivning, og dels om det
er hensiktsmessig i norsk lovgivning, i tillegg til,
eller som del av en klimalov, å samle og samordne
all klimarelevant lovgivning og andre virkemidler
i en lov.
Departementet kan ikke si seg enig i at Norge
mangler en «klimapilar» i lovverket. Norge var tidlig ute med sterke virkemidler for å bekjempe
forurensning til luft inkludert klimagassutslipp.
Norge har hatt klimalovgivning siden forurensningsloven ble vedtatt i 1981 og trådte i kraft i
1983. Norge var tidlig ute med å etablere et nasjonalt kvotesystem for klimagasser, og første generasjon av klimakvoteloven trådte i kraft 1. januar
2005. Avgiften på CO2 ble introdusert i 1991. Forurensningsloven omfatter alle klimagasser, og er
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en bred lov med et nyansert hjemmelsgrunnlag
for å regulere forurensning. Den er sektorovergripende, og retter seg mot forurenseren, uansett
hvem forurenseren måtte være, med noen viktige
unntak. Lovens utgangspunkt er at forurensning
som hovedregel er forbudt, med mindre den har
tillatelse etter forurensningsloven, enten ved en
enkelttillatelse, eller gjennom generelle regler i
loven selv eller forskrift. Hjemmelsgrunnlaget for
generelle, sektorovergripende juridiske virkemidler rettet mot forurenseren er samlet i forurensningsloven og klimakvoteloven. Lovstrukturelt
utgjør dette «klimapilaren» i norsk lovverk.
Regulering av klimagassutslipp i Norge er
dominert av sektorovergripende økonomiske virkemidler, i form av kvoteplikt og CO2-avgift, som
til sammen nå dekker over 80 prosent av norske
klimagassutslipp. Kvotepliktig etter klimakvoteloven § 4 skal etter søknad innvilges tillatelse til
kvotepliktige utslipp av klimagasser så fremt han
godtgjør at han er i stand til å overvåke og rapportere utslippene på en tilfredsstillende måte. Kongen kan i utslippstillatelsen sette vilkår i medhold
av § 16. Det skal ikke settes noen utslippsgrenseverdi i tillatelsen. Tillatelsen gjelder så langt det
innleveres kvoter i henhold til plikten i klimakvoteloven § 13. Hjemmelsgrunnlaget i forurensningsloven har i liten grad vært brukt på CO2utslipp, i en viss grad overfor andre klimagasser
som metan og klimagasser i industrien. For
utslipp av klimagassen metan har for eksempel
regelverk i medhold av forurensningsloven vært
et viktig virkemiddel for å redusere utslippene fra
avfallsdeponier. Loven står like fullt til disposisjon
som en pilar for regulering av forurensning i
norsk lovverk som når som helst kan tas i bruk i
større utstrekning. Den har vist seg som et effektivt rettslig instrument gjennom mange år, med
gode resultater, og har i liten grad hatt behov for å
endres vesentlig siden den ble vedtatt i 1981.
Videre underlegger miljøforvaltningen lovverket løpende vurderinger med henblikk på forbedring og styrking av regelverket som virkemiddel,
herunder i forbindelse med gjennomføring av
EØS-relevant regelverk og andre internasjonale
forpliktelser. Klima- og miljøforvaltningen har
med ulike mellomrom tidligere foretatt mer helhetlige vurderinger av lovverket når det gjelder
utfordringene i klimapolitikken, og blant annet
vurdert om det er vesentlige hindre eller mangler
i lovverket som står i veien for å kunne føre en
ambisiøs klimapolitikk. Det er konkludert med at
regelverket i tilstrekkelig grad åpner opp for å ta
og vektlegge klimahensyn både sektorovergripende og sektorspesifikt. Departementet mener
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fortsatt Norge har et dekkende lovverk uten
vesentlige hjemmelsmangler på klimaområdet.
Hvorvidt lovverket tjener på å samle bestemmelser som tematisk hører sammen i en lov, istedenfor at de er nedfelt i de respektive lovverk der
de ellers hører hjemme, reiser mange spørsmål –
om tilgjengelighet, brukervennlighet, men også
om hensiktsmessig lovstruktur. Det finnes ikke
ett universalsvar på dette. Hva som er hensiktsmessig kan variere fra rettsområde til rettsområde
og fra en problemstilling til en annen. En samling
av klimarelevant lovverk kan i utgangspunktet
virke tiltalende. Ved nærmere vurdering reiser det
imidlertid en rekke spørsmål, dels innholdsmessige, dels lovtekniske, og disse henger også til
dels sammen. Flytting av bestemmelser fra andre
deler av lovverket inn i en ny lovstrukturell sammenheng skaper nye avgrensningsspørsmål, nye
grenseflater og nye tolkningsspørsmål både
innenfor den nye loven og innenfor de lovene
bestemmelsene ble flyttet fra. Rettslig sett er det
ikke gitt at man oppnår noen stor gevinst.
En ytterligere vanskelighet er å trekke grensen for hvilke bestemmelser som har tilstrekkelig
grad av klimarelevans til å inngå i en samlelov om
klima. Klimautfordringen angår alle samfunnssektorer. Det kan dermed hevdes at klimarelevant
lovverk ikke bare er regler rettet direkte mot
utslippskilder til klimagasser, men også må
omfatte en rekke andre bestemmelser som skal
sikre at klimahensyn tillegges vekt. Et forsøk på å
sammenstille disse bestemmelsene i én lov kan gi
et for snevert bilde av det brede spekter av problemstillinger og virkemidler som er relevante.
Departementet viser til at de viktigste sektorovergripende juridiske virkemidlene allerede er
samlet, i hhv. forurensningsloven og klimakvoteloven. Hjemlene for økonomiske virkemidler i
form av avgifter på klimagassutslipp, deriblant
CO2-avgiften, er samlet i særavgiftsloven. Forurensningsloven og kvoteloven har også et avklart
innbyrdes forhold og selvstendig betydning i forhold til hverandre. Når det gjelder sektorspesifikk
lovgivning kan spørsmålet stille seg annerledes.
Spørsmålet er hva som er mest hensiktsmessig –
samling i en lov, eller at klimarelevante bestemmelser finnes i sektorlovgivningen der de er relevante. Lovproposisjonen til Finlands klimalov
drøfter spørsmålet om hvordan få et mer samlet
grep på bruk av virkemidler og tiltak siden sektorlovverk er mangfoldig og spredt. I proposisjonen
framheves at klimaloven vil fungere som en overbygning som gir en særlig merverdi i ikke-kvotepliktig sektor fordi den vil fremme en bedre samordning og oversikt og en mer effektiv gjennom-
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føring av utslippsreduksjoner i ikke-kvotepliktig
sektor og legge til rette for kostnadseffektive
veivalg.
Departementet ser også klare betenkeligheter med å trekke tiltak og virkemidler av betydning for klima ut fra det lovverket hvor de i dag er
hjemlet. En viktig utfordring på klimaområdet er
nettopp å sikre at klimahensyn integreres i ulike
sektorer og på ulike livs- og næringsområder.
Departementet mener i lys av dette at det er hensiktsmessig at klimahensyn inngår som en integrert del av det lovverket som regulerer den
enkelte sektor, virksomhet eller livsområde. For
brukerne av dette regelverket er det også lettest
om de relevante bestemmelsene finnes i det lovverket som ligger den aktuelle sektoren eller
temaet nærmest. Departementet finner også
grunn til å fremheve at en strukturering av lovverket etter sektor eller livsområde samsvarer bedre
med norsk lovgivningstradisjon enn en strukturering etter de hensyn loven skal ivareta. Dette ble
framhevet av et utvalg som på generell basis vurderte om norsk lovverk hadde forbedringspunkter mer overordnet når det gjaldt struktur, det
såkalte Lovstrukturutvalget, som avga innstilling i
1992 (NOU 1992: 32). Blant utvalgets anbefalinger
var at «en lovinndeling etter hensyn bør etter vårt
syn som regel bare gjennomføres hvor dette også
innebærer den beste og mest oversiktlige regelstruktur for den reglene angår.» Videre mente
utvalget at en «sektororientert tilnærming til lov-
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strukturen [gir] det beste utgangspunkt for å
skape et helhetlig og oversiktlig lovverk» (jf. NOU
1992: 32 punkt 8.5.4 og 8.5.5).
En samling av klimarelevant lovverk ville sette
i gang en meget omfattende og tidkrevende lovreform. Den siste omfattende lovreformen i norsk
miljørett, utviklingen av naturmangfoldloven, tok
nærmere ti år. På dette området hadde lovgivningen imidlertid klare mangler og var ikke oppdatert i henhold til Norges internasjonale forpliktelser på biodiversitetsområdet. Som beskrevet
ovenfor kan departementet ikke se at dette er tilfellet på klimaområdet. Departementet ser derfor
ikke sterke reelle eller lovtekniske grunner til en
minst like omfattende lovreform.
For å få til den nødvendige omstillingen til et
lavutslippssamfunn er det imidlertid viktig at klimahensyn blir synliggjort og vurdert tidlig i de
aktuelle beslutningsprosesser.
Departementet mener at en klimalov slik den
er ment å fungere er en type lovgivning som nettopp har til formål å legge til rette for en bedre
samordning av klimahensyn i beslutningsprosesser. Klimaloven vil støtte opp om det viktige reelle
forhold at det er helheten i politikken og summen
av ulike tiltak som er viktig for å fremme omstilling til et lavutslippssamfunn. Departementet
mener derfor at forslaget til klimalov nettopp vil
innebære en overbygning på klimaområdet slik
Stortinget har etterlyst.
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7 Klimalovene i Storbritannia, Danmark og Finland,
samt svensk forslag til klimalov
7.1

Innledning

Storbritannia, Danmark og Finland har vedtatt
klimalover. Den britiske og den finske klimaloven
omfatter både utslippsreduksjoner og tilpasning
til klimaendringer. Danmarks klimalov gjelder
kun utslippsreduksjoner.

7.2

Storbritannias Climate Change Act

Storbritannias klimalov, Climate Change Act, ble
vedtatt i 2008. Loven er bindende for de øverste
statsmaktene, regjering og parlament, men inneholder ikke bestemmelser som retter seg mot borgerne. Climate Change Act 2008 inneholder følgende hovedelementer:
– Lovfesting av mål for 2020.
– Lovfesting av mål for 2050. Målet er å redusere
klimagassutslippene i Storbritannia med 80 prosent sammenlignet med 1990-nivå.
– Innføring av bindende maksimalgrenser for
klimagassutslipp for hver femårsperiode fram
til 2050 (karbonbudsjetter).
– Energi- og klimaministeren er juridisk ansvarlig for måloppnåelse både for 2050-målet og
femårsmålene.
– Årlig rapportering til parlamentet om måloppnåelse.
– Lovfestede prosedyrer for fastsetting og
endringer av mål for budsjettperiodene og for
beslutninger om fordeling av ansvar for å gjennomføre de nødvendige tiltak.
– En uavhengig ekspertkomité, Committee on
Climate Change, som premissleverandør til de
fleste av beslutningene som skal tas under
loven, og som i tillegg årlig skal gi sin vurdering av framdrift og måloppnåelse.
Det første karbonbudsjettet er oppfylt, og klimadepartementet opplyser at man er «on track» til og
med tredje karbonbudsjett. I henhold til status per
i dag er Storbritannias klimapolitikk «off track»
når det gjelder fjerde og femte karbonbudsjett.

Regjeringen har under utarbeidelse en revidert
handlingsplan med forslag til forsterket virkemiddelbruk.
Karbonbudsjettene vedtas av Parlamentet
minst 11,5 år i forkant. I tillegg til rådgivende innspill om nivået på karbonbudsjettene og om ulike
«pathways» eller virkemiddelpakker som kan nå
målene, utgir den britiske klimakomiteen årlige
«progress reports». Regjeringen legger fram karbonbudsjettene for Parlamentet. I henhold til klimaloven kreves det offentlig begrunnelse dersom
regjeringens forslag avviker fra ekspertkomiteens
forslag. Hvert budsjett har et bindende samlet
utslippstak for en femårsperiode. Det åpnes for
bruk av fleksible mekanismer i forbindelse med
oppgjøret av den enkelte budsjettperioden. Manglende måloppnåelse av et karbonbudsjett krever
offentlig redegjørelse. Klimaloven åpner for å
overføre utslippsenheter fra den etterfølgende
budsjettperioden til den tidligere perioden (som
innebærer utsettelse av utslippskutt) begrenset til
1 prosent av budsjettet, mens loven ikke angir
noen slik begrensning på adgangen til å overføre
utslippsenheter motsatt vei (såkalt «banking»).

7.3

Danmarks Klimalov

Det danske Folketinget vedtok 11. juni 2014 Danmarks «Klimalov». Bakgrunnen er et politisk
klimaforlik fra 6. februar 2014 som også inkluderte enighet om at det skulle fremmes forslag til
en klimalov i Danmark. Formålet med loven er å
etablere en «overordnet strategisk ramme for
Danmarks klimapolitik med henblik på at overgå
til et lavemissionssamfund i 2050». Lovens formål
er også å «fremme gennemsigtighed og offentlighed om status, retning og fremdrift for Danmarks
klimapolitik».
Loven er på fem paragrafer og inneholder et
formål, bestemmelser om «Klimarådet», og om
«Klimapolitisk redegjørelse». Lovens formål er å
fremme lavutslippssamfunnet som i loven omtales
som «et ressourceeffektivt samfund med en ener-
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giforsyning baseret på vedvarende energi og markant lavere udledninger af drivhusgasser fra
øvrige sektorer, som samtidig understøtter vækst
og udvikling». Den danske loven inneholder ikke
tallfestede mål. Da loven ble vedtatt ble det samtidig inngått et politisk forlik om at utslippene i
Danmark skal reduseres med 40 prosent fra 1990nivå innen 2020. Det var også politisk enighet om
at nye klimamål skal fastsettes fortløpende hvert
femte år, med ti års horisont framover, ifølge
«Aftale om Danmarks Klimalov, Klimaråd og nationale klimamålsætninger». I den siste klimapolitiske redegjørelsen fra den danske regjeringen
omtales ikke 2020-målet.
Det danske klimarådet skal være et uavhengig
rådgivende ekspertorgan med oppgaver nedfelt i
klimaloven. Klimarådet skal vurdere status for Danmarks oppfyllelse av nasjonale klimamål og internasjonale klimaforpliktelser, analysere mulige omstillingsveier fram mot et lavutslippssamfunn i 2050
og mulige virkemidler for å oppnå utslippsreduksjoner, utarbeide anbefalinger om utforming av
klimapolitikken, herunder valg av virkemidler og
omstillingsveier, og bidra til den offentlige debatt. I
sitt arbeid skal Klimarådet i nødvendig omfang, i
forbindelse med utarbeidelse av sine analyser og
øvrige arbeid, trekke inn relevante parter, herunder blant annet næringsinteresser, arbeidsmarkedets parter og sivilsamfunnet. Klima- og
energiministeren kan anmode Klimarådet om å
komme med anbefaling på særlig høyt prioriterte
områder innenfor lovens formål. Minst en gang i
året skal Klimarådet oversende en offentlig anbefaling til energi- og bygningsministeren om klimainnsatsen, slik at dette kan innrettes kostnadseffektivt
og under hensyntagen til vekst, konkurranseevne,
sysselsetting og vitenskapelige anbefalinger om
nødvendig klimainnsats.

7.4

Finlands Klimatlag

Den finske regjeringen vedtok i januar 2015 den
finske «Klimatlagen». Formålet med loven er å
skape et grunnlag for planlegging og gjennomføring av en langsiktig, konsekvent og kostnadseffektiv klimapolitikk. Den binder statlige myndigheter og inneholder ikke materiellrettslige
bestemmelser for ulike økonomiske aktører. I likhet med den danske loven legges det vekt på at
loven skal bidra til omstilling i retning av et lavutslippssamfunn.
Den finske loven inneholder noen av de
samme hovedelementene som Storbritannias
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klimalov: Lovfestet utslippsmål for 2050, rapportering av måloppnåelse til parlamentet, og uavhengig klimakomité. Loven har et helhetlig virkeområde og omfatter både reduksjon av klimagassutslipp og tilpasning til klimaendringer i Finland.
Den understøttes av flere politiske strategier.
Loven nedfeller et generasjonsperspektiv på
finsk klimapolitikk med forslaget om et langsiktig,
overordnet utslippsmål for 2050 på 80 prosent
reduksjon fra 1990-nivå, med mindre Finland bindes til et annet mål gjennom en internasjonal
avtale eller EUs lovgivning. I så fall er det det siste
målet som gjelder.
Målet gjelder for alle utslipp, sammen med
systemet for oppfølging av måloppnåelse. Lovens
operative bestemmelser for øvrig omfatter i
hovedsak ikke-kvotepliktig sektor.
Finland har ikke adoptert grepet med lovfestede karbonbudsjetter. Den finske loven foreskriver isteden et system med nasjonale klimaplaner –
et «planeringssystem for klimatpolitiken», som
består av et sett av utslippsplaner på lang og mellomlang sikt for ikke-kvotepliktig sektor, og en
nasjonal plan for tilpasning til klimaendringer. I
tillegg kommer bestemmelser om åpenhet og
deltakelse fra samfunnsaktører i beslutningsprosessene.
Loven oppstiller ikke noe eget utslippsmål for
ikke-kvotepliktig sektor, men på dette området er
Finland forpliktet av EUs til enhver tid gjeldende
innsatsfordelingsbeslutning. Et formål med loven
er å legge til rette for et helhetlig grep om ikkekvotepliktig sektor, hvor lovgivningen er «mycket
spridd og branchspecifik». Ikke-kvotepliktig sektor utgjør om lag halvparten av utslippene i Finland, og de viktigste sektorene er transport, jordbruk, oppvarming av bygninger, avfallshåndtering
og fluoriserte klimagasser. Loven skal være en
struktur som «främjar forverkligandet» av målene
for utslippsreduksjon og hensyn som forutsigbarhet, åpenhet og kostnadseffektivitet. Formålet er
å gjøre det lettere å foreta helhetlige politiske prioriteringer, iverksette kostnadseffektive grep på
tvers av kilder og sektorer, og utløse tiltak med
multiple samfunnsgevinster.
Det skal årlig utarbeides en klimapolitisk redegjørelse fra regjeringen til Finlands Riksdag.
Loven lovfester et uavhengig organ,«Finlands
Klimatpanel», hvis oppgave primært er knyttet til
det vitenskapelige grunnlaget for klimapolitikken.
Panelet er etablert fra før med tidsbegrenset
varighet, men blir nå permanent i og med klimaloven.
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Sverige

Den svenske regjeringen la 9. mars 2017 fram forslag til en svensk klimalov i tråd med hovedlinjene
i utredningen fra «Miljømålsberedningen», SOU
2016:21. Lovforslaget foreslås å tre i kraft 1.1.2018.
Loven inngår i et helhetlig klimapolitisk «ramverk» som består av tre integrerte deler: Klimamål, klimalov og et klimapolitisk råd. Nedenfor gis
en kort oversikt over forslagene. Det vises for
øvrig til Regeringens proposition 2016/17:146 Ett
klimatpolitiskt ramverk för Sverige.
Sveriges regjering foreslår å innføre en klimalov som lovfester deler av rammeverket og inneholder grunnleggende bestemmelser om regjeringens klimapolitiske arbeid. Regjeringens forslag
er i tråd med forslaget fra Miljømålsberedningen.
Loven inneholder bestemmelser om
– Hva det klimapolitiske arbeidet skal ha som
formål.
– At det skal være forankret i et langsiktig, tidfestet utslippsmål fastsatt av riksdagen.
– Hvordan regjeringen skal planlegge og følge
opp det klimapolitiske arbeidet.
– Hvilken informasjon regjeringen skal forelegge for riksdagen.
Formålsbestemmelsen slår fast at regjeringen
skal drive en klimapolitikk som
«1. syftar till att förhindra farlig störning i
klimatsystemet,
2. bidrar till att skydda ekosystemen samt
nutida och framtida generationer mot
skadliga effekter av klimatförändring,
3. är inriktat på att minska utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser och att
bevara och skapa funktioner i miljön som
motverkar klimatförändring och dess skadliga effekter, och
4. vilar på vetenskaplig grund och baseras på
relevanta tekniska, sociala, ekonomiska
och miljömässiga överväganden.»
Regjeringens langsiktige klimapolitikk skal «utgå
från det långsiktiga, tidssatta utsläppsmål som
riksdagen har fastställt. Regeringen ska sätta de
övriga utsläppsminskningsmål som behövs för att
nå det långsiktiga målet. Arbetet ska bedrivas på
ett sätt som ger förutsättningar för klimatpolitiska
och budgetpolitiska mål att samverka med varandra.»
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Regjeringen skal hvert år legge fram for riksdagen en «klimatredovisning», som skal inneholde en redegjørelse for utslippsutviklingen, de
viktigste klimapolitiske beslutningene siste år og
hva de kan bety for utslippsutviklingen, og en vurdering av om det er behov for ytterligere tiltak og
hvilke beslutninger dette i så fall forutsetter.
Hvert fjerde år skal regjeringen utarbeide en
«klimatpolitisk handlingsplan» som legges fram
for riksdagen og som beskriver helheten i Sveriges klimapolitikk nasjonalt og internasjonalt og i
hvilken grad den bidrar til de nasjonale og internasjonale klimamålene.
Regjeringen foreslår å opprette et klimapolitisk råd som skal ha som oppgave å bistå regjeringen i uavhengige vurderinger av hvordan den
samlede politikken bør innrettes og om den politikken som legges fram er forenlig med klimamålene. Rådet skal være et tverrvitenskapelig
ekspertorgan. Opprettelsen av rådet vil være gjenstand for en egen prosess.
Det nye utslippsmålet for 2045 er en konkretisering og tallfesting av Sveriges politiske målsetting om å bli en nullutslipps-visjon, med følgende
innhold:
«– Senast år 2045 ska Sverige inte ha några
nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, för att därefter uppnå negativa
utsläpp. För att nå nettonollutsläpp får kompletterande åtgärder tillgodoräknas. Utsläppen från verksamheter inom svenskt territorium ska vara minst 85 procent lägre än
utsläppen år 1990.
– För att nå målet får även avskiljning och lagring av koldioxid av fossilt ursprung räknas
som en åtgärd där rimliga alternativ saknas.
– Målet förutsätter höjda ambitioner i EU:s
utsläppshandelssystem (EU ETS).
– Målet ingår som etappmål i miljömålssystemet.
– Målet innebär en tidigareläggning och precisering av den tidigar visionen om nettonollutsläpp till 2050.
Vid beräkning av utsläppen från verksamheter inom svenskt territorium omfattas inte
utsläpp och upptag från markanvändning,
förändrad markanvändning och skogsbruk
(LULUCF). Utsläppen beräknas i enlighet med
Sveriges internationella växthusgasrapportering.»
(Prop. 2016/17:146 s. 25.)
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Utgangspunktet for Miljøberedningens forslag var
en forutsetning om at verden for øvrig også agerer slik at de globale utslippene minsker i tråd
med Parisavtalen. Regjeringen sluttet seg til dette.
Utslippsmålet for 2045 forutsetter økte ambisjoner
i EU ETS, noe den svenske regjeringen arbeider

2016–2017

aktivt for. Regjeringens prioritet er å redusere det
totale utslippsvolumet i EU ETS. Sveriges regjering besluttet i 2016 å igangsette et statlig kjøpsprogram for kjøp og annullering av utslippskvoter
i EU ETS i perioden 2018–2040.

2016–2017
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8 Forslag til klimalov
8.1

Oversikt

Verdens utslipp av klimagasser er om lag doblet
siden 1990. Globale utslipp må kuttes betydelig
framover for å realisere FNs klimakonvensjons mål
om å forhindre farlig, menneskeskapt påvirkning
av klimasystemet. Parisavtalen konkretiserer Klimakonvensjonens mål ved å sette som ambisjon å
holde den globale temperaturøkningen godt
under 2 grader celsius sammenlignet med førindustrielt nivå, og tilstrebe å begrense temperaturøkningen til 1,5 grader celsius. Parisavtalen
sikter mot at globale menneskeskapte utslipp og
opptak av klimagasser må balansere (klimanøytralitet) i andre halvdel av dette århundret for å
oppnå målet om begrenset temperaturøkning.
Alle større internasjonale analyser av klimautfordringen viser at å etablere en pris på utslipp
av klimagasser er avgjørende for å redusere
utslippene i tråd med Parisavtalens formål. For at
kostnadene ved å redusere utslippene skal bli så
lave som mulig, bør ideelt sett alle utslipp stilles
overfor samme pris, som øker over tid. I dag er
imidlertid bare mellom 10 og 15 prosent av verdens klimagassutslipp direkte priset gjennom
avgifter eller kvotemarkeder, og de prisene som
observeres er lave sammenlignet med det som
kreves for å være forenlig med klimakonvensjonens mål. Samtidig er bruk av kull og petroleumsprodukter, som er de største kildene til utslipp av
klimagasser, sterkt subsidiert i mange land, dvs.
at prisen på utslipp i praksis er negativ.
Parisavtalen legger en ramme for fremtidig
global klimapolitikk. Avtalen legger opp til at innsatsen skal trappes opp over tid, noe som vil måtte
innebære sterkere virkemidler og høyere priser
på utslipp flere steder i verden. Det er imidlertid
det enkelte land som bestemmer sin innsats.
Bidragene til utslippsreduksjoner som landene
meldte inn i forkant av forhandlingene i Paris i
2015 vil ikke begrense temperaturøkningen tilstrekkelig. Det er også stor usikkerhet om landenes fremtidige nasjonale bidrag vil være tilstrekkelige og komme tidsnok.
Norsk klimapolitikk er, og skal være, ambisiøs. I og med at de aller fleste land er små i klima-

sammenheng, og klimavirkningen er uavhengig
av hvor utslippene finner sted, er det fornuftig å
samarbeide om utslippsreduksjoner. Muligheten
for slikt samarbeid er et viktig element i FNs
klimakonvensjon, og er videreført i både
Kyotoprotokollen og i Parisavtalen. Samarbeid om
utslippsreduksjoner er også sentralt i EUs
klimapolitikk. Også norsk klimapolitikk har lagt
betydelig vekt på samarbeid om utslippsreduksjoner. Om lag halvparten av norske utslipp omfattes
av det europeiske kvotesystemet, og Norges
utslippsforpliktelser under Kyotoprotokollen oppfylles ved en kombinasjon av tiltak overfor innenlandske utslipp og betaling for utslippsreduksjoner i andre land, særlig ved bruk av Den grønne
utviklingsmekanismen
(Clean
Development
Mechanism, CDM). Et samarbeid med EU om
oppfyllelse av klimamålet for 2030 er en videreføring av en slik linje.
Klimapolitikken utøves i en verden med stor
usikkerhet. Omstilling til et lavutslippssamfunn i
Norge er avhengig av å få drahjelp fra utviklingen
internasjonalt. Når politikken for lavutslippssamfunnet utformes, må det tas hensyn til konsekvensene av kvotesystemet, faren for karbonlekkasje
og industriens konkurranseevne. Samtidig må
politikken legges opp slik at den fremmer nødvendige omstillinger.
Som det fremgår av sakshistorikken har Stortinget bedt om et lovforslag «hvor de nasjonale
utslippsmålene i 2030 og 2050 fastsettes», og som
skal «regulere hensiktsmessige rapporterings- og
styringsmekanismer mellom storting og regjering
på klimaområdet». Det er svært uvanlig i norsk
sammenheng å fastsette denne type reguleringer i
lovs form. Også i Storbritannia, Finland og Danmark, som har innført overordnede klimalover av
den typen det her er snakk om, er dette en uvanlig
type lovgivning. Denne formen for lovgivning kan
blant annet ses på bakgrunn av klimaproblemets
alvorlige karakter og betydning for samfunnsutviklingen og et ønske om å styrke måloppnåelsen i
klimapolitikken. Omstilling til et lavutslippssamfunn er en omfattende oppgave som berører alle
sektorer i samfunnet. En lov som fungerer som en
ramme omkring klimarelaterte beslutninger på
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høyeste nivå er ansett å ha merverdi i Storbritannia, Danmark og Finland. Klimalovene har fått sin
form på grunn av deres særskilte begrunnelse og
funksjon som skiller disse lovene fra tradisjonell
lovgivning. Klimalovene forplikter det øverste
beslutningsnivået i samfunnet, regjering og parlament, og retter seg ikke mot forurenseren eller
andre private rettssubjekter. Fra Finlands lovproposisjon heter det: «Syftet med propositionen är
att skapa en grund för planering och genomförande av en långsiktig, konsekvent och kostnadseffektiv klimatpolitik på ett öppet och förutsägbart sätt. Den föreslagna lagen har karaktären
av en målinriktad ramlag som gäller de statliga
myndigheterna och som inte innehåller några
materiellrättsliga bestämmelser för olika branscher.» Den danske lovproposisjonen uttrykker
det slik: «Omstillingen til et lavemissionssamfund
frem mod 2050 er en betydelig udfordring, og det
er således afgørende, at omstillingen tilrettelægges både miljø- og ressourcemæssigt effektivt og
økonomisk forsvarligt. Forslaget til klimalov etablerer på denne baggrund en overordnet strategisk ramme for klimapolitikken.» Den britiske klimaloven har ingen egen formålsparagraf, men
den uavhengige klimakomiteens beskrivelse av
hovedpoenget med loven er at den har «established a framework to develop an economically credible emissions reduction path».1
Primærformålet med lovregulering vil normalt
være å pålegge private plikter eller fastlegge rettigheter. En lov vil gjerne inneholde også andre
elementer, for eksempel formålsbestemmelser,
prinsipper og prosedyrer, og kan gi uttrykk for
grunnleggende samfunnsverdier, men grunnen til
at en lov er nødvendig, er normalt at det dreier
seg om regulering av borgernes rettsstilling og
rettslige krav som skal kunne prøves og håndheves for domstolene. Begrunnelsen for klimalovene er annerledes, noe som forklarer den spesielle innretningen på disse lovene i form av en
overordnet ramme for beslutninger hos de øverste styrende myndigheter, og ikke som en lov rettet mot borgerne. Klimapolitiske målsettinger og
rapporteringskrav er heller ikke egnet til å
omformuleres til denne type rettigheter. Det må
være totaliteten i klimapolitikken som skal være
avgjørende for om klimalovens målsettinger oppfylles, ikke beslutningene i den enkelte sak. Loven
skal gi en forpliktende retning, men den må samtidig ivareta behovet for fleksibilitet for ulike
politiske løsninger, veivalg og virkemiddelbruk.
1

Fra Committee on Climate Change sin hjemmeside.
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Forslaget til norsk klimalov er utformet ut fra
samme grunnidé som de nevnte klimalovene. Det
følger også av Stortingets anmodningsvedtak nr.
475 at en klimalov skal utformes med sikte på hensiktsmessige rapporterings- og styringsmekanismer mellom storting og regjering på klimaområdet. Loven er derfor utformet med sikte på dette.
Loven etablerer ingen rettigheter eller plikter for
private som er ment å kunne håndheves ved søksmål for domstolene. Siden loven ikke er utformet
som en rettighetslov er det heller ikke naturlig å
utforme en sanksjonsbestemmelse.
Klimaloven vil komme i tillegg til, ikke til
erstatning for, gjeldende lovgivning og virkemiddelbruk. Rettigheter og plikter for private vil ivaretas
av øvrig lovgivning og de konkrete virkemidler og
tiltak myndighetene iverksetter for å nå de
klimapolitiske målsettingene med hjemmel i lov og
budsjettvedtak. Loven vil ikke endre adgangen til
rettslig prøving etter annet lovverk.
Som oppfølging av Stortingets vedtak om
klimalov foreslås en kortfattet, overordnet og
rammepreget lov som gjør klimamålet for 2030 og
den langsiktige målsettingen om at Norge skal bli
et lavutslippssamfunn i 2050 bindende som norsk
lov. Loven skal fremme gjennomføring av Norges
klimamål som ledd i omstilling til et lavutslippssamfunn i Norge i 2050 og allmenn åpenhet og
offentlig debatt om dette. Det vil fremme og
styrke grunnlaget for gode klimapolitiske beslutninger i Norge.
Det nærmere innholdet i lovforslaget er en formålsparagraf, en paragraf om hvilke utslipp og
opptak av klimagasser loven gjelder for, to lovfestede klimamål, en styringsmekanisme og en
rapporteringsmekanisme.
Lovens formålsparagraf uttrykker hovedformålet med loven, nemlig å fremme gjennomføringen av Norges klimamål som ledd i omstilling til
et lavutslippssamfunn i Norge i 2050. Annet ledd
peker på at loven skal fremme åpenhet og offentlig debatt om status, retning og fremdrift i dette
arbeidet. Målet om å bli et lavutslippssamfunn er
forankret i klimaforliket i 2012 og må forstås på
bakgrunn av at Norge som lavutslippssamfunn er
avhengig av at verden rundt oss beveger seg i
samme retning, slik at det, når politikken for
lavutslippssamfunnet skal utformes, må ses hen til
den internasjonale utviklingen og tas hensyn til
konsekvenser for norsk økonomi og næringsliv.
Norsk klimapolitikk er tett integrert med EU. I
formålsparagrafen gjøres det også klart at loven
ikke skal være til hinder for at klimamål fastsatt i
eller i medhold av denne lov kan gjennomføres felles med EU.
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Paragraf 2 beskriver hva som i loven skal forstås med utslipp og opptak av klimagasser og
inneholder en fullmakt til Kongen i statsråd som
gir mulighet til å justere dette dersom det skulle
anses hensiktsmessig, for eksempel som følge av
ny kunnskap eller endringer i det internasjonale
klimaregelverket under FN.
To politisk vedtatte klimamål for 2030 og 2050
blir forpliktende som norsk lov. Norge er folkerettslig forpliktet av FNs klimakonvensjon,
Kyotoprotokollen2 og Parisavtalen. Fram til og
med 2020 er Norge forpliktet etter Kyotoprotokollens andre forpliktelsesperiode, deretter overtar
Parisavtalen. Norges utslippsforpliktelse under
Parisavtalen lovfestes som mål for 2030. I tillegg
lovfestes det at målet skal være at Norge skal bli
et lavutslippssamfunn i 2050.
Loven kombinerer på denne måten en forpliktende retning for norsk klimapolitikk med fleksibilitet i gjennomføringen. Målet om at Norge skal
bli et lavutslippssamfunn i 2050 skriver seg fra tidligere klimaforlik og fra Meld. St. 13 (2014–2015)
Ny utslippsforpliktelse for 2030 – en felles løsning
med EU. Det nye er at loven tallfester målet for
2050 om lavutslippssamfunnet i form av et intervall for utslippsnivået i 2050. Intervallet er det
samme som EUs mål for de samlede klimagassutslippene i unionen i 2050. Realiseringen av Norge
som lavutslippssamfunn er avhengig av at verden
rundt oss beveger seg i samme retning. Dette forutsatte også EU under forberedelsene av sine
posisjoner til forhandlingene om en ny klimaavtale i 2015, i forbindelse med vedtakelsen av
EUs klimamål om 80–95 prosent reduksjon innen
2050. Det ble lagt til grunn at EUs mål forutsatte
at andre industrialiserte land som gruppe også
foretar nødvendige utslippsreduksjoner i tråd med
togradersmålet, jf. rådskonklusjonen fra rådsmøte
29/30 oktober 2009 som gjengitt i fotnote 2 til
avsnitt 5.2.
Norsk klimapolitikk og klimaforliket i 2012 og
avsnitt 4.1 foran legger til grunn at en ambisiøs
politikk nasjonalt må være fornuftig i global sammenheng, der det overordnede målet er å redusere globale utslipp, og når politikken for lavutslippssamfunnet utformes, må det tas hensyn til
konsekvensene av kvotesystemet, faren for karbonlekkasje og industriens konkurranseevne.
Lovteksten i § 4 viser også til at det ved måloppnåelse skal tas hensyn til effekten av norsk deltakelse i det europeiske klimakvotesystemet for
virksomheter. Samtidig er det viktig å gjøre norsk

næringsliv forberedt på en strammere global
klimapolitikk, og å unngå investeringer og beslutninger som låser oss inne i infrastruktur og
systemer som ikke er forenlig med togradersmålet.
Klimamålet for 2030 på minst 40 prosent legges til grunn slik regjeringen har omtalt det i
Meld. St. 13 (2014–2015) Ny utslippsforpliktelse
for 2030 – en felles løsning med EU. Regjeringen
arbeider for å inngå en avtale om felles oppfyllelse
med EU for 2030. Dersom en felles løsning ikke
fører fram, vil målet om minst 40 prosent utslippsreduksjon i 2030 sammenlignet med 1990 være
Norges forpliktelse. Uten felles oppfyllelse vil
målet være betinget av tilgang på fleksible mekanismer i Parisavtalen og en godskriving av vår deltakelse i EUs kvotesystem som bidrag til å oppfylle forpliktelsen. Regjeringen vil da senere konsultere Stortinget om fastsetting av et nasjonalt
mål for ikke-kvotepliktig sektor. Klimaloven er
fullt forenlig med regjeringens politikk for gjennomføring av klimamålet for 2030. Loven tar ikke
stilling til fordeling av tiltak mellom sektorer, fordelingen mellom tiltak i EU og i Norge, valg av virkemidler, eller bruk av fleksibilitet i en avtale med
EU.
Lovforslaget inneholder en «styringsmekanisme», etter samme prinsipp som Parisavtalen,
som forplikter regjering og Storting til en periodisk gjennomgang av norske klimamål for å
fremme omstilling til et lavutslippssamfunn, se
avsnitt 8.4 og merknadene til § 5.
Loven forplikter regjeringen til å redegjøre
årlig for utviklingen i utslipp og for utøvelsen av
klimapolitikken for Stortinget, herunder status for
Norges karbonbudsjett (også innenfor et eventuelt klimasamarbeid med EU om felles oppfyllelse
av klimamål). Den årlige redegjørelsen skal også
omfatte status for arbeidet med tilpasning til
klimaendringer i Norge.
Loven er ikke tidsbegrenset. I henhold til
norsk lovgivningstradisjon gjelder lover til de blir
endret eller opphevet, dersom ikke annet er sagt.
Avsnitt 9 inneholder noen vurderinger av kostnader knyttet til gjennomføringen av målene for
2030 og 2050 som foreslås lovfestet.
De enkelte elementene i lovforslaget gjennomgås nærmere i det følgende.

2

Forslaget til klimalov som ble sendt på høring
fram til 9. desember 2016 inneholdt en formåls-

Andre forpliktelsesperiode av Kyotoprotokollen er ikke
trådt i kraft.

8.2
8.2.1

Formål
Forslaget i høringsnotatet

5798

36

Prop. 77 L
Lov om klimamål (klimaloven)

paragraf som klargjør at lovens formål er å
fremme gjennomføring av Norges klimamål som
ledd i omstilling til et lavutslippssamfunn i Norge i
2050, og at en ambisiøs politikk nasjonalt også må
være fornuftig i en global sammenheng. Loven
skal også ha til formål å fremme åpenhet og
debatt om norsk klimapolitikk. I forslaget ble
lovens saklige virkeområde avgrenset til det som
regnes som menneskeskapte klimagassutslipp
under FNs klimakonvensjon.
8.2.2

Synspunkter i høringen

Mange høringsinstanser etterlyser formuleringer
som gjør det klarere at lovens formål er å fremme
gjennomføring av Norges klimamål som ledd i
omstilling i Norge og utslippsreduksjoner i
Norge, og gjør loven mindre forbeholden.
Enkelte tar også til orde for å bruke begrepet
nullutslippssamfunn i stedet for lavutslippssamfunn.
Det er svært mange uttalelser i høringsrunden
som gjelder bestemmelsen i første ledd annet
punktum, om at det «legges til grunn at en ambisiøs politikk nasjonalt må være fornuftig i en global sammenheng» og at den bidrar til uklarhet om
hva formålet med og innholdet i loven er. Det oppfattes som uklart hva som ligger i at politikken må
være «fornuftig». Alle som uttaler seg om dette
foreslår å stryke annet punktum. Justis- og beredskapsdepartementet påpeker at ordlyden i første
ledd annet punktum, jf. «fornuftig i en global sammenheng», ikke egner seg som lovtekst og gir
begrenset veiledning om hvordan kryssende hensyn konkret skal veies mot hverandre. YS mener
setningen bør endres til (…) kan være fornuftig,
ettersom de mener det kan være uheldig å kreve
at den nasjonale politikken må være fornuftig i en
global sammenheng, fordi dette kan være vanskelig å vurdere. Næringslivets hovedorganisasjon
(NHO) er enig i at en politikk nasjonalt må være
fornuftig i en global sammenheng der det overordnede målet er å redusere de samlede globale
utslipp av klimagasser.
Flere høringsinstanser, deriblant WWF Norge i
sitt lovforslag, mener temperaturmålet i Parisavtalen bør tas inn i klimalovens formålsbestemmelse.
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE),
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
(DSB), Norsk klimaservicesenter og Cicero mener
klimatilpasning også bør være en del av formålsbestemmelsen til loven.
Norges forskningsråd foreslår at formålsbestemmelsen bør presisere at loven også skal
fremme forskningsbasert kunnskap.

8.2.3

2016–2017

Departementets vurdering

Målet om en langsiktig omstilling til et lavutslippssamfunn innen 2050 er forankret i klimaforliket
fra 2012 (jf. Innst. 390 S (2011–2012). I klimaforliket pekte stortingsflertallet samtidig på at en
ambisiøs politikk nasjonalt må være fornuftig i en
global sammenheng der det overordnede målet er
å redusere de samlede globale utslipp av klimagasser. Dette innebærer at det tas hensyn til konsekvensene av kvotesystemet, faren for karbonlekkasje og industriens konkurranseevne når politikken utformes. Dette gir føringer for virkemiddelbruken for å redusere nasjonale utslipp. Slike
hensyn er basert på en erkjennelse av at Norge er
en liten og åpen økonomi og at utviklingen av
Norge som lavutslippssamfunn er avhengig av at
verden rundt oss beveger seg i samme retning.
Det vises til nærmere omtale av lavutslippssamfunnet og hensynene under omtale av klimamålet
for 2050 i avsnitt 8.3.3.2.
Loven skal også fremme åpenhet og debatt om
arbeidet med å omstille Norge til et lavutslippssamfunn gjennom at det lovfestes at regjeringen
årlig og på egnet vis skal rapportere til Stortinget
om utviklingen av klimagassutslippene, utslippsframskrivninger og gjennomføring av lovfestede
klimamål. Sektorvise utslippsbaner for ikke-kvotepliktig sektor skal også synliggjøres.
Arbeidet med å forberede og tilpasse samfunnet til endringer i klimaet er ikke nevnt eksplisitt i
formålsbestemmelsen. Men loven stiller krav til
rapportering om hvordan Norge forberedes på og
tilpasses til klimaendringene.
Norges klimapolitikk er tett integrert med
klimapolitikken i EU. EU har vedtatt et ambisiøst
veikart mot en lavkarbonøkonomi i 2050. Et samarbeid med EU om felles gjennomføring av klimamål kan gi viktig bidrag til utslippsreduksjoner
nasjonalt og til den langsiktige omstillingen av det
norske samfunnet som klimaloven skal fremme.
Tredje ledd uttrykker at loven ikke skal være til
hinder for at klimamål fastsatt i eller i medhold av
denne lov kan gjennomføres felles med EU. Slikt
samarbeid er aktuelt for oppfyllelse av målet for
2030, jf. regjeringens politikk for 2030 slik den
fremgår av Meld. St. 13 (2014–2015) Ny utslippsforpliktelse for 2030 - en felles løsning med EU.
Loven er således fullt forenlig med at Norge oppfyller klimamålet for 2030 i samarbeid med EU i
tråd med allerede vedtatt politikk for 2030. Videre
skal loven ikke være til hinder for at et samarbeid
om felles oppfyllelse av klimamål med EU kan
videreføres også etter 2030.

2016–2017
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I etterkant av høringen har departementet
også utformet en egen bestemmelse om hva loven
gjelder for. Det vises til nærmere omtale av § 2 i
kapittel 10.

8.3

Lovfesting av mål

8.3.1

Forslaget i høringsnotatet

I høringsnotatet ble det foreslått at to klimamål
lovfestes:
– Målet om minst 40 prosent utslippsreduksjon i
2030 sammenlignet med 1990 (Norges bidrag
til Parisavtalen).
– Målet om at Norge skal bli et lavutslippssamfunn i 2050.

8.3.2

Synspunkter i høringen

Generelt
Norsk Industri er skeptiske til hensiktsmessigheten av en klimalov i Norge og er tvilende til om en
slik lov vil gi noen merverdi, og mener på denne
bakgrunn at departementets lovforslag er hensiktsmessig formulert. Næringslivets hovedorganisasjon (NHO) støtter at lavutslippssamfunnet ikke
kvantifiseres og at definisjonen holdes åpen ettersom det er usikkerhet om den fremtidige utviklingen og de konsekvenser den kan ha for norsk
økonomi og næringsliv. Norsk Olje & Gass uttrykker også skepsis til en klimalov, og påpeker at lovfesting av utslippsmål kan bidra til en uheldig
rettsliggjøring av klimapolitikken.
Flere høringsinstanser uttrykker at det bør
klargjøres hvor utslippsreduksjonene skal tas, og
hvor stor andel som skal reduseres nasjonalt og
ved bruk av fleksible mekanismer.
Flere høringsinstanser deler også det syn at det
bør settes konkrete mål for hver sektor. Det brukes
ulike begreper som sektormål eller handlingsplaner for hver sektor. Flere av de uttalelsene som
trekker fram behov for sektormål fremhever at
disse bør vise virkemidler og tiltak i de forskjellige
sektorene og være en del av karbonbudsjetter.
Andre høringsinstanser framhever at det er
viktig at målet sikrer nødvendig fleksibilitet i oppfyllelsen. NHO trekker fram at dette er særlig viktig for kvotepliktig sektor. Videre trekkes det fram
i noen høringsuttalelser at skillet mellom kvotepliktig sektor og ikke-kvotepliktig sektor bør
komme bedre fram i lovteksten.
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Særlig om høringsinstansenes synspunkter på
klimamålet for 2030
Majoriteten av høringsinstansene er positive til at
det settes et mål for 2030 om å redusere minst 40
prosent i 2030 sammenlignet med norske utslipp i
1990.
Det foreslås blant annet av WWF Norge et mål
for 2030 som innebærer 40 prosent reduksjon på
norsk territorium. Miljøstiftelsen Zero og Integrated
Carbon Observation System Norway mener ambisjonsnivået bør heves til 50 prosent reduksjon
innen 2030.
Flere mener det er viktig at det konkretiseres at
målet for 2030 kan gjennomføres felles med EU.
Agder Energi skriver blant annet at felles klimamål
med EU er viktig for å sikre like konkurransevilkår
for næringslivet. Norsk Energi understreker viktigheten av at kvotepliktige bedrifter ikke gis strengere reguleringer av klimagassutslipp og mål enn i
EU av hensyn til konsekvensene ved tapt konkurranseevne og faren for karbonlekkasje.
Justis- og beredskapsdepartementet påpeker at
lovteksten tydeligere må gi uttrykk for hva som
menes med at målet kan gjennomføres med EU.
Bjerknessenteret mener ordlyden i 2030 bør
endres til «innen» 2030. De mener ordlyden i forslaget kan leses som om reduksjonen ikke skal
skje før i 2030.
WWF Norge og Forskningsgruppen for naturressursrett ved det juridiske fakultet, Universitetet i
Oslo mener, blant andre, at det bør legges til et
mål om at Norge skal være klimanøytralt (også
omtalt som karbonnøytralt) innen 2030. Det trekkes fram at klimanøytralitet er et mål i Parisavtalen, og at det derfor bør implementeres i klimaloven. Parisavtalen oppstiller et kollektivt utslippsmål som tar sikte på at de globale klimagassutslippene når toppunktene så hurtig som
mulig, og deretter at utslippene reduseres raskt,
slik at det blir balanse mellom menneskeskapte
utslipp og opptak av klimagasser i løpet av andre
halvdel av dette århundret. Dette balansepunktet
kan beskrives som klimanøytralitet. Kirkens Nødhjelp tar til orde for at Norge bør være karbonnegativt i 2030.
Særlig om høringsinstansenes synspunkter på
klimamålet for 2050
Det fremheves av WWF Norge og Statens Vegvesen
at ordlyden «i 2050» bør endres til at Norge skal
bli et lavutslippsamfunn «innen 2050». Dette for å
tydeliggjøre at overgangen til et lavutslipps-
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samfunn skal skje fram mot 2050, og at det dreier
seg om et langsiktig arbeid.
WWF Norge foreslår å definere lavutslippssamfunnet ut fra en global rettferdighetsbetraktning,
og ut fra hva størrelsen på de globale utslippene
må være for å holde den globale gjennomsnittstemperaturen klart innenfor temperaturmålet i
Parisavtalen. WWF Norge anfører at en slik definisjon er dynamisk og gir forsterkede insentiver til
økt internasjonalt samarbeid. Flere andre
høringsinstanser støtter seg til en slik definisjon.
Det trekkes fram av Næringslivets hovedorganisasjon (NHO) at det er nødvendig å sikre nødvendig fleksibilitet i oppnåelsen av et mål for 2050.
Det må tas hensyn til konsekvensene av kvotesystemet, faren for karbon- og investeringslekkasje og industriens konkurranseevne når et lavutslippssamfunn skal utformes. For øvrig mener
NHO at tiltak for å redusere klimagasser i industri
og på kontinentalsokkelen må vurderes ut fra globale virkninger, og ikke kun ut fra et nasjonalt perspektiv. Videre fremheves det av blant andre
Energi Norge at det bør fremgå av lovteksten at
målet kan nås sammen med EU eller subsidiært
gjennom bruk av internasjonal fleksibilitet.
Det etterlyses i flere høringsuttalelser hva
målet for 2050 vil bety for nasjonale utslipp. Blant
annet mener Miljøstiftelsen Zero at Norge bør ha et
separat norsk klimamål, og heller supplere med
internasjonale bidrag. Concerned Scientists
Norway fremhever at Norge må være et nullutslippssamfunn samtidig som vi bidrar til ytterligere kutt internasjonalt slik at Norge kan være et
foregangsland.
8.3.3

Departementets vurdering

Målet for 2030 er det samme som Norges bidrag
til Parisavtalen, som Stortinget enstemmig har
sluttet seg til gjennom behandling av Meld. St. 13
(2014–2015) Ny utslippsforpliktelse for 2030 – en
felles løsning med EU. Dette målet ligger fast. Det
vises til avsnitt 8.3.3.1 nedenfor.
Departementet foreslår nye tillegg til lovteksten i § 4, som blant annet tallfester et ambisjonsnivå for klimagassutslipp i 2050. Dette utdypes i
avsnitt 8.3.3.2 nedenfor.
Til høringsinstansenes etterlysning av sektorvise mål og karbonbudsjetter vil departementet
anføre:
For kvotepliktig sektor, som omfatter om lag
halvparten av Norges klimagassutslipp, legges til
grunn at det europeiske kvotesystemet for virksomheter sikrer en kostnadseffektiv gjennomføring av de samlede reduksjonene innenfor kvote-
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systemet som begrenser faren for karbonlekkasje.
Et eget mål for kvotepliktig sektor i Norge vil ikke
redusere globale utslipp, men vil kunne legge
begrensninger for norske utslipp som kan være til
hinder for næringsutvikling i Norge.
For ikke-kvotepliktig sektor vil Norge, med en
eventuell tilslutning til EUs innsatsfordelingsforordning med tilhørende kontrollregimer, få et
utslippsbudsjett med årlig samlet utslippsnivå for
de ikke-kvotepliktige sektorene som omfattes av
dette regelverket (transport, jordbruk, bygg,
avfall m.m.). Budsjettet vil bli fulgt opp med krav
om regelmessig oppgjør og rapportering. I henhold til innsatsfordelingen vil Norge være forpliktet til å levere til oppgjør riktig antall utslippsenheter for hvert år i perioden; én utslippsenhet per
tonn CO2-ekvivalenter som slippes ut fra sektorene som omfattes. Det tekniske oppgjøret skal
gjennomføres i to omganger. Første oppgjør skjer
i 2027, og omfatter utslippene for hvert av årene i
perioden 2021–2025. Det andre oppgjøret skjer i
2032, og gjelder hvert av årene i perioden 2026–
2030. I henhold til regelverket som EU-kommisjonen har foreslått, vil landene årlig måtte rapportere til Kommisjonen om status for etterlevelse av
utslippsbudsjettet. Om et land ikke ligger an til å
etterleve budsjettet, vil det måtte utarbeides en tiltaksplan som redegjør for hvordan oppfølging av
målene skal komme tilbake på riktig spor.
I henhold til § 6 om rapportering årlig fra
regjeringen til Stortinget, skal rapporteringen
«synliggjøre sektorvise utslippsbaner». Norge vil
etter EU-reglene måtte gjøre opp status i ikkekvotepliktig sektor årlig og dette må redegjøres
for både til EU og etter klimaloven § 6 til Stortinget. Regjeringen ser det ikke som hensiktsmessig
å innføre bindende sektorvise mål for hvor store
utslippsreduksjoner som skal utløses i de enkelte
sektorene som omfattes av innsatsfordelingen.
Sektormål vil ikke nødvendigvis føre til en kostnadseffektiv fordeling av innsatsen i ikke-kvotepliktig sektor som er nødvendig for å redusere
utslippene i tråd med det overordnede målet. Et
samlet mål for ikke-kvotepliktig sektor gir større
fleksibilitet for eksempel dersom det innenfor
enkelte sektorer blir mer eller mindre krevende
enn ventet å redusere utslippene.
Når det gjelder gjennomgang av klimamål
hvert femte år vises for øvrig til forslaget omtalt i
avsnitt 8.4.3.1.
8.3.3.1

Særlig om målet for 2030

Det samlede ambisjonsnivået for 2030 er allerede
fastsatt gjennom Meld. St. 13 (2014–2015) Ny
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utslippsforpliktelse for 2030 – en felles løsning
med EU, hvor det fremgår at Norge vil påta seg en
betinget forpliktelse om minst 40 prosent utslippsreduksjon i 2030 sammenlignet med 1990. Norge
er i dialog med EU om felles oppfyllelse av dette
klimamålet. Gjennom vår deltakelse i det europeiske klimakvotesystemet vil Norge bidra til at
de samlede utslippene i kvotepliktig sektor reduseres med 43 prosent sammenlignet med 2005.
For ikke-kvotepliktig sektor skal det fastsettes et
nasjonalt utslippsmål på linje med sammenlignbare EU-land. Prinsippet om lik behandling basert
på samme rammevilkår har vært sentralt for regjeringen i dialogen med EU, ikke minst når det gjelder fastsettelse av nasjonale måltall og tilgang til
fleksibilitet og samarbeid i gjennomføringen.
Gjennomføringen av klimamålet for 2030 er
avhengig av utviklingen av regelverket i EU, forhandlinger med EU og etterfølgende nasjonal prosess når det gjelder godkjenning og gjennomføring av avtalen. Dersom en felles løsning ikke
fører fram, vil målet om minst 40 prosent utslippsreduksjon i 2030 sammenlignet med 1990 være
Norges forpliktelse, betinget av tilgang på fleksible mekanismer i Parisavtalen og en godskriving
av vår deltakelse i EUs kvotesystem som bidrag til
å oppfylle forpliktelsen. Regjeringen vil da senere
konsultere Stortinget om fastsetting av et nasjonalt mål for ikke-kvotepliktig sektor. Meldingen
ble behandlet i Stortinget i mars 2015, og Stortinget sluttet seg enstemmig til regjeringens anbefalinger. Det vises for øvrig til avsnitt 5.
Målet er meldt inn som Norges betingede
bidrag (Indicative Nationally Determined Contribution, INDC) til Parisavtalen, jf. «Submission by
Norway to the ADP» fra mars 2015. I forbindelse
med Norges ratifikasjon av Parisavtalen ble dette
lagt til grunn som Norges bidrag uten endringer
(Nationally Determined Contribution, NDC).
Loven er fullt forenlig med regjeringens politikk for gjennomføring av klimamålet for 2030.
Loven tar ikke stilling til fordeling av tiltak mellom
sektorer, fordelingen mellom tiltak i EU og i
Norge, eller valg av virkemidler, eller bruk av fleksibilitet i en avtale med EU.

8.3.3.2

Særlig om målet for 2050

Bakgrunn
Av Stortingets behandling av representantforslaget om klimalov heter det, jf. Innst. 212 S (2014–
2015), blant annet at: «Flertallet viser til at en lovfesting av de langsiktige målene kan bidra til
større forutsigbarhet, og er slik et tydelig uttrykk
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for at lavutslippssamfunnet skal realiseres. Dette
gir også en tydelig føring på den retningen man
ønsker å utvikle samfunnet i, og vil dermed kunne
bidra til en mer klimariktig utvikling.» I Meld.
St. 13 (2014–2015) Ny utslippsforpliktelse for 2030
– en felles løsning med EU, uttaler regjeringen at
den «vil ha et langsiktig mål om at Norge skal bli
et lavutslippssamfunn i 2050».
Departementet har vurdert hvordan det langsiktige målet om lavutslippssamfunn bør fastsettes i lovs form, herunder om det bør defineres
eller klargjøres nærmere i form av en definisjon
eller omregnes til et tall for innenlandske utslipp i
2050. Ved vurderingene er det blant annet sett hen
til klimavitenskapen, klimaproblemets globale
karakter og dermed behovet for internasjonalt
samarbeid, andre lands lovgivning, og hensyn
knyttet til Norges situasjon som en liten, åpen
økonomi.
I forbindelse med lovarbeidet har departementet studert andre lands klimalover, herunder hvordan de har forholdt seg til lovfesting av det langsiktige målet. Landene har valgt ulike løsninger.
Danmark har lovfestet målet om å bli et lavutslippssamfunn. Målet er ikke tallfestet, men kvalitativt definert: «Loven har til formål at etablere en
overordnet strategisk ramme for Danmarks
klimapolitik med henblik på at overgå til et lavemissionssamfund i 2050, dvs. et resourceeffektivt
samfund med en energiforsyning baseret på vedvarende energi og markant lavere udledninger af
drivhusgasser fra øvrige sektorer, som samtidig
understøtter vækst og udvikling». Storbritannia
har tallfestet og lovfestet et utslippsmål for 2050,
som et mål om å redusere Storbritannias utslipp
ned til et nivå på minst 80 prosent reduksjon i
2050 sammenlignet med 1990. Finland har også
lovfestet et tallfestet mål på 80 prosent utslippsreduksjon i 2050 fra 1990, med mindre Finland
bindes til et annet mål gjennom en internasjonal
avtale eller EUs lovgivning. I så fall er det det siste
målet som gjelder. EUs langsiktige mål om å bli et
lavutslippssamfunn er tallfestet, men ikke lovfestet. Det langsiktige målet i EU om å redusere
utslippene med 80–95 prosent er betinget av tilsvarende nødvendige utslippsreduksjoner fra
industrilandene som gruppe.
Den svenske regjeringen la 9. mars 2017 fram
et forslag til klimalov (Regjeringens proposisjon
2016/17:146 Ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige) som ikke lovfester måltall for utslippsreduksjoner. Sammen med klimaloven legger regjeringen imidlertid fram et konkret forslag til utslippsmål for Sverige i 2045 som innebærer at Sverige
senest i 2045 ikke skal ha noen nettoutslipp av kli-
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magasser til atmosfæren, for deretter å oppnå
negative utslipp. Utslipp fra virksomheter innen
svensk territorium skal være minst 85 prosent
lavere i 2045 enn i 1990. Målet skal legges fram for
den svenske riksdagen som bes vedta dette som
del av et nytt klimapolitisk rammeverk for Sverige. Det vises for øvrig til omtalen i avsnitt 7.5.
Departementet mener gjennomføringen av
målet om et norsk lavutslippssamfunn må baseres
på noen grunnleggende føringer: At utviklingen
av et lavutslippssamfunn i Norge i 2050 er i tråd
med beste klimavitenskapelige kunnskap, og at
det tas hensyn til konsekvensene for norsk økonomi og næringsliv når politikken utformes. Det
sistnevnte innebærer blant annet å ta hensyn til at
om lag halvparten av norske klimagassutslipp er
omfattet av det europeiske kvotesystemet for virksomheter. For 2030-forpliktelsen er det i Meld. St.
13 (2014–2015) Ny utslippsforpliktelse for 2030 –
en felles løsning med EU tatt forbehold om at
Norge har mulighet til å benytte seg av fleksibilitet i gjennomføringen av målet på lik linje med
EU-land. Dersom en felles løsning med EU ikke
fører fram, er 2030-forpliktelsen betinget av tilgang på bruk av fleksible mekanismer i Parisavtalen.
Loven må heller ikke være til hinder for at klimamål for perioden etter 2030 kan gjennomføres
felles med EU. Norges klimapolitikk er tett integrert med klimapolitikken i EU. EU har vedtatt et
ambisiøst veikart mot en lavkarbonøkonomi i
2050. Et samarbeid med EU om felles gjennomføring av klimamål kan gi viktig bidrag til utslippsreduksjoner nasjonalt og til den langsiktige omstillingen av det norske samfunnet som klimaloven
skal fremme.
Norge har sluttet seg til Klimakonvensjonens
mål om å stabilisere konsentrasjonen av klimagasser i atmosfæren på et nivå som ikke fører til skadelige menneskeskapte endringer i klimasystemet. Parisavtalen konkretiserer Klimakonvensjonens mål ved at verden bør holde den globale
gjennomsnittstemperaturen godt under 2 grader
celsius og tilstrebe å begrense temperaturøkningen til 1,5 grader celsius. Det framgår videre av
Parisavtalen at for å nå det langsiktige temperaturmålet må de globale utslippene nå toppen snarest
mulig og deretter avta slik at det blir balanse mellom utslipp og opptak i andre halvdel av dette
århundret. Dette balansepunktet beskrives gjerne
som klimanøytralitet. FNs klimapanel er bedt om
å lage en spesialrapport som skal utgis i 2018 med
informasjon om klimaendringer ved 1,5 grader
celsius oppvarming og modellberegninger for
utslippsbaner i tråd med målet i Parisavtalen.
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FNs klimapanel har i sine fjerde og femte
hovedrapporter gjengitt vurderinger av hvor mye
som skal til blant verdens land for å sikre at global
oppvarming holdes under to grader. FNs klimapanels fjerde hovedrapport (AR4) viste til at et
intervall på 80–95 prosent reduksjon fra 1990-nivå
for industrilandene kunne bidra til dette. Denne
informasjonen lå til grunn for rådskonklusjonene i
2009 om reduksjon i klimagassutslippene på 80–95
prosent fra 1990-nivå for EU som sådan forutsatt at
industrilandene som gruppe reduserer utslippene
tilsvarende: «in the context of necessary reductions
according to the IPCC by developed countries as a
group».
FNs klimapanels seneste hovedrapporter
(som ble lagt fram før Parisavtalen) viser at den
globale utslippsveksten må snus raskt og utslippene reduseres med 40–70 prosent i perioden
2010–2050 for å nå det globale togradersmålet.
Fram mot 2100 må det bli balanse mellom
menneskeskapte utslipp og opptak av klimagasser. FNs klimapanel peker på at karbonnegative løsninger også kan bli nødvendig i stor skala,
dvs. at det globale opptaket av klimagasser som
følge av nye tiltak må bli større enn de menneskeskapte utslippene. For OECD-regionen vil et
idealisert scenario tilsi utslippskutt på 23–40
prosent i perioden 2010–2030. Jo lenger tid det går
før den globale utslippsutviklingen snus, jo
raskere og dypere må det kuttes i etterfølgende
perioder. FNs klimapanels sammenstillinger av
rådende kunnskap viser at om verden ikke lykkes
med en tilstrekkelig rask omstilling mot 2030 øker
behovet for å ta i bruk karbonnegative løsninger
som bioenergi med CO2-håndtering og påskoging
i global skala. Slike løsninger krever store arealer
og kan få betydelige negative konsekvenser blant
annet for naturmangfold og matproduksjon. FNs
klimapanel peker på at potensialet for karbonnegative løsninger er uavklart, og at det er store
kunnskapsbehov før potensialet kan tallfestes.
Klimapolitikken legger til grunn beste vitenskapelige kunnskap om klimaproblemet. Når politikken skal utformes må også en rekke samfunnshensyn veies inn. Klimaforliket 2012 (Innst. 390 S
til Meld. St. 21 (2011–2012)) nevner sentrale
hensyn ved politikkutforming for lavutslippssamfunnet: «Komiteens f l e r t a l l , alle unntatt
medlemmene fra Fremskrittspartiet, mener at
Norge må føre en ambisiøs nasjonal klimapolitikk.
F l e r t a l l e t s mål er en langsiktig omstilling til
et lavutslippssamfunn innen 2050. F l e r t a l l e t
peker samtidig på at en ambisiøs politikk nasjonalt
må være fornuftig i global sammenheng der det
overordnede målet er å redusere de samlede
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globale utslipp av klimagasser. Dette innebærer at
det tas hensyn til konsekvensene av kvotesystemet, faren for karbonlekkasje og til industriens konkurranseevne når politikken utformes.
Dette gir føringer for virkemiddelbruken for å
redusere nasjonale utslipp frem mot både 2020 og
2050.»
Gjennom regjeringens tilnærming til oppfyllelse av klimamålet for 2030 felles med EU, har
norsk klimapolitikk tatt et ytterligere skritt nærmere EUs klimapolitikk. Gjennom EØS-avtalen
er norsk klimapolitikk allerede på mange områder integrert med EUs politikk og regelverk på
klimaområdet. Om lag halvparten av Norges klimagassutslipp er omfattet av det europeiske klimakvotesystemet for virksomheter. Norske
utslipp i kvotepliktig sektor er derved omfattet av
et felleseuropeisk tak på utslipp, hvor økte
utslipp i en del av kvotesystemet over tid motsvares av utslippsreduksjoner i andre deler. Norge
er på denne måten en fullintegrert del av EUs
klimapolitikk på dette feltet. Forslaget til klimalov tar hensyn til og bygger opp under dette,
og til at utslippsutviklingen i Norge er kritisk
avhengig av hvilke rammebetingelser som fastsettes for kvotesystemet og utviklingen i kvoteprisen i EU. Et eget mål for kvotepliktige utslipp i
Norge vil kunne øke kostnadene ved klimapolitikken betydelig uten å redusere globale utslipp.
Samarbeidet med EU om klimapolitikken vil
bidra til å sikre at omstillingen skjer på en kostnadseffektiv måte med like konkurransevilkår for
næringsvirksomhet i Norge og EU. Slik drahjelp
er viktig, blant annet fordi kostnadene ved å redusere utslipp i Norge i stor grad bestemmes av forhold vi bare delvis kan kontrollere, slik som utviklingen av ny teknologi, den økonomiske utviklingen ute og framtidig inn- og utvandring. Erfaringene viser at den store usikkerheten gjør det vanskelig å angi hvordan norske utslipp vil utvikle
seg ved en gitt innretning av klimapolitikken. I
kvotepliktig sektor er det kostnadene ved utslippsreduksjoner som bestemmer hvor utslippene
reduseres. Slik kostnadseffektiv gjennomføring er
hensikten med det europeiske kvotesystemet.
Kvotesystemet er sentralt i EUs klimapolitikk.
Utslippene defineres av antall tilgjengelige kvoter.
Antall kvoter som utstedes reduseres hvert år.
Med den årlige nedskaleringsfaktoren som ligger
inne i Kommisjonens forslag til regelverk for perioden 2021–2030, vil antall kvoter som utstedes i
2050, være om lag 86 prosent lavere enn utslippene fra de kvotepliktige sektorene i 1990. Norge
skiller seg ut ved at vi har en fossilfri kraftproduksjon, en omfattende prosessindustri med tilhø-
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rende klimautslipp som eksporterer sine produkter og en petroleumssektor hvor kostnadene ved
utslippsreduksjoner er høye. Norge er i betydelig
grad avhengig av at tempoet i utviklingen av lavutslippsløsninger drives gjennom av en ambisiøs
klimapolitikk i andre land. Norsk alenegang kan
ikke oppfattes som et aktuelt alternativ, fordi det
beskriver en situasjon der den globale dugnaden
er uteblitt, med derav følgende skadekostnader
nasjonalt og globalt. Uten en ambisiøs klimapolitikk internasjonalt vil kostnadene ved å nå et tallfestet mål kunne bli betydelige, jf. avsnitt 9. Samtidig er det viktig å gjøre norsk næringsliv forberedt på en strammere global klimapolitikk, og å
unngå investeringer og beslutninger som låser
oss inne i infrastruktur og systemer som ikke er
forenlig med togradersmålet.
Lovens formål er å fremme gjennomføring av
Norges klimamål som ledd i omstilling til lavutslippssamfunnet. Samtidig er vår særegne
næringsstruktur og ønske om fortsatt samarbeid
med EU om klimapolitikken, for eksempel gjennom deltagelse i det europeiske kvotesystemet,
en viktig grunn til at Norge ikke bør frasi seg
muligheten til en fleksibel utøvelse av klimapolitikken. Å beholde en slik mulighet kan betraktes
som en forsikring mot utfall som vi i dag ikke har
kontroll over, men som potensielt har høye kostnader. Dette taler for at en tallfesting av målet for
2050 i loven tar hensyn til vår deltakelse i det
europeiske klimakvotesystemet for virksomheter.
Loven bør også holde åpen muligheten for at felles oppfyllelse med EU kan være løsningen også
etter 2030.
Forslag til mål for 2050
På bakgrunn av Stortingets verbalvedtak, høringsinnspillene og de føringer som er beskrevet ovenfor, har departementet revidert lovutkastet.
Departementet foreslår en utbygging av lovteksten i § 4 med flere elementer. Det foreslås et
nytt første ledd andre punktum. I andre punktum
utdypes hensyn som skal ivaretas ved Norge som
lavutslippssamfunn. Det vises til at klimagassutslippene ut fra beste vitenskapelige grunnlag,
den globale utslippsutviklingen og nasjonale
omstendigheter er redusert til et nivå som svarer
til utfordringen med å holde økningen i den globale gjennomsnittstemperaturen under 2 grader
celsius og tilstrebe å begrense temperaturøkningen til 1,5 grader celsius sammenholdt med førindustrielt nivå som beskrevet i Parisavtalen av 12.
desember 2015 artikkel 2 nr. 1 bokstav a. Begrepet nasjonale omstendigheter refererer til rele-
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vante særtrekk ved Norges næringsstruktur og
utslippsmønster for klimagasser, og til at det skal
tas hensyn til norsk økonomi, herunder rammebetingelsene for norsk industri, faren for karbonlekkasje og deltakelse i det europeiske kvotehandelssystemet for klimagasser, når politikken
for lavutslippssamfunnet utformes, slik som fremhevet i klimaforliket i 2012 jf. Innst. 390 S (2011–
2012). Skal disse målene nås må den globale
økonomien endres i retning av en lavutslippsøkonomi, og målet om å bli et lavutslippssamfunn
er en adekvat respons på hva klimavitenskapen
dokumenterer er nødvendig. Stor usikkerhet om
fremtidige forhold og Norges avhengighet av den
internasjonale utviklingen tilsier behov for
fleksibilitet i gjennomføringen av politikken.
Det foreslås et nytt andre ledd som omhandler
Norge og som sier at målet skal være at klimagassutslippene i 2050 reduseres i størrelsesorden
80-95 prosent fra utslippsnivået i referanseåret
1990. Dette er samme ambisjonsnivå som EU legger til grunn for 2050 i sin lavutslippsstrategi. Tallfesting har på den ene siden fordeler fordi det gir
målet et mer definert innhold, i dette tilfellet i
form av et utslippsnivå. Et kvantitativt beskrevet
mål vil gi mulighet til tydelig rapportering på
avstand til klimamålene, slik Stortinget har bedt
om. På den annen side er måloppnåelse avhengig
av mange faktorer som tilsier at formuleringen av
et tallfestet mål bør ta høyde for framtidig usikkerhet.
Målet er svært ambisiøst å skulle innfri for
Norge alene. Norge vil imidlertid få drahjelp fra
utviklingen globalt med Parisavtalen som en drivende faktor, og utviklingen i EUs klimapolitikk
som Norge allerede gjennom EØS-avtalen er tett
integrert med. Slik sett er utfordringen den
samme i de landene med klimalover som er medlemsstater i EU, og for Norge. Bestemmelsen
innebærer ikke at Norge skal kompensere med
ytterligere utslippsreduksjoner dersom andre
land ikke bidrar tilstrekkelig. Norge som lavutslippssamfunn er avhengig av at verden rundt oss
beveger seg i samme retning slik at vår evne til
full og effektiv bruk av arbeidskraft og andre ressurser opprettholdes og vi når våre klima- og
miljøpolitiske mål.
Målet om lavutslippssamfunnet gjelder hele
økonomien. I lovens § 4 annet ledd siste punktum
foreslås derfor å presisere at det ved vurdering av
måloppnåelse skal tas hensyn til effekten av norsk
deltakelse i det europeiske klimakvotesystemet
for virksomheter, i praksis hoveddelen av klimagassutslippene fra norsk landbasert industri og
petroleumsvirksomhet, slik kvotesystemet er
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utformet i dag. Kvotesystemet setter et felleseuropeisk tak på utslipp for virksomhetene som regelverket pålegger kvoteplikt, der kostnadene ved å
redusere utslipp bestemmer hvor reduksjonene
gjennomføres. Endrede utslipp fra norske bedrifter som omfattes av systemet vil på sikt motsvares
av en like stor motgående endring i utslipp andre
steder. Lovens § 4 annet ledd siste punktum innebærer at industriens bidrag til reduksjoner i
Europa gjennom deltakelse i det europeiske kvotesystemet skal regnes med som bidrag til
måloppnåelse under 2050-målet. Det europeiske
kvotesystemet skal bidra til at EUs klimamål om
80–95 prosent reduksjon i 2050 nås. Gjennom deltakelse i dette systemet bidrar norske kvotepliktige virksomheter til en utslippsbane i tråd med
hva det vitenskapelige grunnlaget tilsier. En
vesentlig del av Norges bidrag til klimaomstilling i
Europa skjer derfor ved at norske virksomheter
deltar i kvotesystemet, og dette bør hensyntas når
måloppnåelse vurderes. Det må forventes at utviklingen vil tvinge fram omstillinger i kvotepliktig
virksomhet også i Norge. Kvotesystemet vil bli
gradvis strammere fram mot 2050, med færre tilgjengelige kvoter. Dette vil tvinge fram betydelige
utslippsreduksjoner på felleseuropeisk nivå, samtidig som utslippskostnaden må forventes å øke
betydelig. En omstilling av kvotepliktig virksomhet til produksjon med betydelig lavere utslipp
enn i dag forutsetter langsiktige teknologiutviklingsløp som må starte i god tid før teknologien
kan tas i bruk i stor skala. Lovfesting og tallfesting
av målet om lavutslippssamfunn gir et tidlig signal
til industrien og andre beslutningstakere om at
dette teknologiløpet må startes. FNs klimapanels
vurderinger sammen med nedtrappingsfaktoren
som EU har besluttet for kvotesystemet fram mot
2050, innebærer at utslippene også innenfor de
kvotepliktige sektorene må reduseres vesentlig
fram mot 2050.
Norges klimapolitikk er tett integrert med
EUs. Målet for 2050 må ses i sammenheng med §
1 siste ledd som uttrykker at klimaloven ikke skal
være til hinder for at klimamål fastsatt i eller i
medhold av denne lov kan gjennomføres felles
med EU. Det innebærer at loven åpner for at også
målet for 2050 kan gjennomføres i fellesskap med
EU. Det er hensiktsmessig at loven åpner for en
slik mulighet. EU har vedtatt et ambisiøst veikart
mot en lavkarbonøkonomi i 2050, og et eventuelt
samarbeid med EU om felles gjennomføring av
klimamål antas å gi et viktig bidrag til utslippsreduksjoner nasjonalt og til den langsiktige omstillingen av det norske samfunnet som klimaloven
skal fremme.
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Styrings- og rapporteringsmekanismer
Forslaget i høringsnotatet

Det følger av Stortingets vedtak at det ønskes en
lov med «Hensiktsmessige styrings- og rapporteringsmekanismer» mellom storting og regjering
på klimaområdet. Stortinget ber også «regjeringen i forbindelse med innføringen av en klimalov
rapportere i de årlige budsjettene hvordan Norge
kan nå klimamålene for 2020, 2030 og frem mot
2050, og hvordan budsjettet påvirker Norges klimagassutslipp.» I tillegg har Stortinget bedt regjeringen i utarbeidelsen av ny klimalov om «årlig å
synliggjøre utslippsbaner for de ulike områdene
innenfor ikke-kvotepliktig sektor, og hvilke typer
tiltak som vil være nødvendig for å nå disse
målene» (Dok. 8:51 S (2015–2016) jf. Innst. 397 S
(2015–2016)).
I høringsnotatet ble det foreslått at rapporteringsmekanismen skulle fylle en dobbel funksjon
som både rapporterings- og styringsmekanisme,
og at det ikke ble etablert noen separat styringsmekanisme ved siden av rapporteringskravene.
8.4.2

Synspunkter i høringen

Et flertall av høringsuttalelsene mener denne
bestemmelsen dekker flere sentrale elementer
som et styrings- og rapporteringsverktøy. Et gjennomgående punkt som repeteres av mange
høringsinstanser er å innføre karbonbudsjett som
styringsmekanisme. Flere fremhever at en norsk
karbonbudsjettmodell bør ha samme hovedtrekk
som i den britiske klimaloven.
Hovedtendensen hos høringsinstansene som
ønsker karbonbudsjett er at det skal være en plan
med tallfestede utslippstak. Det er i hovedsak
foreslått karbonbudsjetter med intervaller på både
fire og fem år. Videre er det også fra flere
høringsinstanser foreslått at det legges fram karbonbudsjetter både ti og tolv år fram i tid.
En stor andel uttrykker også at det er behov
for at karbonbudsjettene viser detaljerte handlingsplaner for hver sektor (også omtalt som sektormål). Flere mener disse bør redegjøre for konkrete virkemidler og tiltak i hver sektor. Andre
høringsinstanser trekker fram at et karbonbudsjett kan være en overordnet handlingsplan som
beskriver hva som skal gjøres for å nå klimamålene.
Flere høringsinstanser er positive til at det
også skal rapporteres på klimatilpasning. Miljøstiftelsen Zero og Jernbaneverket mener imidlertid
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at klimatilpasning bør tas ut av loven ettersom det
omhandler svært ulike virkemidler enn dem som
benyttes for å oppnå utslippsreduksjoner.
Flere av høringsinstansene, bl.a. Den Norske
Kirke, Kommunenes Sentralforbund og Fridtjof
Nansens institutt, kommenterer at også synliggjøring av sektorvise utslippsbaner i kvotepliktig sektor bør inkluderes.
Cicero påpeker at det er viktig at det legges
opp til årlig rapportering på klimaeffekten av
fremlagt budsjett, og viser til at dette kan gjøres
ved å gi et eksternt miljø som nasjonal oppgave å
utføre slike beregninger. WWF Norge fremhever
også at det er behov for en mer detaljert rapportering når det gjelder klimavirkningen av budsjettet.
LO og YS foreslår å legge til rapportering om
hvordan regjeringen har ivaretatt trepartssamarbeid, sosial dialog og deltakelse fra sivilsamfunnet
i arbeid med gjennomføringen av klimamålene.
Norsk Presseforbund foreslår at det også skal
rapporteres på oppfølging av miljøinformasjonsloven.
8.4.3

Departementets vurdering

Klimalovene i Storbritannia, Finland, Danmark og
forslaget i Sverige har valgt ulik tilnærming til styringsmekanismer. Storbritannias klimalov fra
2008 baserer seg på rullerende femårige karbonbudsjetter i tråd med en skrittvis nedadgående
utslippstrend fram mot det lovfestede målet om
80 prosent reduksjon i 2050. Finlands klimalov
baserer seg på et plansystem, en kombinasjon av
sektorvise og nasjonale planer. Danmarks klimalov er basert på en aktiv rolle for det lovfestede
Klimarådet kombinert med årlige klimapolitiske
redegjørelser til Folketinget. I Sverige foreslås at
det skal fastsettes (utenfor loven) tallfestede
«etappemål» for 2030 og 2040 fram til målet om
klimanøytralitet i 2045.
Både utformingen av lovbestemmelsen og den
spesifikke utformingen av regjeringens redegjørelser for Stortinget bør bygge på og være konsistente med det Norge forplikter seg til å følge gjennom internasjonale klimaavtaler. Parisavtalen
inneholder mekanismer for rapportering og
regelmessig gjennomgang av partenes bidrag,
som også vil være styrende for norsk klimapolitikk. EU har et omfattende rapporterings- og oppfølgingssystem.
Departementet har vurdert karbonbudsjettmodellen som en styringsmekanisme. Det har
vært viktig i denne vurderingen å se hen til at om
lag halvparten av Norges klimagassutslipp omfattes av EUs kvotesystem for virksomheter, og at
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regjeringen arbeider for en avtale om felles oppfyllelse av klimamålet for 2030 med EU som blant
annet vil innebære at det fastsettes et norsk mål
for utslippsreduksjoner i 2030 i sektorene som
omfattes av EUs innsatsfordelingsforordning
(transport, jordbruk, bygg, avfall m.m.).
Gjennom kvotesystemet bidrar norske bedrifter på lik linje med andre europeiske bedrifter til
at EU når sine klimamål. Utslippsreduksjonene
skjer der kostnadene er lavest og det er ikke av
betydning hvor mye hvert land reduserer sine
utslipp innenfor taket. Tvert imot kan en nasjonal
begrensning på utslippene i kvotepliktig sektor ha
negative konsekvenser for næringsvirksomhet og
næringsutvikling i Norge. EUs innsatsfordelingsforordning gir i tillegg landene egne reduksjonsmål for ikke-kvotepliktig sektor. Det er ikke tilstrekkelig for måloppnåelse i ikke-kvotepliktig
sektor at landene oppfyller utslippsmålet for målåret 2030; det er utslippene i hele perioden 2021–
2030 som er relevante. Landenes utslippsmål skal
derfor gjøres om til utslippsbudsjetter for perioden 2021–2030. Under innsatsfordelingsforordningen vil hvert land vederlagsfritt få utstedt utslippsenheter (kalt AEA eller Annual Emissions Allocations) for hvert år i perioden 2021–2030. For hvert
tonn utslipp et land har hatt innenfor ikke-kvotepliktig sektor, må landet innlevere én AEA-enhet
til oppgjør i kvoteregisteret. Antall AEA-enheter
landene får utstedt avhenger av utslippsmålet.
I henhold til Kommisjonens forslag vil Norge
for målåret 2030 få utstedt et antall AEA-enheter
tilsvarende 60 prosent av 2005-utslippene fra de
ikke-kvotepliktige virksomhetene. Tildelingen av
AEA-enheter blir da 40 prosent lavere enn utslippene var i 2005. Startpunktet for beregning av
utslippsbudsjettet skal være 2020, og skal tilsvare landenes gjennomsnittlige årlige utslippsnivå i perioden 2016–2018. Mellom startpunktet
i 2020 og sluttpunktet i 2030 skal det være en
lineær utvikling. Tildelingen for perioden 2021–
2030 nedskaleres dermed jevnt fra 2021 til 2030,
slik at det blir gradvis færre AEA-enheter for
hvert år gjennom perioden. Siden beregningen
av nedskaleringen begynner i 2020 ville Norge
for år 2021 få utstedt et antall AEA-enheter som
er litt under gjennomsnittlig årlig utslippsnivå i
perioden 2016–2018.
Kravet for å oppfylle forpliktelsen er at det er
samsvar mellom utslipp og antall AEA-enheter
som innleveres. Landene kan i utgangspunktet
selv velge hvilken kombinasjon av reduserte
innenlandske utslipp og anskaffelse av AEA-enheter fra andre land de vil velge. EU-regelverket stiller ikke krav til hvor store reduksjoner som skal
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gjennomføres i hver enkelt sektor under innsatsfordelingen.
Det er ubegrenset adgang for landene til å
spare overskudd at AEA-enheter innad i perioden
2021–2030, såkalt «banking» av AEA-enheter. Det
er ikke lagt inn mulighet for å spare ubrukte AEAenheter inn i en eventuell senere periode, etter
2030.
Adgang til låning av AEA-enheter som er
utstedt for påfølgende år i perioden er begrenset
til 5 prosent av tildelingen for det påfølgende året.
Hvis et land for eksempel ikke har nok AEA-enheter til å gjøre opp for utslippene i 2025, så kan det
bruke inntil 5 prosent av tildelingen for 2026.
Norges 2020-mål er å redusere de globale
utslippene av klimagasser tilsvarende 30 prosent
av Norges utslipp i 1990. Gjennom Kyotoprotokollen er dette utslippsmålet gjort om til et forpliktende utslippsbudsjett som krever at de gjennomsnittlige årlige utslippene i perioden 2013–2020
ikke overstiger 84 prosent av nivået i 1990. Felles
for både utslippsforpliktelsen under Kyotoprotokollen og et mål for ikke-kvotepliktig sektor gjennom en felles oppfyllelse med EU er at karbonbudsjettene er nødvendige for å kunne ta i bruk
fleksible mekanismer og at de setter en klar
grense for nasjonale utslipp etter at det er tatt hensyn til bruken av fleksible mekanismer.
Departementet mener det er vanskelig å se
noen merverdi i å etablere et nasjonalt system for
karbonbudsjetter for det samme målet som det tas
sikte på å oppfylle sammen med EU. Et karbonbudsjett etter klimaloven vil med en avtale med EU om
felles oppfyllelse av klimamålet for 2030 komme i
tillegg til det karbonbudsjettet som EUs innsatsfordeling gir Norge, og i tillegg til samarbeidet om
utslippsreduksjoner gjennom EUs kvotesystem.
Utslippsbudsjettet som etableres under innsatsfordelingen er strengt håndhevet, med årlig rapportering, krav om utarbeidelse av tiltaksplaner om
landene ikke ligger an til å ville etterleve utslippsbudsjettet og dessuten sanksjoner i form av økte
forpliktelser for land som ikke leverer inn tilstrekkelig antall utslippsenheter til oppgjør. Dessuten vil
et slikt tilleggsbudsjett for Norge, særlig hvis det
omfattet kvotepliktig sektor, legge en nasjonal
begrensing for norske utslipp som kan være til hinder for næringsvirksomhet og næringsutvikling i
Norge. På denne bakgrunn vurderer departementet det ikke som hensiktsmessig at klimaloven nedfeller nasjonale karbonbudsjetter.
Departementet mener at en mer hensiktsmessig tilnærming til spørsmålet om styringsmekanisme i klimaloven, med Parisavtalen i kraft, er å
utforme en styringsmekanisme etter samme prin-
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sipp som i Parisavtalen artikkel 4. Parisavtalens
system er at partene forpliktes til å melde inn sitt
bidrag hvert femte år. Denne mekanismen skal
fremme en prosess hvor partene vil føre en gradvis
mer ambisiøs klimapolitikk. Sentralt for å fremme
måloppnåelse under avtalen er derfor artikkel 4
som forplikter partene til en regelmessig gjennomgang av sine nasjonalt bestemte bidrag med sikte
på en gradvis økning av ambisjonsnivået slik at
dette over tid summerer seg opp til en mer adekvat
respons på det globale klimaproblemet.
I henhold til i Parisavtalen artikkel 4 er partene
forpliktet til å utarbeide, melde inn og opprettholde
suksessive, nasjonalt fastsatte bidrag som de akter
å realisere. Avtalen oppstiller en plikt til for partene
til å melde inn sine bidrag hvert femte år. Partene
skal se hen til den globale gjennomgangen («be
informed by the outcome of the global stocktake»),
som er en gjennomgang for å «assess the collective
progress towards achieving the purpose of this
Agreement and its long-term goals», når de melder
inn bidrag. Parisavtalen legger opp til at kommunikasjonen av neste bidrag skjer 5 år før neste
bidragsperiode begynner å løpe, dvs. at nasjonale
mål fra 2030 og framover skal kommuniseres allerede i 2025, osv. Det innebærer ingen plikt til å samtidig øke ambisjonsnivået for 2030 i 2025. Det
Norge allerede har innmeldt fram til 2030 kan ligge
fast om Norge ikke ønsker å endre det.
Forslag til bestemmelser om styringsmekanisme og rapporteringsmekanisme er omtalt
nedenfor i avsnittene 8.4.3.1 og 8.4.3.2.
8.4.3.1

Gjennomgang av klimamål hvert femte år
(styringsmekanisme)

Parisavtalen åpner for at land selv kan velge tidshorisont på sine klimamål. Norge har meldt inn et
mål for 2030, dvs. en tidshorisont på 10 år. Det er
samme tidshorisont som EU. Dersom Norge også
for årene etter 2030 velger å melde inn nasjonalt
fastsatte bidrag med tiårshorisont, er vi ikke forpliktet til å sette nye mål for utslippsreduksjoner
hvert femte år. Likevel skal vi i henhold til Parisavtalen gjøre en vurdering av vårt nasjonalt fastsatte
bidrag hvert femte år. Klimaloven § 5 bygger på
samme prinsipp som Parisavtalen, og pålegger
ikke regjeringen å legge frem et nytt mål hvert
femte år.
Første ledd bokstav a og b oppstiller noen
grunnleggende kvalitetskrav til utformingen av
klimamål. Disse skal være basert på beste vitenskapelige grunnlag. I tillegg skal de så langt som
mulig være tallfestede og målbare, det vil si at det
skal være mulig å måle at de oppfylt.
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Annet ledd bestemmer at klimamål skal
utgjøre en progresjon fra forrige mål og fremme
gradvis omstilling fram mot 2050. Dette bygger på
prinsippet i Parisavtalen om at hver parts suksessive, nasjonalt fastsatte bidrag vil utgjøre en progresjon fra gjeldende bidrag. Mål som allerede er
fastsatt i medhold av denne loven trenger ikke
endres.
Klimaloven § 5 tredje ledd fastsetter at klimamålene skal være forenlige med vårt bidrag under
Parisavtalen og eventuell felles gjennomføring
med EU. I dette ligger at klimamålene skal følge
den samme tidssyklus som for nasjonalt fastsatte
bidrag som følger av Parisavtalen og dens beslutning. Klimamålene skal vurderes hvert femte år
og startpunktet for første gjennomgang er 2020.
At klimamålene skal være forenlige med Norges bidrag til Parisavtalen har litt ulike implikasjoner for perioden fram til og med 2030 og fra 2030.
For perioden fram til og med 2030 har Norge
meldt inn et nasjonalt bestemt bidrag under Parisavtalen i form av et mål om minst 40 prosent
utslippsreduksjon fra referanseåret 1990. Forutsetningen om at klimamål skal være «forenlig
med» Norges bidrag til Parisavtalen betyr at det i
2020 ikke er noe krav etter klimaloven om å fastsette et nytt klimamål eller endre ambisjonsnivå
fram til og med 2030 siden det ikke vil være noe
krav for Norges allerede innmeldte bidrag etter
Parisavtalen. For 2030 gjelder det som allerede er
vedtatt i og med behandlingen av Meld. St. 13
(2014–2015) Ny utslippsforpliktelse for 2030 – en
felles løsning med EU. I tråd med Parisavtalen
skal Norge imidlertid gjøre en vurdering av målet
for 2030 i 2020, men det er ikke noen forpliktelse
etter Parisavtalen om å legge fram noe nytt i 2020
for de parter som allerede har lagt fram et mål
med ti års horisont, slik som Norge.
For perioden etter 2030 skal det i henhold til
Parisavtalen sendes inn et nytt bidrag fra Norge.
Dette må besluttes fem år før det året som det nye
bidraget skal gjelde fra, altså i 2025. Norge må i
2025 beslutte et nytt nasjonalt fastsatt bidrag, både
tidsrammen på neste målperiode, ambisjonsnivået
for denne perioden og melde det inn som et nasjonalt fastsatt bidrag til Parisavtalen. Målet for denne
perioden skal utgjøre en progresjon i forhold til
målet for 2030. Dersom Norge fortsetter sin tradisjon med tiårige mål og melder inn et nytt ambisjonsnivå for perioden 2031–2040, vil § 5 tredje ledd
bety at status må vurderes basert på oppdatert
kunnskap etter fem år, dvs. i 2035. I dette tilfellet vil
det ikke være en forpliktelse til å legge fram noen
ny ambisjon fram til 2040 eller noe nytt mål for
perioden 2035–2040.
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Paragraf 5 fjerde ledd gjør det klart at første til
tredje ledd ikke skal være til hinder for at det i tillegg kan fastsettes andre typer mål ettersom det
anses hensiktsmessig.
8.4.3.2

Rapporteringsmekanisme

Det er i dag et omfattende system for beregning og
rapportering av utslippsregnskap for klimagasser
og oppfølging av internasjonale klimaforpliktelser
til FNs klimakonvensjon og til Kyotoprotokollen.
Stortinget informeres ved en omtale av utslippsutviklingen og viktige klimavirkemidler i de årlige
budsjettene fra Klima- og miljødepartementet.
Klimapolitikken har også blitt omtalt i de årlige
nasjonalbudsjettene og i perspektivmeldingene fra
Finansdepartementet.
Norge har et omfattende system for innhenting, kvalitetssikring og løpende oppdatering av
utslippsdata.
Norges rapporteringsforpliktelser til FNs klimakonvensjon omfatter:
– Hvert fjerde år: Norge utarbeider nasjonal
hovedrapport (National Communication) til
FNs klimasekretariat. Rapporten inneholder
en bred beskrivelse av Norges klimapolitikk,
internasjonale forpliktelser, nasjonale virkemidler og aktiviteter som Norge deltar i internasjonalt på klimaområdet. Forrige hovedrapport ble levert i mars 2014.
– Hvert andre år: En oppdateringsrapport (Biennial report), med blant annet oversikt over nye
virkemidler siden forrige rapportering, og
hvordan Norge ligger an til å oppfylle andre
forpliktelsesperiode under Kyotoprotokollen
(2013–2020). Siste oppdateringsrapport ble
levert i desember 2015.
– Hvert år: Klimagassregnskap og National
Inventory Report. Rapporten, som også inkluderer rapportering til Kyotoprotokollen inneholder det nasjonale utslippsregnskapet for klimagasser basert på tidsserier fra 1990, og en
omfattende dokumentasjon av hvordan dette er
beregnet. Godkjent rapport er en betingelse
for at Norge kan benytte de fleksible mekanismene under Kyotoprotokollen.
Alle rapportene er gjenstand for en grundig
review-prosess i regi av FN.
I Norge er Miljødirektoratet ansvarlig for den
årlige rapporteringen av Norges offisielle klimagassregnskap til FNs klimakonvensjon og
Kyotoprotokollen, mens Klima- og miljødepartementet sender inn nasjonale hovedrapporter og
oppdateringsrapportene.
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Et viktig element i rapporteringen til FN er det
norske utslippsregnskapet for klimagasser, som
utarbeides i et samarbeid mellom Statistisk sentralbyrå (SSB), Norsk Institutt for Bioøkonomi
(NIBIO) og Miljødirektoratet. SSB utarbeider og
publiserer statistikk for utslipp av klimagasser til
luft, mens NIBIO utarbeider statistikk for opptak
og utslipp fra skog og andre arealer. Miljødirektoratet er ansvarlig for å utvikle og rapportere det
samlede regnskapet for klimagasser i tråd med
internasjonale forpliktelser. Norge har en lang historie med utslippsregnskap, og det finnes per i
dag sammenliknbare tall for 1990–2015 og statistikk for enkeltår før dette. SSB rapporterer også
utslippsdata til EUs statistikkbyrå (EUROSTAT),
og Miljødirektoratet til det Europeiske miljøbyrået (EEA). Med felles oppfyllelse av klimamålet for 2030 med EU, vil Norges rapporteringsforpliktelse til EEA øke. EU pålegger landene å
rapportere utslippsregnskap hvert år og framskrivinger og tiltak og virkemidler annet hvert år.
Parisavtalen vil også medføre rapportering på
blant annet utslippsreduksjoner, tilpasning og
finansiering.
Den norske utslippsstatistikken publiseres på
nett (www.ssb.no), og blir gjort offentlig tilgjengelig samtidig for alle brukere. Det legges også ut
på nettstedet www.miljostatus.no. Den internasjonale utslippsrapporteringen er tilgjengelig i publikasjonene som sendes til FNs klimakonvensjon,
og er sammen med klimagassregnskapet tilgjengelig på FNs hjemmeside.
I høringen om hensiktsmessigheten av en
klimalov i 2015 var hovedinntrykket at instansene
ser behov for en lov som setter nasjonale utslippsmål med hensiktsmessige rapporterings- og styringsmekanismer mellom storting og regjering. I
innstillingen fra komiteen vises det til at «et resultatrapporteringssystem hvor også styringsmekanismene fremkommer bedre, vil sikre en
regelmessig, grundig, åpen og mer konkret prosess om status og utvikling».
Departementets vurdering er at det meste av
informasjonen som kreves for å rapportere til
Stortinget i henhold til klimalovens rapporteringsbestemmelser allerede finnes, men at den må
struktureres og målrettes mot formålet.
Loven § 6 pålegger regjeringen å legge fram
for Stortinget en redegjørelse hvert år med det
innhold som framgår av § 6 første og andre ledd.
Stortinget har i sitt vedtak bedt om at de årlige
statsbudsjettene skal rapportere på «hvordan
Norge kan nå klimamålene for 2020, 2030 og 2050».
Klimaloven § 6 første ledd bokstav a følger opp
dette ved å lovfeste at regjeringen i budsjettproposi-
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sjonen for neste års statsbudsjett skal redegjøre for
hvordan Norge kan nå klimamålene etter klimaloven §§ 3 til 5. Rapportering i henhold til klimamålet for 2020 blir dermed ikke lovpålagt, men blir
fulgt opp i budsjettproposisjonen.
Stortinget har også bedt om at det av budsjettproposisjonen framgår «hvordan budsjettet påvirker Norges klimautslipp». Dette er nedfelt i § 6 første ledd bokstav b, og formulert som et krav om
omtale av «klimaeffekten av fremlagt budsjett».
Selv om en slik fremstilling begrenses til store satsinger i budsjettet er det på mange områder faglig
meget krevende både å anslå den fulle effekten av
ny politikk på utviklingen i klimagassutslippene, og
hvordan virkningene vil strekke seg ut i tid. Utvikling og bruk av klimavennlig teknologi kan være et
eksempel. Slik teknologi er viktig for å løse
klimaproblemet, og Norge bruker betydelige ressurser på utvikling av klimavennlig teknologi. Det
er imidlertid svært vanskelig å anslå effekten av
denne ressursbruken. Det er for eksempel usikkert når, hvor sterkt og i hvilken sektor økt innsats
på forsking og teknologiutvikling vil gi resultater i
form av reduserte utslipp. Departementet mener
derfor at der en mangler treffsikker metodikk, vil
dette punktet måtte oppfylles gjennom tekstlige
beskrivelser etter beste faglige skjønn av de satsingene i budsjettet som en antar har vesentlig effekt
på klimagassutslippene. Der det er formålstjenlig
suppleres den tekstlige omtalen med tallanslag av
klimaeffekten, både positiv og negativ. Regjeringen
vil arbeide videre med å utvikle faglig metodikk på
dette punktet.
Annet ledd i § 6 konkretiserer kravene til den
årlige redegjørelsen for Stortinget, i tillegg til det
som skal følge av budsjettproposisjonen, jf. første
ledd. Redegjørelsen skal være basert på et faglig
grunnlag. Miljødirektoratet har hovedansvaret for
å framskaffe og koordinere det faglige grunnlaget
for Klima- og miljødepartementet i klimapolitikken, herunder å utarbeide tiltaksanalyser. For å
løse denne oppgaven samarbeider Miljødirektoratet med andre offentlige etater og fagmiljøer.
Flere høringsinstanser har tatt til orde for at en
uavhengig komité utenfor forvaltningsstrukturen, slik som Storbritannias Committee on Climate
Change, burde utarbeide det faglige grunnlaget for
redegjørelsen. Departementet fastholder, som
også Stortinget har påpekt, at Miljødirektoratets
rolle på dette området i dag ivaretar sentrale
behov i forvaltningen. Det følger av arbeids- og
rollefordelingen mellom departement og direktorat at direktoratets innspill er faglig, og at departementet ikke nødvendigvis tar alle innspill fra
direktoratsnivå til følge, etter en nærmere vurde-
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ring av politiske og andre relevante hensyn. I tillegg støtter forvaltningen seg på analyser fra Statistisk sentralbyrå og andre fagmiljøer. Lovforslaget gjør ingen endringer i etablerte ansvarsforhold og oppgavefordeling i forvaltningen.
Etter § 6 annet ledd bokstav a skal regjeringen
redegjøre for Stortinget for utviklingen i klimagassutslippene og utslippsframskrivninger. Klimagassregnskapet utarbeides årlig av Statistisk sentralbyrå, mens utslippsframskrivninger utarbeides
om lag hvert annet år av Finansdepartementet.
Videre pålegger loven regjeringen hvert år å
redegjøre for gjennomføringen av klimamål «som
nevnt i §§ 3 til 5». Det må gjøres en skjønnsmessig
vurdering av hva som fra år til år er hensiktsmessig å ta med i omtalen. Redegjørelsens formål må
være å gi Stortinget et helhetlig bilde av hvordan
en ligger an i forhold til de lovfestede målene for
2030 og 2050. Det er også naturlig at redegjørelsen blir mer omfattende i tilknytning til de femårige gjennomgangene av klimamålene enn den er
i årene imellom disse.
Det skal også redegjøres for hvordan Norge
forberedes på og tilpasses klimaendringene, jf. § 6
annet ledd bokstav b. Det er naturlig at en redegjørelse for status for arbeidet med klimatilpasning inkluderes i de årlige rapporteringene til
Stortinget.
Klimatilpasning omfatter mange sektorer og
arbeidet med klimatilpasning har en langsiktig
karakter som det er vanskelig å vurdere resultater
av fra et år til et annet. Det er derfor hensiktsmessig med en mer utfyllende rapportering med lengre tidsintervall. Uavhengig av klimaloven vil rapportering på klimatilpasning bli utarbeidet i henhold til de enhver tid gjeldende forpliktelser under
Klimakonvensjonen og Parisavtalen.
Loven pålegger i § 6 annet ledd bokstav c
regjeringen å redegjøre for «en oversikt som synliggjør sektorvise utslippsbaner innenfor ikkekvotepliktig sektor og hvilke typer tiltak som vil
være nødvendig for å realisere disse». Bakgrunnen for dette punktet er Stortingets vedtak om å
«synliggjøre utslippsbaner for de ulike områdene
innenfor ikke-kvotepliktig sektor, og hvilke type
tiltak som vil være nødvendig for å nå disse
målene», jf. Innst. 397 S (2015–2016) vedtak I.
Hensikten med utslippsbanene må være å synliggjøre baner for ikke-kvotepliktige sektorer, i tråd
med norske forpliktelser, og med spesiell vekt på
utslippsmålet for ikke-kvotepliktig sektor, som
Norge vil få ved en felles oppfyllelse av klimamålet
for 2030 med EU. Det bør også redegjøres for virkemiddelbruken i ikke-kvotepliktig sektor hvert
år. Ved en felles oppfyllelse med EU vil Norge få
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en forpliktelse om å holde utslippene i ikke-kvotepliktig sektor samlet under et gitt nivå for perioden 2021–2030. EU vil ikke legge føringer for hvor
i ikke-kvotepliktig sektor reduksjonene gjennomføres, men vil forsikre seg om at summen av norske utslipp, etter at det er tatt hensyn til bruk av
fleksible mekanismer, er i tråd med forpliktelsen.
Stortingets vedtak, innebærer at det i tillegg til å
rapportere om gjennomføringen av utslippsmålet
for ikke-kvotepliktig sektor, som Norge vil få ved
en felles oppfyllelse av klimamålet for 2030 med
EU, også skal utarbeides indikative utslippsbaner
for sektorer innen ikke-kvotepliktig sektor, samt
«hvilke typer tiltak som vil være nødvendig for å
nå disse målene». Arbeidet med slike baner vil
være nyttig i arbeidet med å nå utslippsmålet for
ikke-kvotepliktig sektor, men departementet vil
understreke at anslag av denne typen er svært usikre. Det er usikkerhet både om den økonomiske
utviklingen og dermed også utslippsutviklingen
og om effekten av tiltak. I tillegg vil utviklingen av
ny teknologi og opptaket av denne komme med
ulik hastighet. Baner og type tiltak kan derfor
ikke oppfattes som mål eller planer, men som en
illustrasjon på en mulig vei. Detaljeringsnivået i
rapporteringen, herunder omtalen av utslippsbaner og tiltak, vil måtte tilpasses etter behov og dermed kunne variere fra år til år ut fra hva som
anses hensiktsmessig.
Etter § 6 annet ledd bokstav d skal regjeringen
redegjøre for status for Norges karbonbudsjett.
Annet komma klargjør at dette også gjelder karbonbudsjetter innenfor et eventuelt klimasamarbeid med EU om felles oppfyllelse av klimamål.
Bestemmelsen forutsetter at Norge har karbonbudsjetter. Fram til og med 2020 har Norge en
internasjonal forpliktelse under Kyotoprotokollens andre forpliktelsesperiode som er i form av et
karbonbudsjett for perioden 2013–2020. I perioden 2021–2030 har Norge meldt inn et utslippsmål
på 40 prosent reduksjon fra 1990 til Parisavtalen
som i henhold til Norges nasjonalt fastsatte bidrag
til Parisavtalen innsendt til FN i mars 2015, «will
be developed into an emissions budget covering
the period 2021 – 2030». Ved en avtale om felles
oppfyllelse av målet for 2030 med EU, får Norge et
karbonbudsjett for ikke-kvotepliktig sektor. I henhold til dette er det ikke tilstrekkelig for måloppnåelse at landene oppfyller utslippsmålet for målåret 2030; det er utslippene i hele perioden 2021–
2030 som er relevante. For perioden 2021–2030 vil
det, med en avtale om felles oppfyllelse med EU,
være dette det rapporteres på. Etter 2030 er rapporteringen avhengig av hvilken løsning som velges
for Norges fortsatte klimainnsats, og om dette inne-
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bærer bruk av eller forpliktelser i form av karbonbudsjetter. Klimaloven holder åpent for en videreføring av tilsvarende løsning av et eventuelt samarbeid med EU utover 2030 og at det på tilsvarende
måte kan bli etablert karbonbudsjett for norske
utslipp som blir rapporteringspliktig etter § 6 annet
ledd bokstav d.
Særlig om redegjørelse om tilpasning til
klimaendringer
En helhetlig klimapolitikk omfatter både utslippsreduksjoner og klimatilpasning, i tillegg til finansiering, teknologiutvikling, kapasitetsbygging m.v.
Stortinget har ikke bedt om at klimatilpasning
skal inngå i forslaget til en klimalov. Departementet har likevel vurdert det som hensiktsmessig at
klimaloven også omhandler rapportering om
hvordan Norge forberedes på og tilpasses til klimaendringene.
Om høringsinstansenes syn på tilpasning i
klimaloven, se avsnitt 8.4.2.
Ingen av landene som har eller vurderer nasjonale klimalover (jf. avsnitt 7), har et fastsatt mål for
klimatilpasning. Den britiske klimaloven lovfester
imidlertid rapportering hvert femte år til Parlamentet om konsekvenser av klimaendringene og arbeidet med klimatilpasning. Finlands klimalov legger
gjennom lovproposisjonen til grunn at klimatilpasning er en integrert del av klimapolitikken, men
har ikke et lovfestet mål. Loven pålegger imidlertid
en nasjonal plan for tilpasning, som fornyes hvert
tiende år. I forbindelse med den finske «klimatårsberettelse» skal det minst én gang hver valgperiode
vurderes om tiltakene i tilpasningsplanen er tilstrekkelige og, etter behov, hvordan tiltak i sektorene er gjennomført. Danmarks klimalov og forslaget til klimalov i Sverige dekker ikke klimatilpasning.
Norsk politikk på klimatilpasningsområdet
bygger på NOU 2010: 10 «Tilpassing til eit klima
i endring» og Meld. St. 33 (2012–2013) «Klimatilpasning i Norge». Det er et politisk mål at «samfunnet skal forberedes på og tilpasses til klimaendringene», jf. Prop. 1 S (2013–2014). Norge
har over tid ført en aktiv klimatilpasningspolitikk. Å arbeide for at Norge tilpasses til og forberedes på klimaendringene er en annerledes
utfordring enn å redusere utslipp. Arbeidet dekker et bredt spekter av temaer knyttet til arealplanlegging, samfunnsplanlegging i videre forstand, beredskap og ulykkesforebygging. Det er
i stor grad en lokal utfordring. Som oppfølging av
stortingsmeldingen om klimatilpasning har det
blitt gjennomført en større utvalgsutredning
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(NOU 2015: 16 Overvann i byer og tettsteder)
som tar for seg rammebetingelsene for håndtering av overvann. Utredningen er til vurdering.
Regjeringen arbeider også med å styrke tilpasningsaspektene i kommunal planlegging gjennom utarbeidelse av statlige planretningslinjer
under plan- og bygningsloven.
Det er utfordrende å måle både behov for tiltak og effektivitet av iverksatte tiltak for klimatilpasning. Departementet går ikke inn for å lovfeste et mål for klimatilpasningsarbeidet.
Det er imidlertid hensiktsmessig at det lovfestes at det skal redegjøres for status for arbeidet
med å forberede og tilpasse Norge til klimaendringene. Gjennom å rapportere på hvordan
Norge forberedes på og tilpasses til klimaendringene, markeres klimatilpasning som del av
en helhetlig politikk for å møte klimautfordringen.
En lovfesting av rapportering om klimatilpasning
vil kunne bidra til å sikre helhet og langsiktighet
for klimatilpasningspolitikken og støtte opp under
gjennomføring av denne. Et krav om å rapportere
på hvordan Norge forberedes på og tilpasses til
klimaendringene foreslås derfor tatt inn i § 6 om
årlig redegjørelse for Stortinget.
Det er i lovbestemmelsen ikke satt konkrete
rammer for hvordan en slik rapportering skal
skje. Departementet finner det imidlertid hensiktsmessig at det etableres et system hvor det i
henhold til klimalovens krav årlig gis en kort sta-
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tus for arbeidet med klimatilpasning i budsjettproposisjonen til Stortinget, og at det jevnlig, men
med noe lengre mellomrom gis en mer utfyllende
rapportering. Departementet foreslår imidlertid
ikke det sistnevnte elementet lovfestet. Det vil
være hensiktsmessig og effektivt at en slik utfyllende rapportering knyttes opp til andre rapporteringsforpliktelser om klimatilpasning. Departementet foreslår derfor at denne rapporteringen
skal skje i henhold til de til enhver tid gjeldende
forpliktelser under Klimakonvensjonen og Parisavtalen.
I Parisavtalen er tilpasning til klimaendringer
et viktig element, og det er søkt å oppnå balanse
mellom tilpasning og utslippsreduksjoner. Både
tilpasning og utslippsreduksjoner omfattes av avtalens formål, og avtalen har en egen artikkel viet
tilpasning som blant annet inneholder et globalt
mål om å øke tilpasningsevnen, styrke klimarobustheten og redusere sårbarhet overfor klimaendringer. Alle parter til avtalen skal ha en nasjonal politikk for tilpasning, iverksette tiltak og rapportere om dette til Parisavtalen og klimakonvensjonens organer. På samme måte som utslippsutviklingen er tilpasning gjenstand for en global
oppsummering («global stocktake») under Parisavtalen hvert femte år. Hovedrapportering under
FNs klimakonvensjon (National Communication)
skjer pr. i dag hvert fjerde år.
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9 Økonomiske, administrative og andre konsekvenser av
lovforslaget
9.1

Innledning

Lovforslaget innebærer å gjøre to klimamål til
norsk rett:
– Målet om minst 40 prosent utslippsreduksjon i
2030 sammenlignet med 1990 (Norges bidrag
til Parisavtalen).
– Målet om at Norge skal bli et lavutslippssamfunn i 2050, der klimagassutslippene skal reduseres i størrelsesorden 80–95 prosent fra 1990nivå.
Å nå klimamålene for 2030 og 2050 vil ha kostnader. Å lovfeste eksisterende klimamål vil ikke, dersom lovfestingen ikke legger føringer på hvordan
målene skal nås, i seg selv øke kostnadene ved å
nå klimamålene.
Kostnadene ved å nå 2030-målet er tidligere
omtalt i Meld. St. 13 (2014–2015) Ny forpliktelse
for 2030 – en felles løsning med EU. Kostnadene
ved å bli et lavutslippssamfunn er ikke tidligere
utredet.
For et lite land som Norge vil kostnadene ved
å nå et gitt utslippsnivå være spesielt avhengig av
teknologiutvikling globalt. Dersom mange land
innfører priser på utslipp av klimagasser som stiger over tid, vil ny teknologi bli utviklet og tatt i
bruk. Selv med Parisavtalen er det stor usikkerhet
om den fremtidige klimainnsatsen globalt.
Lovforslaget er ment å forplikte beslutningstakere på det øverste beslutningsnivåene i det
norske samfunnet, regjering og storting, til en
langsiktig klimapolitikk for å nå målene i loven,
men gir ingen rettigheter som er ment å kunne
håndheves for domstolene ved søksmål. Lovforslaget inneholder heller ingen sanksjoner.
Det foreslås ingen nye administrative enheter
eller prosedyrer i klimaloven. Samarbeid om rapportering etter loven forutsettes å følge etablerte
ansvarsforhold i forvaltningen, og arbeidet
dekkes over gjeldende budsjetter. Det meste av
informasjonen som kreves for rapporteringen til
Stortinget finnes allerede. Imidlertid må rapporteringen etter loven forventes å medføre noe
merarbeid og økt ressursbruk for berørte offent-

lige etater (departementer og direktorater) som
skal strukturere og målrette denne informasjonen i de former som loven krever. De administrative konsekvensene vurderes likevel som
begrensede.

9.2

Kostnader ved å nå 2030-målet

Uavhengig av om Norge oppfyller forpliktelsen
sammen med EU har Norge et betinget mål om å
redusere utslippene i 2030 tilsvarende minst
40 prosent sammenlignet med nivået i 1990.
Norge vil oppfylle sin forpliktelse gjennom deltakelse i det europeiske kvotesystemet, utslippsreduksjoner i ikke-kvotepliktig sektor og samarbeid om utslippsreduksjoner i andre land (fleksibilitet). Med felles oppfyllelse med EU vil fleksibiliteten være i form av utslippsreduksjoner i EUland. Prinsippet om lik behandling basert på
samme rammevilkår er sentralt for regjeringen i
dialogen med EU, ikke minst når det gjelder fastsettelse av nasjonale måltall og tilgang til fleksibilitet og samarbeid i gjennomføringen. Med en egen
forpliktelse vil fleksibiliteten gjelde samarbeid om
utslippsreduksjoner i land utenfor Europa. I sistnevnte tilfelle forutsettes det at Norge har tilgang
på fleksible mekanismer i den nye klimaavtalen og
at Norge får godskrevet deltakelsen i det europeiske kvotesystemet som bidrag til å oppfylle forpliktelsen. Ut fra dagens markedssituasjon er det
grunn til å anta at utslippsreduksjoner innenfor
EU vil være dyrere per tonn enn kjøp av kvoter fra
land utenfor Europa, for eksempel kvoter fra FNs
grønne utviklingsmekanisme.
Kostnadene ved deltakelsen i det europeiske
kvotesystemet påvirkes ikke av felles oppfyllelse
med EU.1 Norge har ikke fått fastsatt et endelig
måltall for ikke-kvotepliktige utslipp og tilgangen
på fleksibilitet for Norge er heller ikke kjent.
1

Det er imidlertid noe usikkerhet knyttet til hvordan norsk
deltakelse i det europeiske kvotesystemet skal godskrives
Norge dersom vi ikke inngår i en felles forpliktelse med
EU. Dette kan potensielt ha budsjettmessige kostnader.
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Dette gjør at det er stor usikkerhet om kostnadene ved å nå målet.
Meld. St. 13 (2014–2015) omtaler kostnadene
ved felles gjennomføring med EU hvor det blant
annet fremkommer at gjennomsnittskostnaden
per tonn for å oppfylle forpliktelsen må forventes å
øke jo større reduksjon som tas i ikke-kvotepliktige utslipp i Norge. Det er lagt til grunn at forpliktelsen vil innebære økt behov for tiltak for å redusere ikke-kvotepliktige utslipp i Norge. Det er stor
usikkerhet knyttet til kostnadene ved utslippsreduksjoner i Norge. Mens makroanalysene antyder
utslippsreduksjoner i 2030 i området 1 ½–4 ½ millioner tonn med en karbonpris i tråd med togradersmålet, indikerer Miljødirektoratets tiltaksanalyser at en noenlunde tilsvarende pris kan gi
en utslippsreduksjon opp mot 7 millioner tonn.
Spriket mellom analysene må blant annet ses i
sammenheng med ulike forutsetninger om tilgang på ny klimavennlig teknologi. Både de
makroøkonomiske analysene og den tekniske
analysen fra Miljødirektoratet tar utgangspunkt i
teknologi. De har imidlertid ulike forutsetninger
om prisutvikling på teknologier i framtiden, og
dermed om i hvilket omfang teknologiene blir tatt
i bruk.
I Nasjonalbudsjettet 2017 drøftes også kostnadene ved utslippsreduksjoner i ikke-kvotepliktig
sektor. Omtalen bygger på en studie fra Statistisk
sentralbyrå som ved hjelp av endringer i CO2-avgiften analyserer hvor høye kostnadene kan bli dersom ikke-kvotepliktige utslipp i Norge skal redusere med rundt 40 prosent i 2030 i forhold til 2005.
Beregningene viser at avgiften på alle kilder gradvis
vil måtte økes til 4 800 kroner per tonn CO2-ekvivalenter for at ikke-kvotepliktig utslipp skal kunne
reduseres med rundt 10 mill. tonn i 2030, som tilsvarer en reduksjon fra 2005 på om lag 40 prosent. I
meldingen omtales også analyser fra Miljødirektoratet. Disse legger til grunn at ikke-kvotepliktige
utslipp kan reduseres med 37 prosent i 2030 sammenlignet med nivået i 2005 til en samfunnsøkonomisk kostnad på maksimalt 1500 kroner per tonn
CO2. Reduksjonen i 2030 svarer til 9,6 mill. tonn.
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
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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.
Oppdaterte framskrivinger i Perspektivmeldingen 2017 anslår at ikke-kvotepliktig utslipp kan
falle med 4,3 mill. tonn CO2-ekvivalenter fram til
2030. Disse framskrivingene bygger på en videreføring av dagens virkemidler. Det er også lagt til
grunn at forbudet mot bruk av fossil olje til oppvarming vil innføres.

9.3

Kostnader ved at Norge skal bli et
lavutslippssamfunn

Kostnadene knyttet til å omstille Norge til et lavutslippssamfunn i 2050 er svært usikre og avhenger
både av kostnadene ved utslippsreduksjoner og av
hvor langt ned utslippene skal bringes. Det må
påregnes at kostnadene isolert sett øker med
omfanget av reduksjonene. Globalt vil kostnadene
ved mangel på politisk handling for å motvirke
klimaendringer i henhold til anslag fra OECD
kunne redusere globalt BNP med fra 1 til 3,3 prosent fram mot 2060, men kostnadene vil kunne
være mye større om man overstiger såkalte terskelpunkter.
Konkretisering av målene for Norge vil kunne
gi mer forutsigbarhet om hva målet er for virksomheter, investorer og samfunnsplanleggere og
dermed bidra til å redusere risikoen og kostnadene. Kostnadene ved å nå et gitt utslippsnivå er
særlig avhengig av teknologiutvikling globalt,
som må betraktes som svært usikker i 30-årsperspektiv. Siden Norge er et lite land, vil tempoet i
utviklingen av lavutslippsløsninger først og fremst
bli bestemt av hvor ambisiøs klimapolitikken er i
resten av verden.
Som et utgangspunkt for vurderingen av kostnader kan man anta at Norge og resten av verden
reduserer utslippene i tråd med kostnadseffektiv
gjennomføring av togradersmålet. Det vil innebære at utslipp i Norge og i resten av verden
eksplisitt eller implisitt stilles overfor karbonpriser som er vesentlig høyere enn dagens priser og
stigende utover i tid.
Med utgangspunkt i en analyse fra Statistisk
sentralbyrå (Kostnadseffektive tilpasninger til
togradersmålet i Norge og EU fram mot 2050,
Rapporter 39/2013) er det mulig å gi noen sjablonmessige anslag på konsekvenser for norsk økonomi og norske utslipp dersom verden fører en
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slik ambisiøs klimapolitikk. Basert på arbeider fra
IEA antar SSB i sin analyse at utslippene i alle
industriland stilles overfor en felles karbonpris
som stiger fra rundt 650 kroner per tonn CO2 i
2030 til i underkant av 1200 kroner i 2050. Dette
vil bringe utslippene ned.2 Utslippene reduseres
gradvis, og i både EU og Norge anslås de å ligge
rundt 50 prosent under referansebanen i 2050.
Med en gjennomsnittlig karbonpris på rundt 900
kroner for perioden sett under ett innebærer dette
en årlig kostnad på rundt 13 mrd. kroner, sammenlignet med rapportens referansebane.
Å redusere utslippene utover det som følger av
en slik global klimapolitikk, vil øke kostnadene.
I det foreliggende lovforslaget foreslås en tallfesting av lavutslippssamfunnet til et intervall mellom 80–95 prosent reduksjon fra 1990-nivå. Målet
for lavutslippssamfunnet har ikke tidligere vært
tallfestet. Samtidig åpner loven for at klimamål
fastsatt i eller i medhold av denne lov kan gjennomføres felles med EU.
Som alternativ til å redusere utslipp hjemme
kan Norge bidra til like store utslippsreduksjoner
andre steder i verden (ved for eksempel kvotekjøp). Merkostnaden ved å redusere i Norge, eller
sammen med EU, avhenger av hvor mye det kos2

Statistisk sentralbyrå «Kostnadseffektive tilpasninger til
togradersmålet i Norge og EU fram mot 2050», Rapporter
39/2013.

2016–2017

ter å redusere utslippene i andre land. IEA (2013)
anslår at framvoksende økonomier og utviklingsland må stilles overfor en gjennomsnittlig karbonpris på om lag 700 kroner per tonn for perioden
2030-50, hvis utviklingen globalt skal være i tråd
med togradersmålet. Til sammenligning anslås
det for industriland at karbonprisen må stige opp
mot 1200 kroner i 2050. Anslagene er usikre.
Kostnadene ved å redusere utslipp i Norge 15 - 35
år frem i tid er også svært usikre, men sammensetningen av våre utslipp tilsier at kostnadene ved
utslippsreduksjoner i lang tid fremover trolig vil
være høye sammenlignet med kostnadene i andre
land. Ett forhold peker seg ut som særlig viktig.
Det er at kostnadene ved å redusere utslipp i
Norge vil være større desto mindre ambisiøs
klimapolitikk andre land fører, fordi en mindre
ambisiøs politikk i verden gir langsommere teknologisk framgang.
At Norge har samme klimamål som EU og
søker felles oppfyllelse med EU reduserer kostnadene ved at det reduserer faren for karbonlekkasje. Kostnadene trekkes også ned ved mulighet
for samarbeid om utslippsreduksjoner med andre
europeiske land. EUs kvotesystem ivaretar disse
hensynene for kvotepliktig sektor. Felles oppfyllelse av mål for ikke-kvotepliktige utslipp utvider
mulighetene for en effektiv klimapolitikk på europeisk nivå.
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10 Departementets merknader til de enkelte bestemmelser
i lovforslaget
Til § 1 Formål
Første ledd første punktum nedfeller klimalovens
formål.
Formålet med loven er å fremme gjennomføring av Norges klimamål som ledd i omstilling
til et lavutslippssamfunn i 2050.
Målet er forankret i klimaforliket fra 2012,
jf. Innst. 390 S (2011–2012). I klimaforliket pekte
stortingsflertallet samtidig på at en ambisiøs politikk nasjonalt må være fornuftig i en global sammenheng der det overordnede målet er å redusere de samlede globale utslipp av klimagasser.
Dette innebærer at det tas hensyn til konsekvensene av kvotesystemet, faren for karbonlekkasje
og til industriens konkurranseevne når politikken
utformes. Dette gir føringer for virkemiddelbruken for å redusere nasjonale utslipp. Målet for
2050 er presisert i § 4. Det vises videre til lovfestede hensyn i § 4 og til merknadene til denne paragrafen.
Loven er overordnet og vil gjelde i tillegg til
eksisterende og eventuell framtidig lovgivning
som hjemler konkrete virkemidler for å redusere
klimagassutslipp og tilpasse Norge til klimaendringene.
Lovens bestemmelser retter seg mot det øverste beslutningsnivået i samfunnet, det vil si regjering og storting. Som en konsekvens av at loven
har dette formålet og denne innretningen, etablerer den ikke rettigheter eller plikter for borgerne
som kan håndheves ved søksmål for domstolene.
Det vises for øvrig til avsnitt 8.1 om lovens rettslige
karakter.
Annet ledd uttrykker et delformål med loven
som er å fremme åpenhet og offentlig debatt om
status, retning og framdrift i arbeidet med å gjennomføre Norges klimamål som ledd i omstilling til
et lavutslippssamfunn i Norge.
Tredje ledd uttrykker at loven ikke skal være
til hinder for at klimamål fastsatt i eller i medhold
av denne loven kan gjennomføres felles med EU.
Norges klimapolitikk er tett integrert med
klimapolitikken i EU. EU har vedtatt et ambisiøst

veikart mot en lavkarbonøkonomi i 2050. Et samarbeid med EU om felles gjennomføring av klimamål
kan gi viktig bidrag til utslippsreduksjoner nasjonalt og til den langsiktige omstillingen av det norske samfunnet som klimaloven skal fremme.
Loven er fullt forenlig med at Norge oppfyller klimamålet for 2030 i samarbeid med EU og er ikke
til hinder for at et eventuelt samarbeid med EU om
felles oppfyllelse av klimamål fastsatt i eller i medhold av loven, kan videreføres også etter 2030. Det
vises også til kommentarene til §§ 3 og 4.
Til § 2 Utslipp og opptak av klimagasser som loven
gjelder for
Bestemmelsen angir hva som i loven skal forstås
med utslipp og opptak av klimagasser.
Loven gjelder for de utslipp og opptak av klimagasser som omfattes av Norges første nasjonalt
fastsatte bidrag under Parisavtalen (Nationally
Determined Contribution, NDC) som registrert i
2016 i NDC-registeret under Parisavtalen i henhold til Parisavtalen artikkel 4.12.
Norges NDC omfatter klimagassene karbondioksid (CO2), metan (CH4), lystgass (N2O), hydrofluorkarboner (HFK), perfluorkarboner (PFK),
svovelheksafluorid (SF6) og nitrogentrifluorid
(NF3).
Referanseåret for målene er 1990, det samme
som også tidligere har vært lagt til grunn for Norges forpliktelser under FNs klimakonvensjon og
Kyotoprotokollen.
Norges NDC til Parisavtalen er et mål for
utslippsreduksjoner som dekker hele økonomien
(«economy wide»). Det innbefatter i denne sammenheng alle klimagassutslipp fra norsk territorium, herunder Svalbard og Jan Mayen, og fra
virksomheten på norsk kontinentalsokkel.
Klimagassutslippene fra internasjonal transport med skipsfart og luftfart omfattes ikke av
loven. Norge rapporterer data på klimagassutslipp
fra internasjonal transport til FNs klimakonvensjon, men står ikke ansvarlig for å iverksette tiltak
overfor disse utslippene.
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Skog- og arealbrukssektoren står for både
utslipp, opptak og lagring av klimagasser. Utslipp
og opptak fra skog- og arealbrukssektoren regnes
med i oppfyllelsen av Norges utslippsforpliktelse
for 2030 i tråd med prinsippene beskrevet i Norges NDC til Parisavtalen for 2030, som ble utformet i tråd med Meld. St. 13 (2014–2015) Ny
utslippsforpliktelse for 2030 – en felles løsning
med EU. Ved en eventuell avtale med EU om felles oppfyllelse av utslippsforpliktelsen for 2030 vil
inkluderingen av skog- og arealbrukssektoren i
utslippsforpliktelsen bero på de føringene som
fastlegges i avtalen med EU. Hvordan skog- og
arealbrukssektoren skal håndteres for klimamål
som vil bli gjeldende etter 2030 må vurderes i lys
av utviklingen av det internasjonale regelverket på
dette området.
Andre ledd er en fullmakt til Kongen i statsråd
til i forskrift å fastsette endringer i hvilke utslipp
eller opptak av klimagasser som loven gjelder for,
for eksempel som følge av endringer i det internasjonale regelverket under FNs klimakonvensjon
eller i Norges NDC.
Til § 3 Klimamål for 2030
For 2030 lovfestes at målet skal være at utslipp av
klimagasser i 2030 reduseres med minst
40 prosent fra referanseåret 1990. Innholdet i
målet og hvordan det skal oppfylles framgår av
Norges NDC til Parisavtalen, som ble utarbeidet i
tråd med Meld. St. 13 (2014–2015) Ny utslippsforpliktelse for 2030 – en felles løsning med EU, som
Stortinget har sluttet seg enstemmig til. Norge
arbeider for en avtale om felles oppfyllelse av
klimaforpliktelsen med EU. Loven er fullt forenlig
med regjeringens politikk for gjennomføring av
klimamålet for 2030. Felles oppfyllelse med EU
innebærer at 2030-målet kan oppnås gjennom en
kombinasjon av utslippsreduksjoner nasjonalt og
utnyttelse av fleksibilitet gjennom samarbeid med
andre EU/EØS-land om utslippsreduksjoner.
Dersom en felles løsning med EU ikke fører fram,
vil målet om minst 40 prosent utslippsreduksjon i
2030 sammenlignet med 1990 fortsatt være Norges nasjonalt bestemte forpliktelse til Parisavtalen. Målet er betinget av tilgang på fleksible mekanismer i Parisavtalen og en godskriving av Norges
deltakelse i EUs kvotesystem som bidrag til å oppfylle forpliktelsen. Regjeringen vil da senere konsultere Stortinget om fastsetting av et nasjonalt
mål for ikke-kvotepliktig sektor.

2016–2017

Til § 4 Klimamål for 2050
Paragrafen lovfester at målet skal være at Norge
skal bli et lavutslippssamfunn i 2050. Målet skriver
seg fra klimaforlikene i 2008 og 2012, og står også
i Meld. St. 13 (2014–2015) Ny utslippsforpliktelse
for 2030 – en felles løsning med EU.
Første ledd annet punktum beskriver hva som
menes med et lavutslippssamfunn og at dette,
basert på beste vitenskapelige grunnlag, utslippsutviklingen globalt og nasjonale omstendigheter,
er et samfunn hvor klimagassutslippene er redusert til et nivå som svarer på utfordringen med å
holde økningen i den globale gjennomsnittstemperaturen godt under 2 grader celsius sammenliknet med førindustrielt nivå, og tilstrebe å
begrense temperaturøkningen til 1,5 grader celsius over førindustrielt nivå som beskrevet i Parisavtalen artikkel 2 nr. 1 bokstav a. Det er grunnleggende at norsk klimapolitikk skal være vitenskapsbasert og bygge på beste klimavitenskap om
klimaendringene og om utslippsutviklingen globalt, særlig arbeidet i FNs klimapanel som ligger
til grunn for det globale klimasamarbeidet under
FNs klimakonvensjon. Videre henviser lovteksten
til nasjonale omstendigheter. Begrepet nasjonale
omstendigheter refererer til relevante særtrekk
ved Norges næringsstruktur og utslippsmønster
for klimagasser, og til at det skal tas hensyn til
norsk økonomi, herunder konsekvensene av kvotesystemet, faren for karbonlekkasje og til industriens konkurranseevne når politikken for lavutslippssamfunnet utformes, slik som fremhevet i
klimaforliket i 2012, jf. Innst. 390 S (2011–2012).
Stor usikkerhet om fremtidige forhold og Norges
avhengighet av den internasjonale utviklingen tilsier behov for fleksibilitet i gjennomføringen av
politikken.
Første ledd annet punktum skal ikke forstås
bokstavelig slik at Norge skal kompensere med
ytterligere utslippsreduksjoner dersom andre
land ikke bidrar tilstrekkelig. Det siktes til et
ambisjonsnivå som anses som en adekvat respons
på klimautfordringen som klimavitenskapen
dokumenterer, som ser hen til kunnskap om hvor
verden står i arbeidet med å redusere klimagassutslippene globalt, og som tar hensyn til nasjonale
forhold, herunder konsekvensene for norsk økonomi. Norge som lavutslippssamfunn er avhengig
av at verden rundt oss beveger seg i samme retning slik at vår evne til full og effektiv bruk av
arbeidskraft og andre ressurser opprettholdes og
vi når våre klima- og miljøpolitiske mål.
Andre ledd bestemmer at målet skal være at
klimagassutslippene i 2050 reduseres i størrelses-
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orden 80-95 prosent fra utslippsnivået i referanseåret i 1990. Dette er det samme som EUs betingede
mål for 2050 basert på togradersmålet og med
utgangspunkt i FNs klimapanels fjerde hovedrapport.
Norge er tilsluttet det europeiske klimakvotesystemet for virksomheter gjennom EØS-avtalen.
Rammebetingelsene for kvotesystemet og hvordan dette påvirker de kvotepliktige virksomhetenes beslutninger bestemmer hvordan utslippsreduksjonene fordeler seg innad i systemet. I
annet ledd annet punktum fremgår det at det skal
tas hensyn til effekten av norsk deltakelse i dette
systemet ved vurderingen av måloppnåelse. Ved
felles oppfyllelse av klimamålet sammen med EU
vil denne effekten bli ivaretatt ved at utslippene
som omfattes av kvotesystemet håndteres samlet
for EU og Norge. Ved en separat oppfyllelse av klimamålene vil det være nødvendig å beregne hvordan norske virksomheters deltakelse i det europeiske kvotesystemet bidrar til oppfyllelsen av
Norges klimamål. Bestemmelsen innebærer at
kvotepliktig sektors bidrag til reduksjoner i
Europa gjennom deltakelse i EUs kvotesystem
skal regnes med som bidrag til måloppnåelse
under 2050-målet.
Rent teknisk gjøres dette ved at det fastsettes
en oppgjørsregel mellom EU og Norge som definerer Norges andel av kvotene i det felleseuropeiske kvotesystemet. Dersom utslippene fra de
norske kvotepliktige virksomhetene blir høyere
enn denne andelen, skal utslippene som overstiger Norges andel av kvotesystemet regnes som
utslippskutt i andre europeiske land. Disse
utslippskuttene skal trekkes fra når man beregner
størrelsen på utslippene fra norske kvotepliktige
virksomheter. Motsatt, dersom utslippene fra de
norske kvotepliktige virksomhetene er lavere enn
Norges forhåndsdefinerte andel av kvotesystemet, skal overskytende regnes som økte
utslipp i andre europeiske land. Denne utslippsøkningen skal legges til når man beregner størrelsen på utslippene fra norske kvotepliktige virksomheter. Ved oppfyllelsen av Norges utslippsforpliktelse under Kyotoprotokollen gjøres det tilsvarende beregninger for å ta hensyn til effekten av
Norges deltakelse i det europeiske kvotesystemet. Effekten av det europeiske kvotesystemet skal dermed beregnes på samme måte
når det gjelder oppfyllelsen av 2050-målet som ved
oppfyllelsen av et bindende, internasjonalt
utslippsmål.
Med tilnærmingen som er beskrevet ovenfor
er det tallet for Norges andel av kvotesystemet
som definerer kvotesystemets bidrag til målopp-
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nåelse, uavhengig av de faktiske utslippene fra
norske kvotepliktige virksomheter. Tallet for Norges andel av kvotesystemet etter 2030 er ikke
kjent i dag. For å sikre riktig bokføring av utslippsreduksjoner opp mot EUs og Norges internasjonale utslippsforpliktelser vil tallet for Norges
andel av systemet måtte avklares med EU. Det er
derfor ikke mulig å si noe presist i dag om kvotesystemets bidrag til oppfyllelsen av 2050-målet.
Målet for 2050 må ses i sammenheng med § 1
siste ledd som uttrykker at klimaloven ikke skal
være til hinder for at klimamål fastsatt i eller i
medhold av denne lov kan gjennomføres felles
med EU. Det innebærer at loven åpner for at også
målet for 2050 kan gjennomføres i fellesskap med
EU. EU har vedtatt et ambisiøst veikart mot en
lavkarbonøkonomi i 2050. Et samarbeid med EU
om felles gjennomføring av klimamål kan gi viktig
bidrag til utslippsreduksjoner nasjonalt og til den
langsiktige omstillingen av det norske samfunnet
som klimaloven skal fremme.
Til § 5 Gjennomgang av klimamål hvert femte år
Paragraf 5 er knyttet til klimamålet i § 4. Bestemmelsen er i tråd med Parisavtalen artikkel 4 nr. 9
som sier at hver part skal melde inn et nasjonalt
fastsatt bidrag hvert femte år, og Parisbeslutningen (decision 1/CP.21) punkt 23 og 24.
Parisavtalen åpner for at land selv kan velge
tidshorisont på sine klimamål. Norge har meldt
inn et mål for 2030 med en tidshorisont på 10 år.
Det er samme tidshorisont som EU. Dersom
Norge også for årene etter 2030 velger å melde
inn nasjonalt fastsatte bidrag med tiårshorisont er
vi ikke forpliktet til å sette nye mål for utslippsreduksjoner hvert femte år. Likevel skal vi i henhold til Parisavtalen gjøre en vurdering av vårt
nasjonalt fastsatte bidrag hvert femte år. Klimaloven § 5 bygger på samme prinsipp som Parisavtalen, og pålegger ikke regjeringen å legge fram
et nytt mål hvert femte år.
Første ledd bokstav a og b oppstiller noen
grunnleggende kvalitetskrav til utformingen av
klimamål. Disse skal være basert på beste vitenskapelige grunnlag. I tillegg skal de så langt som
mulig være tallfestede og målbare, det vil si at det
skal være mulig å måle om de er oppfylt.
Andre ledd bestemmer at klimamål skal
utgjøre en progresjon fra forrige mål og fremme
gradvis omstilling fram mot 2050. Dette bygger på
prinsippet i Parisavtalen artikkel 4 nr. 3 om at hver
parts suksessive, nasjonalt fastsatte bidrag vil
utgjøre en progresjon fra gjeldende bidrag. Av
andre ledd framgår også at bestemmelsen gjelder
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klimamål «etter paragrafen her», dvs. at bestemmelsen ikke stiller krav om endring eller oppdatering av de mål som allerede er fastsatt i medhold
av denne lov.
Klimaloven § 5 tredje ledd fastsetter at klimamålene skal være forenlige med vårt bidrag under
Parisavtalen og eventuell felles gjennomføring
med EU. I dette ligger at klimamålene skal følge
den samme tidssyklus som for nasjonalt fastsatte
bidrag som følger av Parisavtalen og dens beslutning. Klimamålene skal vurderes hvert femte år
og startpunktet for første gjennomgang er 2020.
At klimamålene skal være forenlige med
Norges bidrag til Parisavtalen har litt ulike implikasjoner for perioden fram til og med 2030 og
etter 2030.
For perioden fram til og med 2030 har Norge
meldt inn et nasjonalt bestemt bidrag under
Parisavtalen i form av et mål om minst 40 prosent
utslippsreduksjon fra referanseåret 1990. Forutsetningen om at klimamål skal være «forenlig
med» Norges bidrag til Parisavtalen betyr at det i
2020 ikke er noe krav etter klimaloven eller
Parisavtalen om å fastsette et nytt klimamål eller
endre ambisjonsnivå fram til og med 2030.
Meningen er at for 2030 gjelder det som allerede
er vedtatt i og med behandlingen av Meld. St. 13
(2014–2015) Ny utslippsforpliktelse for 2030 – en
felles løsning med EU. I tråd med Parisavtalen
skal Norge imidlertid gjøre en gjennomgang av
målet for 2030 i 2020, men det er ikke noen forpliktelse etter Parisavtalen om å legge fram noe
nytt i 2020 for de parter som allerede har lagt
fram et mål med ti års horisont, slik som Norge.
For perioden etter 2030 skal det i henhold til
Parisavtalen sendes inn et nytt bidrag fra Norge.
Dette må besluttes fem år før det året det nye
bidraget skal gjelde fra, altså i 2025. Norge må i
2025 beslutte et nytt nasjonalt fastsatt bidrag, både
lengden på neste målperiode og ambisjonsnivået
for denne perioden, og melde det inn som et
nasjonalt fastsatt bidrag til Parisavtalen. Målet for
denne neste perioden skal utgjøre en progresjon i
forhold til målet for 2030. Dersom Norge fortsetter sin tradisjon med tiårige mål og melder inn et
nytt ambisjonsnivå for perioden 2031–2040, vil § 5
tredje ledd bety at status må vurderes basert på
oppdatert kunnskap etter fem år, dvs. i 2035. I
dette tilfellet vil det ikke være en forpliktelse til å
legge fram noen ny ambisjon fram til 2040 eller
noe nytt mål for perioden 2035–2040.
Paragraf 5 fjerde ledd gjør det klart at første til
tredje ledd ikke skal være til hinder for at det i tillegg kan fastsettes andre typer mål dersom det
anses hensiktsmessig.

2016–2017

Til § 6 Årlig redegjørelse for Stortinget
Bestemmelsen pålegger regjeringen å legge fram
for Stortinget en redegjørelse hvert år med det
innhold som framgår av paragrafen.
Loven bestemmer, med unntak av første ledd,
ikke noe om format. Det vil være regjeringens
valg ut fra hva som er hensiktsmessig og forenlig
med fastlagte former for kommunikasjon med
Stortinget og Stortingets forretningsorden, jf.
annet ledd første punktum, «på egnet vis».
Første ledd angår regjeringens forslag til statsbudsjett for påfølgende år og pålegger regjeringen
å omtale hvordan Norge kan nå klimamålene fastsatt i loven. I dag gjelder det målene for 2030 og
2050. Når det fastsettes oppdaterte mål for perioden etter 2030, må det også rapporteres på disse
målene. Som del av budsjettproposisjonen skal
også klimaeffekten av fremlagt budsjett omtales.
Dette er faglig krevende. Der en mangler treffsikker metodikk, vil dette punktet måtte oppfylles
gjennom tekstlige beskrivelser etter beste faglige
skjønn av de satsingene i budsjettet som en antar
har vesentlig effekt på klimagassutslippene, jf.
avsnitt 8.4.3.2 for en nærmere redegjørelse.
Etter § 6 annet ledd bokstav a skal det legges
fram for Stortinget en oversikt over utviklingen i
klimagassutslippene og utslippsframskrivninger.
Videre pålegges regjeringen etter annet ledd
bokstav a å redegjøre for gjennomføringen av klimamål som nevnt i §§ 3 til 5. Loven detaljregulerer ikke form og innhold på rapporteringen, men
en overordnet rettesnor er at redegjørelsen må gi
Stortinget et helhetlig bilde av hvordan utviklingen ligger an i forhold til de lovfestede målene for
2030 og 2050 og delmålene, jf. § 5.
Det skal også redegjøres for hvordan Norge
forberedes på og tilpasses klimaendringene, jf. § 6
annet ledd bokstav b. Den årlige informasjonen til
Stortinget på dette punktet vil i første rekke være
en oppdatering siden foregående år. Klimatilpasning omfatter mange sektorer og arbeidet med
klimatilpasning har en langsiktig karakter som det
er vanskelig å vurdere resultater av fra år til år.
Det er derfor hensiktsmessig med en mer utfyllende oppdatering med lengre tidsintervall. Det
kreves ikke etter klimaloven, men Klimakonvensjonen og Parisavtalen stiller krav til relativt
omfattende redegjørelser med visse intervaller
som Norge må oppfylle.
Etter § 6 annet ledd bokstav c skal regjeringen
redegjøre for «en oversikt som synliggjør sektorvise utslippsbaner innenfor ikke-kvotepliktig sektor og hvilke typer tiltak som vil være nødvendig
for å realisere disse». Bakgrunnen for denne
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bestemmelsen er Stortingets vedtak om å «synliggjøre utslippsbaner for de ulike områdene innenfor ikke-kvotepliktig sektor, og hvilke type tiltak
som vil være nødvendig for å nå disse målene», jf.
Innst. 397 S (2015–2016) vedtak I. Hensikten med
utslippsbanene må være å synliggjøre baner for
ikke-kvotepliktige sektorer, i tråd med norske forpliktelser, og med spesiell vekt på utslippsmålet
for ikke-kvotepliktig sektor, som Norge vil få ved
en felles oppfyllelse av klimamålet for 2030 med
EU. Det bør også redegjøres for virkemiddelbruken i ikke-kvotepliktig sektor hvert år. Ved en felles oppfyllelse med EU vil Norge få en forpliktelse
om å holde utslippene i ikke-kvotepliktig sektor
samlet under et gitt nivå for perioden 2021–2030.
EU vil ikke legge føringer for hvilke sektorer
innenfor ikke-kvotepliktig sektor reduksjonene
gjennomføres, men vil forsikre seg om at summen
av norske utslipp, etter at det er tatt hensyn til
bruk av fleksible mekanismer er i tråd med forpliktelsen. Stortingets vedtak innebærer at det i
tillegg til å rapportere om gjennomføringen av
utslippsmålet for ikke-kvotepliktig sektor, som
Norge vil få ved en felles oppfyllelse av klimamålet
for 2030 med EU, også skal utarbeides indikative
utslippsbaner for sektorer innen ikke-kvotepliktig
sektor, samt «hvilke typer tiltak som vil være nødvendig for å nå disse målene», slik Stortinget skriver i sitt vedtak. Arbeidet med slike baner vil være
nyttig i arbeidet med å nå utslippsmålet for ikkekvotepliktig sektor, men departementet vil understreke at anslag av denne typen er svært usikre.
Det er usikkerhet både om den økonomiske utviklingen og dermed også utslippsutviklingen og om
effekten av tiltak. I tillegg vil utviklingen av ny teknologi og opptaket av denne komme med ulik hastighet. Baner og type tiltak kan derfor ikke oppfattes som mål eller planer, men som en illustrasjon
på en mulig vei.

Detaljeringsnivået i rapporteringen, herunder
omtalen av utslippsbaner og tiltak, vil måtte tilpasses etter behov og dermed kunne variere fra år til
år ut fra hva som anses hensiktsmessig.
Annet ledd bokstav d pålegger regjeringen å
redegjøre for status for Norges karbonbudsjett,
også innenfor et eventuelt klimasamarbeid med
EU om felles oppfyllelse av klimamål. Begrepet
karbonbudsjett er en vanlig brukt betegnelse for å
beskrive et budsjett for utslippsenheter for klimagasser, eller et utslippsbudsjett. Bestemmelsen
forutsetter at Norge har karbonbudsjetter. Fram
til og med 2020 har Norge en internasjonal forpliktelse under Kyotoprotokollens andre forpliktelsesperiode i form av et karbonbudsjett for perioden 2013–2020. I perioden 2021–2030 har Norge
meldt inn et utslippsmål på 40 prosent reduksjon
fra 1990 til Parisavtalen som Norge i sin innmelding til FN har erklært skal utvikles til et karbonbudsjett for denne perioden. Gjennom en avtale
om felles oppfyllelse av målet for 2030 med EU, får
Norge et karbonbudsjett for ikke-kvotepliktig sektor gjennom deltakelse i EUs klimarammeverk.
For perioden fram til og med 2030 vil det, med en
avtale om felles oppfyllelse med EU, da være dette
det må rapporteres på. Etter 2030 vil redegjørelsen etter bokstav d avhenge av hvilken løsning
som velges for oppfyllelse av Norges fortsatte
klimainnsats og om denne innebærer bruk av
karbonbudsjett.
Klima- og miljødepartementet
tilrår:
At Deres Majestet godkjenner og skriver
under et fremlagt forslag til proposisjon til Stortinget om lov om klimamål (klimaloven).

Vi HARALD, Norges Konge,
stadfester:
Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak til lov om klimamål (klimaloven) i samsvar med et vedlagt forslag.
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Forslag
til lov om klimamål (klimaloven)
§ 1 Formål
Loven skal fremme gjennomføring av Norges
klimamål som ledd i omstilling til et lavutslippssamfunn i Norge i 2050.
Loven skal fremme åpenhet og offentlig debatt
om status, retning og framdrift i dette arbeidet.
Loven skal ikke være til hinder for at klimamål
fastsatt i eller i medhold av denne lov kan gjennomføres felles med EU.
§ 2 Utslipp og opptak av klimagasser som loven gjelder for
Loven gjelder for de utslipp og opptak av klimagasser som omfattes av Norges første nasjonalt
fastsatte bidrag under Parisavtalen 12. desember
2015.
Kongen i statsråd kan i forskrift bestemme at
loven også skal gjelde for andre utslipp og opptak
av klimagasser enn de som er omfattet av første
ledd.
§ 3 Klimamål for 2030
Målet skal være at utslipp av klimagasser i
2030 reduseres med minst 40 prosent fra referanseåret 1990.
§ 4 Klimamål for 2050
Målet skal være at Norge skal bli et lavutslippssamfunn i 2050. Med lavutslippssamfunn
menes et samfunn hvor klimagassutslippene, ut
fra beste vitenskapelige grunnlag, utslippsutviklingen globalt og nasjonale omstendigheter,
er redusert for å motvirke skadelige virkninger av
global oppvarming som beskrevet i Parisavtalen
12. desember 2015 artikkel 2 nr. 1 bokstav a.
Målet skal være at klimagassutslippene i 2050
reduseres i størrelsesorden 80 til 95 prosent fra
utslippsnivået i referanseåret 1990. Ved vurdering
av måloppnåelse skal det tas hensyn til effekten av
norsk deltakelse i det europeiske klimakvotesystemet for virksomheter.

§ 5 Gjennomgang av klimamål hvert femte år
For å fremme omstilling til et lavutslippssamfunn, jf. § 4, skal regjeringen i 2020 og deretter hvert femte år legge fram for Stortinget oppdaterte klimamål. Disse skal
a) legge til grunn beste vitenskapelige grunnlag
b) så langt som mulig være tallfestede og målbare
Klimamål etter paragrafen her skal utgjøre en
progresjon fra forrige mål og fremme gradvis
omstilling fram mot 2050.
Klimamål skal være forenlig med Norges
nasjonalt fastsatte bidrag under Parisavtalen
12. desember 2015 og eventuell felles gjennomføring med EU.
Loven skal ikke være til hinder for at det, som
et supplement til klimamål etter første til tredje
ledd, fastsettes andre typer mål for å fremme
omstilling til et lavutslippssamfunn.
§ 6 Årlig redegjørelse for Stortinget
I budsjettproposisjonen for neste års statsbudsjett skal regjeringen redegjøre for
a) hvordan Norge kan nå klimamål som nevnt i
§§ 3 til 5
b) klimaeffekten av fremlagt budsjett
Regjeringen skal, basert på et faglig grunnlag,
hvert år overfor Stortinget på egnet vis redegjøre
for
a) utviklingen i klimagassutslippene, utslippsframskrivninger og gjennomføringen av klimamål som nevnt i §§ 3 til 5
b) hvordan Norge forberedes på og tilpasses klimaendringene
c) en oversikt som synliggjør sektorvise utslippsbaner innenfor ikke-kvotepliktig sektor og
hvilke typer tiltak som vil være nødvendig for å
realisere disse
d) status for Norges karbonbudsjett, også innenfor et eventuelt klimasamarbeid med EU om
felles oppfyllelse av klimamål
§ 7 Ikrafttredelse
Loven gjelder fra den tid Kongen bestemmer.

5821

Bestilling av publikasjoner
Offentlige institusjoner:
Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon
Internett: www.publikasjoner.dep.no
E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no
Telefon: 22 24 00 00
Privat sektor:
Internett: www.fagbokforlaget.no/offpub
E-post: offpub@fagbokforlaget.no
Telefon: 55 38 66 00
Publikasjonene er også tilgjengelige på
www.regjeringen.no
Trykk: 07 Xpress AS – 03/2017

5822

,QQVW/
±
,QQVWLOOLQJWLO6WRUWLQJHW
IUDHQHUJLRJPLOM¡NRPLWHHQ
3URS/ ±

,QQVWLOOLQJ IUD HQHUJL RJ PLOM¡NRPLWHHQ RP /RY
RPNOLPDPnO NOLPDORYHQ

7LO6WRUWLQJHW

6DPPHQGUDJ
.OLPDRJPLOM¡GHSDUWHPHQWHWIRUHVOnULSURSRVL
VMRQHQDWYHGWDWWHNOLPDPnOIRURJORYIHV
WHV)RUPnOHWPHGNOLPDORYHQHUnIUHPPHJMHQQRP
I¡ULQJDY1RUJHVNOLPDPnOVRPOHGGLRPVWLOOLQJWLO
HW ODYXWVOLSSVVDPIXQQ L  /RYHQ VNDO VW\UNH
nSHQKHW RJ EUHG GHPRNUDWLVN IRUDQNULQJ DY QRUVN
NOLPDSROLWLNN JMHQQRP ORYIHVWLQJ DY DW 6WRUWLQJHW
UHJHOPHVVLJVNDOInLQIRUPDVMRQRPVWDWXVRJIUDP
GULIWLDUEHLGHWPHG1RUJHVNOLPDPnO'HWVNDORJVn
UDSSRUWHUHVRPKYRUGDQ1RUJHIRUEHUHGHVSnRJWLO
SDVVHVNOLPDHQGULQJHQH
.OLPDORYHQVNDOLQQI¡UHHQV\NOXVIRUJMHQQRP
JDQJDYNOLPDPnOKYHUWIHPWHnUHWWHUVDPPHSULQ
VLSSVRPL3DULVDYWDOHQ)RUnIUHPPHRPVWLOOLQJWLO
HW ODYXWVOLSSVVDPIXQQ VNDO UHJMHULQJHQ L  ± RJ
GHUHWWHU KYHUW IHPWH nU ± OHJJH IUDP IRU 6WRUWLQJHW
RSSGDWHUWHNOLPDPnO%HVWHYLWHQVNDSHOLJHJUXQQODJ
VNDOOHJJHVWLOJUXQQRJNOLPDPnOHQHVNDOXWJM¡UHHQ
SURJUHVMRQIUDIRUULJHPnORJIUHPPHJUDGYLVRPVWLO
OLQJIUDPPRW
.OLPDORYHQYLOIRUSOLNWHUHJMHULQJHQWLOKYHUWnU
RJSnHJQHWYLVnUHGHJM¡UHIRU6WRUWLQJHWRPXWYLN
OLQJHQ L NOLPDJDVVXWVOLSSHQH XWVOLSSVIUDPVNULYQLQ
JHURJJMHQQRPI¡ULQJDYORYIHVWHGHNOLPDPnOVHN
WRUYLVH XWVOLSSVEDQHU IRU LNNHNYRWHSOLNWLJ VHNWRU
VWDWXV IRU 1RUJHV NDUERQEXGVMHWW XWVOLSSVEXGVMHWW 
VDPWRPDUEHLGHWPHGNOLPDWLOSDVQLQJ

.OLPDXWIRUGULQJHQ
'HSDUWHPHQWHWYLVHUWLODWnEHJUHQVHGHJOREDOH
XWVOLSSHQHDYNOLPDJDVVHUHUDYJM¡UHQGHIRUHQE UH
NUDIWLJXWYLNOLQJEnGHJOREDOWRJQDVMRQDOWRJYLONUH
YHEHW\GHOLJRPVWLOOLQJLDOOHODQG6WLJHQGHXWVOLSS
DY&2RJDQGUHNOLPDJDVVHUKDUUHVXOWHUWLDWNRQ
VHQWUDVMRQ DY VOLNH JDVVHU L DWPRVI UHQ Qn OLJJHU
UXQGWSVWRYHUI¡ULQGXVWULHOWQLYn+¡\HUHNRQVHQ
WUDVMRQDYNOLPDJDVVHULDWPRVI UHQJLUYDUPHUHNOL
PDRJNOLPDHQGULQJHQHPHGI¡UHUVWRUULVLNRIRUOLYV
JUXQQODJHWIRUIUHPWLGLJHJHQHUDVMRQHURYHUKHOHYHU
GHQ ,QGXVWULODQGHQH KDU ELGUDWW PHVW WLO GHQ ¡NWH
NRQVHQWUDVMRQHQPHQXWYLNOLQJVODQGRJIUDPYRNVHQ
GH¡NRQRPLHUVWnUQnIRUUXQGWWRWUHGHOHUDYGHnUOLJH
JOREDOHXWVOLSSHQH
.OLPDHQGULQJHQH HU HQ JOREDO XWIRUGULQJ VRP
NUHYHULQWHUQDVMRQDOWVDPDUEHLG'HWHULSURSRVLVMR
QHQUHGHJMRUWIRU
±
±
±

)1VNOLPDNRQYHQVMRQ
.\RWRSURWRNROOHQ
3DULVDYWDOHQ

+RYHGWUHNNLQRUVNNOLPDSROLWLNN1RUJHV
NOLPDPnO
'HSDUWHPHQWHW YLVHU WLO DW 1RUJH KDU DPELVL¡VH
NOLPDPnORJQRHQDYPnOHQHHUPHOGWLQQWLO)1VRP
GHODYYnUHLQWHUQDVMRQDOHIRUSOLNWHOVHUWLOXWVOLSSVUH
GXNVMRQHU
1RUJHVNOLPDPnOIRUYDUGHODYNOLPDIRUOL
NHWSn6WRUWLQJHWLVRPLJMHQE\JJHUSnNOLPD
IRUOLNHWIUD)RUDQGUHIRUSOLNWHOVHVSHULRGHXQ
GHU .\RWRSURWRNROOHQ ±  HU 1RUJHV IRU
SOLNWHOVHDWXWVOLSSHQHLJMHQQRPVQLWWLNNHVNDORYHU
VWLJHSVWDYXWVOLSSHQHL0nOHQHIRU
IUDNOLPDIRUOLNHQHLRJOLJJHUIDVW
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1RUJHKDUPHOGWLQQWLO)1HQEHWLQJHWIRUSOLNWHO
VH RP PLQVW  SVW XWVOLSSVUHGXNVMRQ L  VDP
PHQOLJQHW PHG  1RUJH DUEHLGHU IRU HQ DYWDOH
RPIHOOHVRSSI\OOHOVHDYNOLPDIRUSOLNWHOVHQPHG(8
(8V PnO RP PLQVW  SVW XWVOLSSVUHGXNVMRQ LQQHQ
HUEDVHUWSnDWGHWJLUHQNRVWQDGVHIIHNWLYEDQH
PRW(8VPnORPHQXWVOLSSVUHGXNVMRQSn±SVW
LQQHQVOLNGHWHUVNLVVHUWLYHLNDUWHWIRUnEOLHQ
ODYNDUERQ¡NRQRPL
'HSDUWHPHQWHW YLVHU WLO DW GHUVRP HQ IHOOHV O¡V
QLQJLNNHI¡UHUIUDPYLOPnOHWRPPLQVWSVWXW
VOLSSVUHGXNVMRQLVDPPHQOLJQHWPHGY UH
1RUJHVQDVMRQDOWEHVWHPWHIRUSOLNWHOVHWLO3DULVDYWD
OHQ0nOHWHUEHWLQJHWDYWLOJDQJSnIOHNVLEOHPHND
QLVPHULGHQQ\HNOLPDDYWDOHQRJHQJRGVNULYLQJDY
YnU GHOWDNHOVH L (8V NYRWHV\VWHP VRP ELGUDJ WLO n
RSSI\OOH IRUSOLNWHOVHQ 5HJMHULQJHQ YLO GD VHQHUH
NRQVXOWHUH 6WRUWLQJHW RP IDVWVHWWLQJ DY HW QDVMRQDOW
XWVOLSSVPnOIRULNNHNYRWHSOLNWLJVHNWRU
$Y NOLPDIRUOLNHW L  ,QQVW  6 ±
  I¡OJHU DW 1RUJH VNDO Y UH NDUERQQ¡\WUDOW L
 RJ VRP HU PHOGW LQQ WLO )1 9LGHUH I¡OJHU DW
VRPHQGHODYHQJOREDORJDPELVL¡VNOLPDDYWDOHGHU
RJVnDQGUHLQGXVWULODQGWDUSnVHJVWRUHIRUSOLNWHOVHU
VNDO1RUJHKDHWIRUSOLNWHQGHPnORPNDUERQQ¡\WUD
OLWHWVHQHVWL
+RYHGYLUNHPLGOHQH L QRUVN NOLPDSROLWLNN HU
&2DYJLIWRJNYRWHSOLNW2PODJSVWDYGHQDVMR
QDOHXWVOLSSHQHHULGDJXQGHUODJW&2DYJLIWRJHOOHU
NYRWHSOLNW&2DYJLIWHQEOHLQWURGXVHUWLPHG
IRUPnO n ELGUD WLO NRVWQDGVHIIHNWLYH UHGXNVMRQHU DY
&2XWVOLSS &2DYJLIWHQ GHNNHU L GDJ RP ODJ 
SVWDYQRUVNHXWVOLSSDYNOLPDJDVVHU
Norges felles oppfyllelse med EU av klimamålet for
2030
5HJMHULQJHQKDULQQOHGHWGLDORJPHG(8RPIHO
OHVRSSI\OOHOVHDYNOLPDPnOHWIRU(8VLQWHUQH
UHJHOYHUNVRPHUXQGHUXWDUEHLGHOVHPnI¡UVWIHUGLJ
VWLOOHVI¡U1RUJHYLONXQQHLQQJnHQDYWDOHPHG(8
1RUJH GHOWDU DOOHUHGH L GHW HXURSHLVNH NYRWH
V\VWHPHWJMHQQRP(6DYWDOHQ(QIHOOHVRSSI\OOHO
VHDYNOLPDPnOHWIRULQQHE UHUDWDOOHEHGULIWHU
LNYRWHSOLNWLJVHNWRUXDQVHWWRPGHNRPPHUIUD1RU
JHHOOHUIUDHW(8ODQGLIHOOHVVNDSELGUDUWLOnNXWWH
XWVOLSSHQHLQQHQIRUNYRWHV\VWHPHWPHGSVWL
VDPPHQOLJQHWPHGQLYnHWL
1RUJHV LQWHQVMRQ RP IHOOHV JMHQQRPI¡ULQJ PHG
(8DYNOLPDPnOHWIRUHUQHYQWLGHQIRUNODUHQGH
LQQOHGQLQJHQWLO.RPPLVMRQHQVIRUVODJWLOLQQVDWVIRU
GHOLQJVIRURUGQLQJ KYRU GHW RJVn IUHPJnU DW 1RUJH
PHG XWJDQJVSXQNW L EUXWWR QDVMRQDOSURGXNW SU LQQ
E\JJHUYLOOHInWWHWPnOSnSVWUHGXNVMRQLXWVOLS
SHQHVDPPHQOLJQHWPHGIRULNNHNYRWHSOLNWLJ
VHNWRU(QGHOLJLQQOHPPHOVHDY1RUJHLLQQVDWVIRUGH

,QQVW/±±

OLQJHQNDQJM¡UHVI¡UVWQnUDYWDOHQPHOORP1RUJHRJ
(8HULQQJnWW
'HWYLVHVWLODWHWWHUDWLQQVDWVIRUGHOLQJHQHUNODU
YLOUHJMHULQJHQSnHJQHWPnWHOHJJHIUDPIRU6WRUWLQ
JHWUHVXOWDWHWDYIRUKDQGOLQJHQHPHG(8RJKYRUGDQ
UHJMHULQJHQYLODUEHLGHIRUnQnGHWQRUVNHNOLPDPnOHW
IRU
)RUVODJWLONOLPDORY
6WRUEULWDQQLD 'DQPDUN RJ )LQODQG KDU YHGWDWW
NOLPDORYHU 'HQ EULWLVNH RJ GHQ ILQVNH NOLPDORYHQ
RPIDWWHU EnGH XWVOLSSVUHGXNVMRQHU RJ WLOSDVQLQJ WLO
NOLPDHQGULQJHU'DQPDUNVNOLPDORYJMHOGHUNXQXW
VOLSSVUHGXNVMRQHU'HWHULSURSRVLVMRQHQJLWWHQSUH
VHQWDVMRQDYNOLPDORYHQLGLVVHODQGHQH
'HSDUWHPHQWHW YLVHU WLO DW LQQUHWQLQJHQ Sn NOL
PDORYHQHHULIRUPDYHQRYHURUGQHWUDPPHIRUEH
VOXWQLQJHU KRV GH ¡YHUVWH VW\UHQGHP\QGLJKHWHURJ
LNNHVRPHQORYUHWWHWPRWERUJHUQH'HWHUWRWDOLWHWHQ
LNOLPDSROLWLNNHQVRPVNDOY UHDYJM¡UHQGHIRURP
NOLPDORYHQV PnOVHWWLQJHU RSSI\OOHV LNNH EHVOXWQLQ
JHQHLGHQHQNHOWHVDN/RYHQVNDOJLHQIRUSOLNWHQGH
UHWQLQJ PHQ GHQ Pn VDPWLGLJ LYDUHWD EHKRYHW IRU
IOHNVLELOLWHWIRUXOLNHSROLWLVNHO¡VQLQJHUYHLYDOJRJ
YLUNHPLGGHOEUXN
)RUVODJHWWLOQRUVNNOLPDORYHUXWIRUPHWPHGVLN
WHSnKHQVLNWVPHVVLJHUDSSRUWHULQJVRJVW\ULQJVPH
NDQLVPHUPHOORPVWRUWLQJRJUHJMHULQJSnNOLPDRP
UnGHW/RYHQHWDEOHUHULQJHQUHWWLJKHWHUHOOHUSOLNWHU
IRUSULYDWHVRPHUPHQWnNXQQHKnQGKHYHVYHGV¡NV
PnO IRU GRPVWROHQH 6LGHQ ORYHQ LNNH HU XWIRUPHW
VRPHQUHWWLJKHWVORYHUGHWKHOOHULNNHQDWXUOLJnXW
IRUPHHQVDQNVMRQVEHVWHPPHOVH
.OLPDORYHQYLONRPPHLWLOOHJJWLOLNNHWLOHUVWDW
QLQJIRUJMHOGHQGHORYJLYQLQJRJYLUNHPLGGHOEUXN
/RYHQYLOLNNHHQGUHDGJDQJHQWLOUHWWVOLJSU¡YLQJHW
WHUDQQHWORYYHUN
6RPRSSI¡OJLQJDY6WRUWLQJHWVDQPRGQLQJVYHG
WDNQURPNOLPDORYIRUHVOnVGHWLSURSRVLVMRQHQ
HQ NRUWIDWWHW RYHURUGQHW RJ UDPPHSUHJHW ORY VRP
JM¡UNOLPDPnOHWIRURJGHQODQJVLNWLJHPnOVHW
WLQJHQRPDW1RUJHVNDOEOLHWODYXWVOLSSVVDPIXQQL
 ELQGHQGHVRP QRUVN ORY/RYHQVNDOIUHPPH
JMHQQRPI¡ULQJDY1RUJHVNOLPDPnOVRPOHGGLRP
VWLOOLQJ WLO HW ODYXWVOLSSVVDPIXQQ L 1RUJH L  RJ
DOOPHQQnSHQKHWRJRIIHQWOLJGHEDWWRPGHWWH
/RYIRUVODJHW LQQHKROGHU HQ IRUPnOVSDUDJUDI RP
KYLONHXWVOLSSRJRSSWDNDYNOLPDJDVVHUORYHQJMHOGHU
IRU WR ORYIHVWHGH NOLPDPnO HQ VW\ULQJVPHNDQLVPH
RJHQUDSSRUWHULQJVPHNDQLVPH/RYHQVIRUPnOHUn
IUHPPHJMHQQRPI¡ULQJHQDY1RUJHVNOLPDPnOVRP
OHGGLRPVWLOOLQJWLOHWODYXWVOLSSVVDPIXQQL1RUJHL
/RYHQVNDOIUHPPHnSHQKHWRJRIIHQWOLJGHEDWW
RPVWDWXVUHWQLQJRJIUHPGULIWLGHWWHDUEHLGHW0nOHW
RPnEOLHWODYXWVOLSSVVDPIXQQHUIRUDQNUHWLNOLPD
IRUOLNHWL
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1RUVN NOLPDSROLWLNN HU WHWW LQWHJUHUW PHG (8 ,
IRUPnOVSDUDJUDIHQJM¡UHVGHWNODUWDWORYHQLNNHVNDO
Y UHWLOKLQGHUIRUDWNOLPDPnOIDVWVDWWLHOOHULPHG
KROGDYGHQQHORYNDQJMHQQRPI¡UHVIHOOHVPHG(8
/RYHQV EHVNULYHUKYDVRPLORYHQVNDOIRUVWnV
PHG XWVOLSS RJ RSSWDN DY NOLPDJDVVHU 'HQ LQQH
KROGHUHQIXOOPDNWWLO.RQJHQLVWDWVUnGVRPJLUPX
OLJKHWWLOnMXVWHUHGHWWHGHUVRPGHWVNXOOHDQVHVKHQ
VLNWVPHVVLJIRUHNVHPSHOVRPI¡OJHDYQ\NXQQVNDS
HOOHUHQGULQJHULGHWLQWHUQDVMRQDOHNOLPDUHJHOYHUNHW
XQGHU)1
7RSROLWLVNYHGWDWWHNOLPDPnOIRURJ
EOLUIRUSOLNWHQGHVRPQRUVNORY1RUJHHUIRONHUHWWV
OLJIRUSOLNWHWDY)1VNOLPDNRQYHQVMRQ.\RWRSURWR
NROOHQRJ3DULVDYWDOHQ)UDPWLORJPHGHU1RU
JH IRUSOLNWHW HWWHU .\RWRSURWRNROOHQV DQGUH IRUSOLN
WHOVHVSHULRGH GHUHWWHU RYHUWDU 3DULVDYWDOHQ 1RUJHV
XWVOLSSVIRUSOLNWHOVHXQGHU3DULVDYWDOHQORYIHVWHVVRP
PnOIRU,WLOOHJJORYIHVWHVGHWDWPnOHWVNDOY UH
DW1RUJHVNDOEOLHWODYXWVOLSSVVDPIXQQL
.OLPDPnOHWIRUSnPLQVWSVWOHJJHVWLO
JUXQQVOLNUHJMHULQJHQKDURPWDOWGHWL0HOG6W
±  1\ XWVOLSSVIRUSOLNWHOVH IRU  ± HQ
IHOOHV O¡VQLQJ PHG (8 5HJMHULQJHQ DUEHLGHU IRU n
LQQJn HQ DYWDOH RP IHOOHV RSSI\OOHOVH PHG (8 IRU
'HUVRPHQIHOOHVO¡VQLQJLNNHI¡UHUIUDPYLO
PnOHWRPPLQVWSVWXWVOLSSVUHGXNVMRQLVDP
PHQOLJQHWPHGY UH1RUJHVIRUSOLNWHOVH8WHQ
IHOOHVRSSI\OOHOVHYLOPnOHWY UHEHWLQJHWDYWLOJDQJ
Sn IOHNVLEOH PHNDQLVPHU L 3DULVDYWDOHQ RJ HQ JRG
VNULYLQJDYYnUGHOWDNHOVHL(8VNYRWHV\VWHPVRPEL
GUDJWLOnRSSI\OOHIRUSOLNWHOVHQ5HJMHULQJHQYLOGD
VHQHUHNRQVXOWHUH6WRUWLQJHWRPIDVWVHWWLQJDYHWQD
VMRQDOWPnOIRULNNHNYRWHSOLNWLJVHNWRU.OLPDORYHQ
HUIXOOWIRUHQOLJPHGUHJMHULQJHQVSROLWLNNIRUJMHQ
QRPI¡ULQJ DY NOLPDPnOHW IRU  /RYHQ WDU LNNH
VWLOOLQJWLOIRUGHOLQJDYWLOWDNPHOORPVHNWRUHUIRUGH
OLQJHQPHOORPWLOWDNL(8RJL1RUJHYDOJDYYLUNH
PLGOHUHOOHUEUXNDYIOHNVLELOLWHWLHQDYWDOHPHG(8
/RYIRUVODJHW LQQHKROGHU HQ ©VW\ULQJVPHNDQLV
PHª HWWHU VDPPH SULQVLSS VRP 3DULVDYWDOHQ VRP
IRUSOLNWHUUHJMHULQJRJ6WRUWLQJWLOHQSHULRGLVNJMHQ
QRPJDQJDYQRUVNHNOLPDPnOIRUnIUHPPHRPVWLO
OLQJWLOHWODYXWVOLSSVVDPIXQQ
/RYHQIRUSOLNWHUUHJMHULQJHQWLOnUHGHJM¡UHnUOLJ
IRUXWYLNOLQJHQLXWVOLSSRJIRUXW¡YHOVHQDYNOLPDSR
OLWLNNHQ IRU 6WRUWLQJHW KHUXQGHU VWDWXV IRU 1RUJHV
NDUERQEXGVMHWW RJVn LQQHQIRU HW HYHQWXHOW NOLPD
VDPDUEHLGPHG(8RPIHOOHVRSSI\OOHOVHDYNOLPD
PnO 'HQnUOLJHUHGHJM¡UHOVHQVNDORJVnRPIDWWHVWD
WXV IRU DUEHLGHW PHG WLOSDVQLQJ WLO NOLPDHQGULQJHU L
1RUJH
/RYHQHULNNHWLGVEHJUHQVHW



NRQRPLVNHDGPLQLVWUDWLYHRJDQGUH
NRQVHNYHQVHUDYORYIRUVODJHW
'HSDUWHPHQWHW YLVHU WLO DW NRVWQDGHQH YHG n Qn
PnOHWHURPWDOWL0HOG6W ± 1\
XWVOLSSVIRUSOLNWHOVHIRU±HQIHOOHVO¡VQLQJPHG
(8 .RVWQDGHQH YHGnEOLHWODYXWVOLSSVVDPIXQQHU
LNNHWLGOLJHUHXWUHGHW
'HWIRUHVOnVLQJHQQ\HDGPLQLVWUDWLYHHQKHWHUHO
OHUSURVHG\UHULNOLPDORYHQ6DPDUEHLGRPUDSSRUWH
ULQJHWWHUORYHQIRUXWVHWWHVnI¡OJHHWDEOHUWHDQVYDUV
IRUKROGLIRUYDOWQLQJHQRJDUEHLGHWVNDOGHNNHVRYHU
JMHOGHQGHEXGVMHWWHU
Kostnader ved å nå 2030-målet
1RUJHYLORSSI\OOHVLQIRUSOLNWHOVH±RPnUHGXVH
UH XWVOLSSHQH L  WLOVYDUHQGH PLQVW  SVW VDP
PHQOLJQHWPHGQLYnHWL±JMHQQRPGHOWDNHOVHL
GHWHXURSHLVNHNYRWHV\VWHPHWXWVOLSSVUHGXNVMRQHUL
LNNHNYRWHSOLNWLJVHNWRURJVDPDUEHLGRPXWVOLSSVUH
GXNVMRQHULDQGUHODQG IOHNVLELOLWHW 0HGIHOOHVRSS
I\OOHOVHPHG(8YLOIOHNVLELOLWHWHQY UHLIRUPDYXW
VOLSSVUHGXNVMRQHU L (8ODQG 3ULQVLSSHW RP OLN EH
KDQGOLQJEDVHUWSnVDPPHUDPPHYLONnUHUVHQWUDOWIRU
UHJMHULQJHQ L GLDORJHQ PHG (8 LNNH PLQVW QnU GHW
JMHOGHUIDVWVHWWHOVHDYQDVMRQDOHPnOWDOORJWLOJDQJWLO
IOHNVLELOLWHWRJVDPDUEHLGLJMHQQRPI¡ULQJHQ0HGHQ
HJHQIRUSOLNWHOVHYLOIOHNVLELOLWHWHQJMHOGHVDPDUEHLG
RPXWVOLSSVUHGXNVMRQHULODQGXWHQIRU(XURSD,VLVW
QHYQWHWLOIHOOHIRUXWVHWWHVGHWDW1RUJHKDUWLOJDQJSn
IOHNVLEOH PHNDQLVPHU L GHQ Q\H NOLPDDYWDOHQ RJ DW
1RUJH InU JRGVNUHYHW GHOWDNHOVHQ L GHW HXURSHLVNH
NYRWHV\VWHPHWVRPELGUDJWLOnRSSI\OOHIRUSOLNWHOVHQ
8WIUDGDJHQVPDUNHGVVLWXDVMRQHUGHWJUXQQWLOnDQWD
DW XWVOLSSVUHGXNVMRQHU LQQHQIRU (8 YLO Y UH G\UHUH
SHUWRQQHQQNM¡SDYNYRWHUIUDODQGXWHQIRU(XURSD
IRUHNVHPSHONYRWHUIUD)1VJU¡QQHXWYLNOLQJVPHND
QLVPH
.RVWQDGHQH YHG GHOWDNHOVHQ L GHW HXURSHLVNH
NYRWHV\VWHPHW SnYLUNHV LNNH DY IHOOHV RSSI\OOHOVH
PHG(81RUJHKDULNNHInWWIDVWVDWWHWHQGHOLJPnO
WDOO IRU LNNHNYRWHSOLNWLJH XWVOLSS RJ WLOJDQJHQ Sn
IOHNVLELOLWHWIRU1RUJHHUKHOOHULNNHNMHQW'HWWHJM¡U
DWGHWHUVWRUXVLNNHUKHWRPNRVWQDGHQHYHGnQnPn
OHW
2SSGDWHUWH IUDPVNULYLQJHU L 3HUVSHNWLYPHOGLQ
JHQDQVOnUDWLNNHNYRWHSOLNWLJHXWVOLSSNDQIDO
OHPHGPLOOWRQQ&2HNYLYDOHQWHUIUDPWLO
Kostnader ved at Norge skal bli et
lavutslippssamfunn
.RVWQDGHQHNQ\WWHWWLOnRPVWLOOH1RUJHWLOHWODY
XWVOLSSVVDPIXQQLHUVY UWXVLNUHRJDYKHQJHU
EnGH DY NRVWQDGHQH YHG XWVOLSSVUHGXNVMRQHU RJ DY
KYRUODQJWQHGXWVOLSSHQHVNDOEULQJHV'HWPnSnUHJ
QHVDWNRVWQDGHQHLVROHUWVHWW¡NHUPHGRPIDQJHWDY
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UHGXNVMRQHQH*OREDOWYLONRVWQDGHQHYHGPDQJHOSn
SROLWLVN KDQGOLQJ IRU n PRWYLUNH NOLPDHQGULQJHU L
KHQKROGWLODQVODJIUD2(&'NXQQHUHGXVHUHJOREDOW
%13PHGIUDWLOSVWIUDPPRWPHQNRVW
QDGHQHYLONXQQHY UHP\HVW¡UUHRPPDQRYHUVWLJHU
VnNDOWHWHUVNHOSXQNWHU
6RPHWXWJDQJVSXQNWIRUYXUGHULQJHQDYNRVWQD
GHUDQWDVDW1RUJHRJUHVWHQDYYHUGHQUHGXVHUHUXW
VOLSSHQHLWUnGPHGNRVWQDGVHIIHNWLYJMHQQRPI¡ULQJ
DYWRJUDGHUVPnOHW'HWYLOLQQHE UHDWXWVOLSSL1RU
JHRJLUHVWHQDYYHUGHQHNVSOLVLWWHOOHULPSOLVLWWVWLO
OHVRYHUIRUNDUERQSULVHUVRPHUYHVHQWOLJK¡\HUHHQQ
GDJHQVSULVHURJVWLJHQGHXWRYHULWLG
'HW YLVHV WLO DW VRP DOWHUQDWLY WLO n UHGXVHUH XW
VOLSSKMHPPHNDQ1RUJHELGUDWLOOLNHVWRUHXWVOLSSV
UHGXNVMRQHUDQGUHVWHGHULYHUGHQ YHGIRUHNVHPSHO
NYRWHNM¡S 0HUNRVWQDGHQYHGnUHGXVHUHL1RUJHHO
OHUVDPPHQPHG(8DYKHQJHUDYKYRUP\HGHWNRV
WHU n UHGXVHUH XWVOLSSHQH L DQGUH ODQG .RVWQDGHQH
YHGnUHGXVHUHXWVOLSSL1RUJH±nUIUHPLWLGHU
VY UWXVLNUHPHQVDPPHQVHWQLQJHQDYYnUHXWVOLSS
WLOVLHU DW NRVWQDGHQH YHG XWVOLSSVUHGXNVMRQHU L ODQJ
WLGIUHPRYHUWUROLJYLOY UHK¡\HVDPPHQOLJQHWPHG
NRVWQDGHQHLDQGUHODQG
$W1RUJHKDUVDPPHNOLPDPnOVRP(8RJV¡NHU
IHOOHVRSSI\OOHOVHPHG(8UHGXVHUHUNRVWQDGHQHYHG
DWGHWUHGXVHUHUIDUHQIRUNDUERQOHNNDVMH.RVWQDGH
QHWUHNNHVRJVnQHGYHGPXOLJKHWIRUVDPDUEHLGRP
XWVOLSSVUHGXNVMRQHUPHGDQGUHHXURSHLVNHODQG

.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 
7L Q D  % U X   2 G G  + H Q U L N V H Q   ( L U L N  0 L O G H
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
6 R V L D O L V W L V N  9H Q V W U H S D U W L   2 O L Y L D  & R U V R
6DOOHV RJ IUD 0LOM¡SDUWLHW 'H *U¡QQH
5 D V P X V  + D Q V V R Q YLVHUWLODW3URS/ ±
  /RY RP NOLPDPnO NOLPDORYHQ  IRUHVOnU HQ
MXULGLVNRYHUE\JQLQJIRUQRUVNNOLPDSROLWLNNLIRUP
DYHQNOLPDORY
. R P L W H H Q YLVHUWLODWGHWLORYIRUVODJHWIRUHVOnV
nWDOOIHVWHKYRUVWRUHXWVOLSSVNXWW1RUJHVNDORSSQnL
KHQKROGVYLVRJRJHWUDPPHYHUNIRUHQ
V\VWHPDWLVNUDSSRUWHULQJDYNOLPDSROLWLVNHVS¡UVPnO
SnQDVMRQDOWQLYn
. R P L W H H Q  YLVHU WLO DW VS¡UVPnOHW RP HQ NOL
PDORYKDUY UWGU¡IWHWL1RUJHVLGHQRJDWORY

,QQVW/±±

IRUVODJHWHUHWVYDUSnGHYHGWDN6WRUWLQJHWJMRUGHL
IRUELQGHOVHPHG,QQVW6 ± RJ,QQVW
6 ± 
. R P L W H H Q YLVHUWLODWYHUGHQVVDPIXQQHWL
ILNN HQ MXULGLVN ELQGHQGH JOREDO NOLPDDYWDOH PHG
IRUHO¡SLJGHOWDNHOVHIUDODQG3DULVDYWDOHQVRP
WUnGWHLNUDIW QRYHPEHUIRUSOLNWHUDOOHODQGWLO
LQQVDWVIRUnKROGH¡NQLQJHQLGHQJOREDOHJMHQQRP
VQLWWVWHPSHUDWXUHQ WLO ©JRGW XQGHU  JUDGHUª VDP
PHQOLJQHWPHGI¡ULQGXVWULHOOWLGRJODQGHQHVNDOWLO
VWUHEHnEHJUHQVHWHPSHUDWXU¡NQLQJHQWLOJUDGHU
)RUnRSSQnGHWWHKDUDYWDOHSDUWHQHYHGWDWWHWNROOHN
WLYWXWVOLSSVPnOPHGVLNWHSnnRSSQnHQEDODQVHPHO
ORPPHQQHVNHVNDSWHXWVOLSSRJRSSWDNDYNOLPDJDV
VHULDQGUHKDOYGHODYGHWWHnUKXQGUHW. R P L W H H Q
XQGHUVWUHNHUDW1RUJH±IRUnQn3DULVDYWDOHQVPnO±
EnGHPnNXWWHXWVOLSSQDVMRQDOWRJELGUDWLOXWVOLSSV
NXWWLQWHUQDVMRQDOW
. R P L W H H Q YLOXQGHUVWUHNHDWnEHJUHQVHXWVOLS
SHQHDYNOLPDJDVVHUHUDYJM¡UHQGHIRUHQE UHNUDIWLJ
XWYLNOLQJEnGHJOREDOWRJQDVMRQDOW)RUVODJHWWLONOL
PDORYPnIRUVWnVVRPHQGHODY1RUJHVLQQVDWVIRUn
UHGXVHUHVLQHNOLPDXWVOLSSSnNRUWRJODQJVLNW3UR
SRVLVMRQHQJM¡UUHGHIRUGHLQWHUQDVMRQDOHIRUSOLNWHO
VHU1RUJHKDULQQJnWWSnNOLPDIHOWHWRJJMHQQRPJnU
VHQWUDOH SUREOHPVWLOOLQJHU L QRUVN NOLPDSROLWLNN
. R P L W H H Q PHQHU1RUJHRJDOOHDQGUHODQGKDUHW
VHOYVWHQGLJDQVYDUIRUnUHGXVHUHNOLPDXWVOLSSVDP
WLGLJVRPYLHUDYKHQJLJDYHQVDPRUGQHWJOREDOLQQ
VDWVLNOLPDDUEHLGHW
. R P L W H H Q  YLVHU WLO NOLPDIRUOLNHW IUD 
,QQVW  6 ±  VRP XQGHUVWUHNHW I¡O
JHQGH
«.RPLWHHQVIOHUWDOODOOHXQQWDWWPHGOHPPHQHIUD
)UHPVNULWWVSDUWLHWPHQHUDW1RUJHPnI¡UHHQDPEL
VL¡V QDVMRQDO NOLPDSROLWLNN )OHUWDOOHWV PnO HU HQ
ODQJVLNWLJRPVWLOOLQJWLOHWODYXWVOLSSVVDPIXQQLQQHQ
 )OHUWDOOHW SHNHU VDPWLGLJ Sn DW HQ DPELVL¡V
SROLWLNN QDVMRQDOW Pn Y UH IRUQXIWLJ L JOREDO VDP
PHQKHQJGHUGHWRYHURUGQHWHPnOHWHUnUHGXVHUHGH
VDPOHGHJOREDOHXWVOLSSDYNOLPDJDVVHU'HWWHLQQH
E UHUDWGHWWDVKHQV\QWLONRQVHNYHQVHQHDYNYRWH
V\VWHPHWIDUHQIRUNDUERQOHNNDVMHRJWLOLQGXVWULHQV
NRQNXUUDQVHHYQHQnUSROLWLNNHQXWIRUPHV'HWWHJLU
I¡ULQJHUIRUYLUNHPLGGHOEUXNHQIRUnUHGXVHUHQDVMR
QDOHXWVOLSSIUHPPRWEnGHRJª
.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  YLVHU WLO ,QQVW  6 ±  GHU
6WRUWLQJHWYHGWRNDW1RUJHVNDOY UHNOLPDQ¡\WUDOW
GHWYLOVLV¡UJHIRUNOLPDJDVVUHGXNVMRQHUWLOVYDUHQGH
QRUVNHNOLPDJDVVXWVOLSSIUD
' L V V H  P H G O H P P H U IUHPPHUSnGHQQHEDN
JUXQQI¡OJHQGHIRUVODJ
© .OLPDPnOIRUDQQHWOHGGVNDOO\GH
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0nOHWVNDOY UHDW1RUJHLHUNOLPDQ¡\WUD
OHGHWYLOVLDW1RUJHJMHQQRPI¡UHULQQVDWVIRUNOLPD
UHGXNVMRQHUIRUXWVOLSSLDQGUHODQGVRPPLQVWWLOVYD
UHUGHVDPOHGHNOLPDJDVVXWVOLSSHQHIUD1RUJHª
' L V V H  P H G O H P P H U  YLO XQGHUVWUHNH DW GHW
IUHPODJWHIRUVODJWLONOLPDORYOHJJHURSSWLOnVHPHQ
WHUH GHQ VYHNNHOVHQ DY NOLPDSROLWLNNHQ VRP KDU
VNMHGGXQGHUGDJHQV+¡\UHRJ)UHPVNULWWVSDUWLUH
JMHULQJ0HQVGHWLNOLPDIRUOLNHQHLRJEOH
IDVWVDWWHWPnOEnGHIRUQDVMRQDOHXWVOLSSVUHGXNVMRQHU
RJ LQWHUQDVMRQDOH IRUSOLNWHOVHU OHJJHU GDJHQV NOL
PDORY NXQ RSS WLO n KD LQWHUQDVMRQDOH IRUSOLNWHOVHU
VRPVNDOJMHQQRPI¡UHVVDPPHQPHG(8
' L V V H  P H G O H P P H U PHQHUGHWWHVNLOOHUQRUVN
NOLPDSROLWLNNIUDDQGUHPHUSURJUHVVLYHODQGRJDW
GHWHUQHJDWLYWIRUEnGHnLYDUHWD1RUJHVIRUSOLNWHOVHU
IRU n UHGXVHUH JOREDOH XWVOLSS HWWHU 3DULVDYWDOHQ
QRUVN Q ULQJVOLY RJ IRU WHPSRHW L RPVWLOOLQJHQ DY
1RUJHWLOHWQXOOXWVOLSSVVDPIXQQ
±
±

±

±

0DQJOHQGHQDVMRQDOHXWOLSSVPnOJLULQJHQW\GH
OLJH I¡ULQJHU IRU GHW RIIHQWOLJHV SODQOHJJLQJ DY
XWVOLSSVNXWWL1RUJH
0DQJOHQGHRSSI\OOHOVHDYXWVOLSSVPnOQDVMRQDOW
JLUPLQGUHWHNQRORJLXWYLNOLQJRJRPVWLOOLQJVRP
HWULNWK¡\XWVOLSSVODQGVRP1RUJHHUIRUSOLNWHWWLO
HWWHU3DULVDYWDOHQ
0DQJOHQGHRSSI\OOHOVHDYXWVOLSSVPnOQDVMRQDOW
NDQDOLVHUHURIIHQWOLJHRJSULYDWHPLGOHUWLOLQYHV
WHULQJHU L JU¡QQ RPVWLOOLQJ L DQGUH HXURSHLVNH
ODQG L VWHGHW IRU LQYHVWHULQJHU L RPVWLOOLQJ DY
QRUVNQ ULQJVOLYRJVYHNNHUGHUPHGQRUVNNRQ
NXUUDQVHHYQH
0DQJOHQGH QDVMRQDOH XWVOLSSVNXWW L HQNHOWODQG
JM¡U GHW YDQVNHOLJHUH n KHYH DPELVMRQVQLYnHQH
Sn(8QLYn

' L V V H  P H G O H P P H U  PHQHU Sn GHQQH EDN
JUXQQDWGHWPnVHWWHVQDVMRQDOHNOLPDPnOVRPNXQ
XQQWDNVYLVNDQIUDYLNHVYHGRSSI\OOHOVHLDQGUH(8
ODQG
' L V V H  P H G O H P P H U  YLO Sn GHQQH EDNJUXQQ
VWHPPHPRW WUHGMHOHGG
' L V V H  P H G O H P P H U IRUHVOnU
© *MHQQRPJDQJDYNOLPDPnOKYHUWnUWUHGMHOHGG
VNDOO\GH
.OLPDPnOVNDOY UHIRUHQHOLJPHG1RUJHVQDVMR
QDOW IDVWVDWWH ELGUDJ XQGHU 3DULVDYWDOHQ DY
 GHVHPEHU 2PPnOHQHLNNHQnV QDVMRQDOW
NDQGHWXQQWDNVYLVnSQHVIRUDWPLQGUHGHOHUDYXW
VOLSSVIRUSOLNWHOVHQH NDQ QnV L IHOOHVVNDS PHG (8
.RQJHQIDVWVHWWHULIRUVNULIWQ UPHUHEHVWHPPHOVHU
RPGHWWHª



' L V V H  P H G O H P P H U XQGHUVWUHNHUDWIRUPnOHW
PHGHQNOLPDORYHUnVQXGHQODQJYDULJHWUHQGHQGHU
1RUJH¡NHUYnUHNOLPDJDVVXWVOLSSLVWULGPHG6WRUWLQ
JHWVYHGWDNRJnIRUSOLNWHQRUVNHP\QGLJKHWHUWLOn
RPVWLOOH 1RUJH WLO HW ODYXWVOLSSVVDPIXQQ 'HWWH E¡U
VNMHYHGnVHWWHQDVMRQDOHXWVOLSSVPnOIRUDOOHVHNWR
UHURJnJMHQQRPI¡UH6WRUWLQJHWVYHGWDWWHNOLPDPnO
IRURJ
' L V V H  P H G O H P P H U  PHQHU DW HQ XDYKHQJLJ
nUOLJJMHQQRPJDQJDYWLOWDNRJYLUNHPLGOHULDOOHVHN
WRUHUYLOY UHHWYLNWLJYLUNHPLGGHOIRUnVLNUHORYHQV
IRUPnO' L V V H  P H G O H P P H U KDUPHUNHWVHJDWUH
JMHULQJHQLNNHLQNOXGHUHUNODUHQDVMRQDOHPnOLORY
IRUVODJHWPHQOHJJHUVWRUYHNWSnDW1RUJHNDQJMHQ
QRPI¡UH NOLPDNXWW L VDPDUEHLG PHG (8 ' L V V H
P H G O H P P H U  SnSHNHU DW YnUH QDERODQG IRUKROGHU
VHJWLO(8VNOLPDSROLWLNNVRPHWUDPPHYHUNnE\JJH
YLGHUHSnKHOOHUHQQHQ¡YUHJUHQVHIRUWLOWDN' L V V H
P H G O H P P H U  PHUNHU VHJ DW UHJMHULQJHQ EUXNHU
VDPDUEHLGHW PHG (8 VRP EHJUXQQHOVH IRU LNNH n
NRQNUHWLVHUHQDVMRQDOHPnOIRUXWVOLSSVNXWW
' L V V H  P H G O H P P H U PHQHUDWNOLPDORYHQPn
ELGUDWLODWGHWODJHVHQVWUXNWXUIRUnNXQQHYXUGHUH
WLOWDNLDOOHVHNWRUHUVRPELGUDUWLOXWVOLSSVNXWWRJRP
VWLOOLQJL1RUJH ' L V V H  P H G O H P P H U YLVHUWLODW
EnGH 6WRUWLQJHWV RJ UHJMHULQJHQV EHVOXWQLQJVJUXQQ
ODJYLOVW\UNHVJMHQQRPIRUSOLNWHQGHNDUERQEXGVMHW
WHUnUOLJUDSSRUWHULQJVHNWRUYLVHSODQHURJW\GHOLJH
QDVMRQDOH PnOVHWWLQJHU RJ GHQ RIIHQWOLJH GHEDWWHQ
RPQRUVNNOLPDSROLWLNNYLOInHWVWHUNHUHIXQGDPHQW
1HWWRSSGHWWHKDUY UWHUIDULQJHQHL6WRUEULWDQQLDHW
WHUGHUHVNOLPDORYEOHLQQI¡UWL
.OLPDORYHQVLQQUHWQLQJ
. R P L W H H Q  PHUNHU VHJ DW GHQ IRUHVOnWWH NOL
PDORYHQHUNRUWRYHURUGQHWRJUDPPHSUHJHW'HQYLO
JLNOLPDPnOHQHIRURJORYVNUDIWRJVNDO
IUHPPH JMHQQRPI¡ULQJHQ DY QRUVNH NOLPDPnO RJ
VLNUHnSHQKHWRJRIIHQWOLJGHEDWWRPNOLPDSROLWLNNHQ
. R P L W H H Q  WURU GHWWH YLO WMHQH EnGH IUDPGULIWHQ L
NOLPDDUEHLGHWRJNYDOLWHWHQSnGHYHGWDNVRPIDWWHV
. R P L W H H Q XQGHUVWUHNHUDWNOLPDORYHQNRPPHU
LWLOOHJJWLOHNVLVWHUHQGHORYYHUNSnNOLPDIHOWHWRJDW
GHQLNNHHUVWDWWHUDQQHQORYUHJXOHULQJSnRPUnGHW
. R P L W H H Q V I O H U W D O O DOOHXQQWDWWPHGOHPPHW
IUD0LOM¡SDUWLHW'H*U¡QQHYLVHUWLODWHQNOLPDORY
YLOY UHHQQ\VNDSLQJLQRUVNORYWUDGLVMRQRJDWDQ
GUH ODQG KDU YHGWDWW NOLPDORYHU VRP IRU HNVHPSHO
6WRUEULWDQQLD'DQPDUNRJ)LQODQG
) O H U W D O O H W PHUNHUVHJDWIRUVODJHWWLONOLPDORY
OHJJHURSSWLOnIRUSOLNWHEHVOXWQLQJVWDNHUHSnSROLWLVN
QLYnL1RUJHQHPOLJVWRUWLQJRJUHJMHULQJ'HQIRUH
VOnWWHORYHQJLULNNHUHWWLJKHWHUHOOHUSOLNWHUIRUERU
JHUQH'HWHULNNHLQQDUEHLGHWVDQNVMRQVEHVWHPPHO
VHU
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( W  D Q Q H W  I O H U W D O O DOOHXQQWDWWPHGOHPPHQH
IUD 6RVLDOLVWLVN 9HQVWUHSDUWL RJ 0LOM¡SDUWLHW 'H
*U¡QQHVW¡WWHUGLVVHSULQVLSSHQHRJG H W W H  I O H U 
W D O O H W YLOSnJHQHUHOWJUXQQODJDGYDUHPRWUHWWVOLJ
JM¡ULQJ DY QRUVN NOLPDSROLWLNN .OLPDSROLWLNNHQ HU
HQVHQWUDOSROLWLVNXWIRUGULQJRJG H W W H  I O H U W D O O H W
PHQHUDWGHWHUYLNWLJDWIRONHYDOJWHRUJDQHUEHKROGHU
LQLWLDWLYHW L XWIRUPLQJHQ DY GH SROLWLVNH O¡VQLQJHQH
RJKDUDQVYDUHWIRURSSI¡OJQLQJDYGLVVH
(W WUHGMH IOHUWDOO PHGOHPPHQH IUD
$UEHLGHUSDUWLHW .ULVWHOLJ )RONHSDUWL
6 H Q W H U S D U W L H W   9H Q V W U H  R J  0 L O M ¡ S D U W L H W
' H  * U ¡ Q Q H  HU WLOIUHGV PHG DW IRUVODJHW WLO NOL
PDORY IRUSOLNWHU VWRUWLQJ RJ UHJMHULQJ VWHUNHUH WLO
JMHQQRPI¡ULQJ DY YHGWDWWH NOLPDSROLWLVNH PnO HQQ
WLOIHOOHWKDUY UWWLOQn
.RPLWHHQV PHGOHPPHU IUD .ULVWHOLJ
)RONHSDUWL RJ 0LOM¡SDUWLHW 'H *U¡QQH
YLVHUWLODWLQJHQYHGWDWWHQDVMRQDOHPnOIRUNXWWLQRU
VNHNOLPDXWVOLSSKDUEOLWWRSSI\OWVLGHQGHWI¡UVWHPn
OHWIRUVWDELOLVHULQJDYQRUVNHNOLPDXWVOLSSEOHYHGWDWW
L0DQJOHQGHSROLWLVNJMHQQRPI¡ULQJVYLOMHKDU
Y UW GHQ YLNWLJVWH VYDNKHWHQ L QRUVN NOLPDSROLWLNN
'HUIRU WUHQJV HW ORYYHUN VRP IRUSOLNWHU EHVOXW
QLQJVWDJHUQHWLOnRSSI\OOHNOLPDSROLWLVNHYHGWDN

±
±

I¡OJHRSSGHQEHWLQJHGHIRUSOLNWHOVHQ1RUJHKDU
WDWWSnVHJRPPLQVWSVWXWVOLSSVUHGXNVMRQL
VDPPHQOLJQHWPHG
EOLHWODYXWVOLSSVVDPIXQQL

' H W W H  I O H U W D O O H W  OHJJHU YHNW Sn DW NOLPDOR
YHQVPnOVHWWLQJIRUHULVDPVYDUPHG6WRUWLQ
JHWVWLGOLJHUHYHGWDN±LGHWGHQVOnUIDVWDWPnOHWVNDO
Y UHDW©XWVOLSSDYNOLPDJDVVHULUHGXVHUHVPHG
PLQVWSVWIUDUHIHUDQVHnUHWª MI,QQVW6
± 0nOHWHUPHOGWLQQWLO)1VRP1RUJHV
QDVMRQDOWIDVWVDWWHELGUDJWLO3DULVDYWDOHQ
. R P L W H H Q V  I O H U W D O O  DOOH XQQWDWW PHGOHP
PHQHIUD6RVLDOLVWLVN9HQVWUHSDUWLRJ0LOM¡SDUWLHW'H
*U¡QQHYLVHUYLGHUHWLODW1RUJHQnKDUGLDORJPHG
(8 RP n LQQJn HQ DYWDOH RP IHOOHV PnORSSQnHOVH
/RYIRUVODJHWHUIRUHQOLJPHGDW1RUJHRSSI\OOHUNOL
PDPnOHWIRUSnGHQQHPnWHQ
( W  D Q Q H W  I O H U W D O O  DOOH XQQWDWW PHGOHPPHW
IUD6RVLDOLVWLVN9HQVWUHSDUWLYLVHUWLODWUHJMHULQJHQL
SURSRVLVMRQHQ IRUHVOnU n NRQNUHWLVHUH PnOHW RP DW
1RUJHVNDOEOLHWODYXWVOLSSVDPIXQQLYHGnSUH
VLVHUH DW PnOHW ©VNDO Y UH DW NOLPDJDVVXWVOLSSHQH L
UHGXVHUHVLVW¡UUHOVHVRUGHQWLOSVWIUDXW
VOLSSVQLYnHWLUHIHUDQVHnUHWª' H W W H  I O H U W D O 
O H W VW¡WWHUGHWWH

)RUPnORJPnOVHWWLQJHUIRURJ
. R P L W H H Q YLVHUWLODWUHJMHULQJHQOHJJHURSSWLO
HQ NRGLILVHULQJ DY JMHOGHQGH QRUVN NOLPDSROLWLNN
PHQDWGHQIRUHVOnUHQNRQNUHWLVHULQJDYPnOVHWWLQ
JHQIRU
. R P L W H H Q V  I O H U W D O O  DOOH XQQWDWW PHGOHP
PHQHIUD6RVLDOLVWLVN9HQVWUHSDUWLRJ0LOM¡SDUWLHW'H
*U¡QQHPHQHUDWHQNOLPDORYDYGHQW\SHQUHJMHULQ
JHQIRUHVOnUNDQELGUDWLOnVNDSHEHGUHIUDPGULIWRJ
VWHUNHUH V\VWHPDWLNN L QRUVN NOLPDSROLWLNN ) O H U 
W D O O H W  VW¡WWHU ORYIRUVODJHWV WUHOHGGHWH IRUPnOVSDUD
JUDI VRP VOnU IDVW DW ORYHQ VNDO IUHPPH
JMHQQRPI¡ULQJDY1RUJHVNOLPDPnOVRPOHGGLRP
VWLOOLQJWLOHWODYXWVOLSSVVDPIXQQLDWGHQVNDO
IUHPPH nSHQKHW RJ RIIHQWOLJ GHEDWW RP VWDWXV UHW
QLQJRJIUDPGULIWLGHWWHDUEHLGHWRJDWGHQLNNHVNDO
Y UHWLOKLQGHUIRUDWNOLPDPnOIDVWVDWWLHOOHULPHG
KROG DY NOLPDORYHQ NDQ JMHQQRPI¡UHV IHOOHV PHG
(8
( W  D Q Q H W  I O H U W D O O  DOOH XQQWDWW PHGOHPPHW
IUD 6RVLDOLVWLVN 9HQVWUHSDUWL YLVHU WLO DW JMHOGHQGH
QRUVNHNOLPDPnOIRURJVOnUIDVWDW1RUJH
VNDO
±

Y UHNDUERQQ¡\WUDOWL

. R P L W H H Q V  I O H U W D O O  DOOH XQQWDWW PHGOHP
PHQHIUD6RVLDOLVWLVN9HQVWUHSDUWLRJ0LOM¡SDUWLHW'H
*U¡QQHKDUPHUNHWVHJDWUHJMHULQJHQGHILQHUHUODY
XWVOLSSVVDPIXQQVRP
©HW VDPIXQQ KYRU NOLPDJDVVXWVOLSSHQH XW IUD
EHVWH YLWHQVNDSHOLJH JUXQQODJ XWVOLSSVXWYLNOLQJHQ
JOREDOWRJQDVMRQDOHRPVWHQGLJKHWHUHUUHGXVHUWIRUn
PRWYLUNHVNDGHOLJHYLUNQLQJHUDYJOREDORSSYDUPLQJ
VRPEHVNUHYHWL3DULVDYWDOHQª
) O H U W D O O H W OHJJHUYHNW SnDWORYIRUVODJHWHNV
SOLVLWWVLHUDW1RUJHYHGYXUGHULQJDYPnORSSQnHOVHL
VNDOWDKHQV\QWLOHIIHNWHQDYQRUVNGHOWDNHOVHL
GHWHXURSHLVNHNOLPDNYRWHV\VWHPHWIRUYLUNVRPKHWHU
.RPLWHHQV PHGOHPPHU IUD +¡\UH RJ
) U H P V N U L W W V S D U W L H W KDUPHUNHWVHJDW1RUVN,Q
GXVWUL L VLWW K¡ULQJVQRWDW WLO NRPLWHHQ EHPHUNHW I¡O
JHQGH
©1RUVN,QGXVWULHUVNHSWLVNHWLODWGHSDUWHPHQWHW
KDU MXVWHUW ORYIRUVODJHW YHG n WLOI¡\H HW WDOOIHVWHW
PnOXWVOLSSVNXWWVDPPHQOLJQHWPHG
 9L PLQQHU RP DW GHWWH HU HQ VY UW DPELVL¡V
PnOVHWWLQJDWGHWWHLNNHHUORYIHVWHWL(8DWPXOLJKH
WHQ IRU PnORSSQnHOVH DYKHQJHU DY IDNWRUHU YL SHU L
GDJLNNHNMHQQHUWLORJDWPnORSSQnHOVHNDQEOLVY UW
NRVWEDUWª
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.RPLWHHQV PHGOHPPHU IUD .ULVWHOLJ
) R O N H S D U W L   9H Q V W U H  R J  0 L O M ¡ S D U W L H W  ' H
* U ¡ Q Q H  HU HQLJ L DW 1RUJH VNDO IRUHWD VLQH NXWW L
VDPDUEHLG PHG (8 L WUnG PHG GHQ DYWDOHQ VRP HU
LQQJnWW' L V V H  P H G O H P P H U YLOXQGHUVWUHNHDWHQ
YHVHQWOLJDQGHODYXWVOLSSVNXWWHQHVNDOIRUHWDVYHGn
NXWWHXWVOLSSSnQRUVNWHUULWRULXPRJOHJJHUWLOJUXQQ
DWIRUPXOHULQJHQHLORYHQLNNHLIUHPWLGHQNDQEUXNHV
WLOnXQQJnGHWWH
.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  YLVHU WLO NOLPDDYWDOHQ L 3DULV¶ PnOVHWWLQJ
RPDWHQUDVNHVWPXOLJUHGXNVMRQDYNOLPDJDVVHU¡NHU
VMDQVHQHIRUnKLQGUHGHIDUOLJVWHXWVODJHQHDYJOREDO
RSSYDUPLQJ PHG DPELVMRQ RP n KLQGUH HQ JOREDO
RSSYDUPLQJSnPHUHQQJUDGHU ' L V V H  P H G 
O H P P H U PHQHUGHUIRUGHWHUQ¡GYHQGLJUDVNHVWPX
OLJ n Qn PnOHW RP n JM¡UH 1RUJH WLO HW
QXOOXWVOLSSVVDPIXQQ IUHPIRU GHW PHU XGHILQHUEDUH
EHJUHSHW ODYXWVOLSSVVDPIXQQ c EOL HW QXOOXWVOLSSV
VDPIXQQLQQHE UHUEODQWDQQHWHQIULNRSOLQJDYEUXN
DYIRVVLOHQHUJLRJJM¡UGHWPHUUHDOLVWLVNnQnNOLPD
PnOHQHXWHQEHW\GHOLJHQHJDWLYHXWVOLSSLDQGUHKDOY
GHODYnUKXQGUHW
' L V V H  P H G O H P P H U  IUHPPHU I¡OJHQGH IRU
VODJ
© .OLPDPnOIRUDQGUHOHGGVNDOO\GH
0nOHWVNDOY UHDWNOLPDJDVVXWVOLSSHQHL1RUJH
HUUHGXVHUWPHGWLOSURVHQWIUDXWVOLSSVQLYnHWL
UHIHUDQVHnUHWª
.RPLWHHQV PHGOHP IUD 6RVLDOLVWLVN
9H Q V W U H S D U W L IUHPPHUI¡OJHQGHIRUVODJ
© )RUPnOI¡UVWHOHGGVNDOO\GH
/RYHQ VNDO IUHPPH JMHQQRPI¡ULQJ DY 1RUJHV
NOLPDPnOVRPOHGGLRPVWLOOLQJWLOHWQXOOXWVOLSSVVDP
IXQQL1RUJHLª
© .OLPDPnOIRUI¡UVWHOHGGVNDOO\GH
0nOHWVNDOY UHDW1RUJHVNDOEOLHWQXOOXWVOLSSV
VDPIXQQL0HGQXOOXWVOLSSVVDPIXQQ « ª
© *MHQQRPJDQJDYNOLPDPnOKYHUWIHPWHnUI¡UV
WHOHGGVNDOO\GH
©ODYXWVOLSSVVDPIXQQª HUVWDWWHV PHG ©QXOOXW
VOLSSVVDPIXQQªª
.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 PHQHUGHWHUQ¡GYHQGLJnHWDEOHUHNRSOLQ
JHQPHOORP*UXQQORYHQ RJNOLPDORYHQJMHQ
QRPnJM¡UHHQVSHVLILNNUHIHUDQVHWLO*UXQQORYHQ



' L V V H  P H G O H P P H U IUHPPHUGHUIRUI¡OJHQGH
IRUVODJ
© Q\WWWUHGMHOHGGVNDOO\GH
/RYHQVNDOWRONHVVWUHQJWVRPHQRSSI¡OJLQJDY
*UXQQORYHQ ª
' L V V H  P H G O H P P H U PHQHUGHWHUQ¡GYHQGLJL
HQNOLPDORYnVWLOOHRSSDOOHYHVHQWOLJHPnOVHWWLQJHU
VRP 6WRUWLQJHW KDU YHGWDWW ' L V V H  P H G O H P P H U
PHQHUGHWHUQ¡GYHQGLJnVWLOOHRSSGHQDVMRQDOHPn
OHQH IUD NOLPDIRUOLNHW L  L NOLPDORYHQ ' L V V H
P H G O H P P H U  PHUNHU VHJ DW VDPDUEHLGVSDUWLHQH L
HWWHUNDQWDYSUHVHQWDVMRQHQDY3HUVSHNWLYPHOGLQJHQ
KDUXWWDOWDWNOLPDPnOHWIRUHULQQHQUHNNHYLGGH
' L V V H  P H G O H P P H U IUHPPHUGHUIRUI¡OJHQGH
IRUVODJ
© DVNDOO\GH
Klimamål for 2020
'HQDVMRQDOHNOLPDXWVOLSSHQHL1RUJHVNDOLNNH
RYHUVWLJH ± PLOO WRQQ &2HNYLYDOHQWHU
KYRULRSSWDNLVNRJLNNHHUPHGUHJQHWª
' L V V H  P H G O H P P H U PHQHUDWGHWLO\VDY3D
ULVDYWDOHQVVNMHUSHGHPnOHUQ¡GYHQGLJnVNMHUSHQRU
VNHNOLPDPnOWLOVYDUHQGH
.RPLWHHQV PHGOHP IUD 6RVLDOLVWLVN
9H Q V W U H S D U W L  IRUHVOR L IRUELQGHOVH PHG EHKDQG
OLQJDY,QQVW6 ± 
© VNDOO\GH
0nOHWVNDOY UHDWXWVOLSSDYNOLPDJDVVHUL
UHGXVHUHV PHG PLQVW  SURVHQW IUD UHIHUDQVHnUHW
ª
.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 YLVHUWLODW6WRUWLQJHWKDUYHGWDWWDWGHWVNDO
LQQI¡UHVIRUEXGPRWDOOIRUPIRUEUXNDYIRVVLOEUHQ
VHO WLO RSSYDUPLQJ LQQHQ  5HJMHULQJHQ KDU Vn
ODQJW LNNH JMHQQRPI¡UW 6WRUWLQJHWV YHGWDN ' L V V H
P H G O H P P H U YLOXQGHUVWUHNHDWHWIRUEXGPRWIRVVLO
EUHQVHOWLORSSYDUPLQJHUHWHIIHNWLYWNOLPDWLOWDNRJ
PHQHU DW HW WLOVYDUHQGH IRUEXG E¡U VHWWHV RSS IRU n
VLNUHHQJU¡QQRPVWLOOLQJIUHPPRW
' L V V H  P H G O H P P H U IUHPPHUGHUIRUI¡OJHQGH
IRUVODJ
©1\ EVNDOO\GH
Klimamål for 2040
0nOHWVNDOY UHDWDOOIRVVLOEUXNDYHQHUJLVNDO
RSSK¡UHLQQHQª
' L V V H  P H G O H P P H U  PHQHU GHW HU HQ DYJM¡
UHQGHVYDNKHWYHGORYXWNDVWHWDWGHWnSQHUIRULNNHn
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VHWWHPnOIRUQDVMRQDOHXWVOLSSVNXWW8WHQHWPnOIRU
QDVMRQDOH XWVOLSSVNXWW IRUVYLQQHU P\H DY SRHQJHW
PHGnORYIHVWHNOLPDPnOHQH
' L V V H  P H G O H P P H U  YLVHU WLO DW ORYIRUVODJHW
LNNH WDOOIHVWHU KYRU VWRUH XWVOLSSVNXWW 1RUJH VNDO
JMHQQRPI¡UH LQQHQODQGV KYHUNHQ LQQHQ  HOOHU
LQQHQ5HJMHULQJHQVXWNDVWWLONOLPDORYI¡OJHU
GHUPHGLNNHRSSYHGWDNIUD PDUVKYRU
GHWVLHV
©6WRUWLQJHWEHUUHJMHULQJHQIUHPPHHWORYIRUVODJ
IRU 6WRUWLQJHW KYRU GH QDVMRQDOH XWVOLSSVPnOHQH L
RJIDVWVHWWHVª
' L V V H  P H G O H P P H U  DQWDU DW IOHUWDOOHW EDN
YHGWDN  WDU DQVYDU IRU n IRUEHGUH GHQ IRUHVOnWWH
NOLPDORYHQ VOLN DW 6WRUWLQJHWV YHGWDN RSSI\OOHV RJ
QDVMRQDOHXWVOLSSVPnOIDVWVHWWHV
' L V V H P H G O H P P H U PHQHUORYIHVWHGHPnORP
nJMHQQRPI¡UHQDVMRQDOHXWVOLSSVNXWWNDQJLQ ULQJV
OLYHWIRUXWVLJEDUKHWRJODQJVLNWLJKHWRJVW\UNHQRUVN
NRQNXUUDQVHNUDIW
' L V V H  P H G O H P P H U YLVHUWLODWQnUYHUGHQV
VDPIXQQHW KDU IRUSOLNWHW VHJ WLO n DUEHLGH IRU n EH
JUHQVH¡NQLQJHQLGHQJOREDOHJMHQQRPVQLWWVWHPSH
UDWXUHQWLO±RJIRUWULQQVYLVJUDGHU&I¡OJHUGHW
ORJLVNDWKYHUHQNHOWQDVMRQPnELGUDPHGEHW\GHOLJH
XWVOLSSVNXWW ,I¡OJH ,3&&V HJQH VFHQDULRHU Pn YL L
WLOOHJJWLOnNXWWHXWVOLSSHQHNUDIWLJEHJ\QQHnWUHNNH
&2 XW DY DWPRVI UHQ VnNDOWH QHJDWLYH XWVOLSS  L
VWRUVNDODDOOHUHGHIUDIRUnRSSQnWRJUDGHUVPn
OHW,I¡OJH81(3V©(PLVVLRQJDSUHSRUWªIUDHU
HQUHWWIHUGLJIRUGHOLQJDYXWVOLSSVNXWWSVWNXWWDY
QDVMRQDOHXWVOLSSLQQHQLIRUKROGWLOQLYn
LWUnGPHGEXGVMHWWDYWDOHQ
' L V V H P H G O H P P H U XQGHUVWUHNHUDWGHWHUVWR
UHPXOLJKHWHUIRUQDVMRQHUVRPHUWLGOLJXWHLRYHUJDQ
JHQWLOHWQ\WWRJXWVOLSSVIULWWYHUGHQVPDUNHG'HWWHHU
XQGHUVWUHNHWDY8WYDOJHWIRUJU¡QQNRQNXUUDQVHNUDIW
VRPIDVWVOnUDW©GHODQGHQHVRPHUEHVWSnnRPVHWWH
XWIRUGULQJHQPHGnEOLHWODYXWVOLSSVVDPIXQQWLOPX
OLJKHWHUYLONODUHVHJEHVWLNRQNXUUDQVHQLGHNRP
PHQGHWLnUª' L V V H  P H G O H P P H U YLVHUYLGHUHWLO
,($,5(1$UDSSRUWHQ©3HUVSHFWLYHVIRUWKH(QHUJ\
7UDQVLWLRQ±LQYHVWPHQWQHHGVIRUDORZFDUERQHQHU
J\V\VWHPªVRPXQGHUVWUHNHUHWVWRUW¡NRQRPLVNSR
WHQVLDOLRPVWLOOLQJHQWLOHWODYXWVOLSSVVDPIXQQ
' L V V H  P H G O H P P H U HUXHQLJHLORYIRUVODJHWV
GHILQLVMRQDY©ODYXWVOLSSVVDPIXQQªVRPnSQHUPX
OLJKHWHQIRUDWNDQGHWWHL1RUJHRSSQnVYHGKMHOSDY
XWVOLSSVNXWW L DQGUH ODQG 'HW HU \WWHUVW VSHVLHOW RP
6WRUWLQJHWYHGWDUHQORYWHNVWVRPVHWWHUVRPPnOHW
QRUVN ©ODYXWVOLSSVVDPIXQQª PHG ± SVW
XWVOLSSVNXWWLLIRUKROGWLORJVDPWLGLJnS
QHUIRU DW GHWWH©ODYXWVOLSSVVDPIXQQHWªNDQRSSQnV
PHUHOOHUPLQGUHXWHQnNXWWHXWVOLSSL1RUJH

,QQVW/±±

' L V V H  P H G O H P P H U YLVHUWLONOLPDIRUOLNHWDY
GHUNRPLWHHQVIOHUWDOODOOHXQQWDWWPHGOHPPH
QHIUD)UHPVNULWWVSDUWLHWIDVWVOnUDW©1RUJHPnI¡OJH
HQDPELVL¡VQDVMRQDONOLPDSROLWLNNª' L V V H  P H G 
O H P P H U YLVHURJVnWLO1RUJHVUDWLILVHULQJDY3DULV
DYWDOHQ GHU HW VDPOHW VWRUWLQJ KDU YHGWDWW DW 1RUJH
IRUSOLNWHU VHJ WLO  SVW XWVOLSSVUHGXNVMRQ L 
VDPPHQOLJQHWPHG' L V V H P H G O H P P H U XQ
GHUVWUHNHUDWSVWXWVOLSSVNXWWHUHQEHVNMHGHQDP
ELVMRQRJDWSVWXWVOLSSVNXWWLIRUKROGWLO
QLYnLQQHQYLOVDPVYDUHEHGUHPHG3DULVDYWD
OHQVPnORJPnOHWRP±SVWXWVOLSSVNXWWLQQHQ

' L V V H  P H G O H P P H U YLVHUWLO6WRUWLQJHWVYHG
WDNIUD MXQLGHUGHWKHWHU
©6WRUWLQJHWEHUUHJMHULQJHQI¡UGLDORJHQRP¡NWH
DPELVMRQHULNRPPHWLO6WRUWLQJHWPHGHQVDN
RP1RUJHVIRUVODJWLOIRUVWHUNHGHPnO±VRPXWJDQJV
SXQNWIRUSURVHVVHQIRUnRSSQn3DULVDYWDOHQª
RJYHGWDNIUD MXQLGHUGHWKHWHU
©6WRUWLQJHWEHUUHJMHULQJHQOHJJHIUHPHQVDNWLO
6WRUWLQJHW RP 1RUJHV HQGHOLJH IDVWVDWWH ELGUDJ IRU
SHULRGHQ±VnUDVNWVRPPXOLJHWWHUDWIRU
KDQGOLQJHQHPHG(8RPIHOOHVRSSI\OOHOVHHUDYVOXW
WHW RJ L JRG WLG I¡U IULVWHQ IRU LQQPHOGLQJ DY VOLNH
ELGUDJLª
' L V V H P H G O H P P H U YLVHUYLGHUHWLO3DULVDYWD
OHQV VRPIDVWVOnUDW
©'HYHORSHG FRXQWU\ 3DUWLHV VKRXOG FRQWLQXH
WDNLQJWKHOHDGE\XQGHUWDNLQJHFRQRP\ZLGHDEVR
OXWHHPLVVLRQUHGXFWLRQWDUJHWVª
' L V V H P H G O H P P H U YLVHURJVnWLO(8NRPPL
VMRQHQVXWNDVWWLODYWDOHGHUGHULNHVWHODQGHQHEOLU
SnODJWVW¡UVWLQQHQODQGVNXWWIUDPPRW
' L V V H P H G O H P P H U PHUNHUVHJDWUHJMHULQJHQ
LVLWWIRUVODJWLONOLPDPnOOHJJHUVWRUYHNWSnVDPDU
EHLGHWPHG(8RJDWIRUVODJHWWLONOLPDORYXWWU\NNHU
DWORYHQLNNHE¡UY UHWLOKLQGHUIRUIHOOHVJMHQQRP
I¡ULQJPHG(8(WWHUG L V V H  P H G O H P P H U V  RSS
IDWQLQJ YLO LNNH NODUH QDVMRQDOH NOLPDPnO XWIRUGUH
YnUHDYWDOHUPHG(8PHQVQDUHUHVW\UNHPXOLJKHWHQ
WLO n RYHUKROGH IHOOHV IRUSOLNWHOVHU IRUGL QDVMRQDOH
PnONDQPRELOLVHUHEUHGHUHWLOXWQ\WWHOVHDYPXOLJKH
WHUWLOXWVOLSSVNXWW' L V V H  P H G O H P P H U  YLVHUWLO
GHQ VYHQVNH UHJMHULQJHQV IRUVODJ WLO NOLPDPnO VRP
LQNOXGHUHUHWPnORPnNXWWHNOLPDXWVOLSSIUDDOOYLUN
VRPKHW Sn VYHQVN WHUULWRULXP PHG  SVW LQQHQ
 RJ 7\VNODQGV NOLPDSODQ RP n NXWWH  SVW
LQQHQ
' L V V H  P H G O H P P H U PHQHUGHWNDQY UHIRU
QXIWLJnJMHQQRPI¡UHQRHQDY1RUJHVLQWHUQDVMRQDOH
IRUSOLNWHOVHUDQGUHVWHGHUHQQL1RUJHIUHPWLO
PHQPHQHUGHWWHE¡UVNMHEDUHXQQWDNVYLV(8IRUXW
VHWWHU±SVWNXWWLQQHQKYLONHWEHW\UDWGHW
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WHHUJMHQQRPVQLWWVPnOIRUDOOHGHOWDNHUODQG'HWEOLU
DOWVnVY UWOLWHURPIRUODYHUHNXWWHQQGHWWHLQWHUQWL
QRHODQGRJVSHVLHOWLULNHODQG'HWWHE¡UUHIOHNWHUHV
HQW\GLJLQRUVNHNOLPDPnORJLNOLPDORYHQ
.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 XQ
GHUVWUHNHUDW1RUJHYHGnLQYHVWHUHLnOLJJHLIRUNDQW
DY RPVWLOOLQJHQ WLO HQ ODYXWVOLSSV¡NRQRPL YLO ¡NH
VDQQV\QOLJKHWHQIRUDWQRUVN¡NRQRPLRJQ ULQJVOLY
EOLUNRQNXUUDQVHG\NWLJLHWJOREDOWLNNHIRVVLOWPDU
NHG,QYHVWHUHU1RUJHGHULPRWLXWVOLSSVNXWWLDQGUH
ODQGIRUnXQQJnXWVOLSSVNXWWKMHPPH¡NHUULVLNRHQ
IRUDWYLEOLUKHQJHQGHHWWHULWHNQRORJLVNRJ¡NRQR
PLVNXWYLNOLQJ
.RPLWHHQV PHGOHP IUD 0LOM¡SDUWLHW
' H  * U ¡ Q Q H IUHPPHUI¡OJHQGHIRUVODJ
© )RUPnOVNDOO\GH
/RYHQ VNDO VLNUH JMHQQRPI¡ULQJ DY 1RUJHV NOL
PDPnO VRP OHGG L RPVWLOOLQJ WLO HW ODYXWVOLSSVVDP
IXQQL1RUJHLQQHQ
/RYHQ VNDO IUHPPH nSHQKHW RJ RIIHQWOLJ GHEDWW
RPVWDWXVUHWQLQJRJIUDPGULIWLGHWWHDUEHLGHW
6LVWHOHGGL VWU\NHVª
© .OLPDPnOIRUVNDOO\GH
0nOHWVNDOY UHDWQDVMRQDOHXWVOLSSDYNOLPDJDV
VHULQQHQUHGXVHUHVPHGPLQVWSURVHQWIUDUH
IHUDQVHnUHWª
© .OLPDPnOIRUVNDOO\GH
0nOHWVNDOY UHDW1RUJHVNDOEOLHWODYXWVOLSSV
VDPIXQQLQQHQ0HGHWODYXWVOLSSVVDPIXQQPH
QHVHWVDPIXQQKYRUGHQDVMRQDOHNOLPDJDVVXWVOLSSH
QHXWIUDEHVWHYLWHQVNDSHOLJHJUXQQODJHUUHGXVHUW
IRU n PRWYLUNH VNDGHOLJH YLUNQLQJHU DY JOREDO RSS
YDUPLQJVRPEHVNUHYHWL3DULVDYWDOHQ GHVHPEHU
DUWLNNHOQUERNVWDYD
0nOHWVNDOY UHDWNOLPDJDVVXWVOLSSHQHL1RUJH
HUUHGXVHUWPHG±SURVHQWIUDXWVOLSSVQLYnHWL
UHIHUDQVHnUHWª
3HULRGLVNJMHQQRPJDQJDYNOLPDPnO
. R P L W H H Q YLVHUWLODWORYIRUVODJHWOHJJHURSS
WLOHQSHULRGLVNJMHQQRPJDQJDYQRUVNHNOLPDPnOL
6WRUWLQJHWKYHUWIHPWHnUIUDRJPHG'HWWHHUL
VDPVYDUPHGPHG3DULVDYWDOHQKYRUDYWDOHSDUWHQHHU
IRUSOLNWHWWLOnXWDUEHLGHPHOGHLQQRJRSSUHWWKROGH
VXNVHVVLYH QDVMRQDOW IDVWVDWWH ELGUDJ . R P L W H H Q
VW¡WWHUGHQQHPRGHOOHQRJOHJJHURJVnYHNWSnSULQ
VLSSHQHRPDWEHVWHYLWHQVNDSHOLJHJUXQQODJVNDOOHJ
JHVWLOJUXQQDWNOLPDPnOHQHVNDOXWJM¡UHHQSURJUH



VMRQIUDIRUULJHPnORJDWGHWVNDOIUHPPHJUDGYLV
RPVWLOOLQJIUDPPRW
. R P L W H H Q  XQGHUVWUHNHU RJVn DW NOLPDORYHQ
LNNHPnY UHWLOKLQGHUIRUDWGHWIDVWVHWWHVDQGUHW\
SHUPnOIRUODYXWVOLSSV¡NRQRPLHQHQQWRWDOHWDOOIHV
WHGHPnOIRUKHOH¡NRQRPLHQ
.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 PHUNHUVHJDWUHJMHULQJHQVIRUVODJWLONOL
PDORYLNNHI¡OJHU RSSYHGWDN IUD MXQL
VRP VLHU DW NOLPDORYHQ nUOLJ VNDO ©V\QOLJJM¡UH XW
VOLSSVEDQHU IRU GH XOLNH RPUnGHQH LQQHQIRU LNNH
NYRWHSOLNWLJ VHNWRU RJ KYLONH W\SHU WLOWDN VRP YLO
Y UHQ¡GYHQGLJIRUnQnGLVVHPnOHQHª,VWHGHWOHJ
JHUUHJMHULQJHQRSSWLOHQXWVOLSSVEDQHIRUKHOHLNNH
NYRWHSOLNWLJ VHNWRU 5HJMHULQJHQ ©VHU GHW LNNH VRP
KHQVLNWVPHVVLJnLQQI¡UHELQGHQGHVHNWRUYLVHPnOIRU
KYRUVWRUHXWVOLSSVUHGXNVMRQHUVRPVNDOXWO¡VHVLGH
HQNHOWH VHNWRUHQH VRP RPIDWWHV DY LQQVDWVIRUGHOLQ
JHQª V ' L V V H  P H G O H P P H U YLVHUWLODWW\GH
OLJH XWVOLSSVEDQHU IRUGHOW Sn VHNWRUHU HU HW YLNWLJ
YHUNW¡\IRUnKDRYHUVLNWLNOLPDSROLWLNNHQ' L V V H
P H G O H P P H U  XQGHUVWUHNHU DW NRVWQDGVHIIHNWLYLWH
WHQPHOORPVHNWRUHUXDQVHWWNDQWDVKHQV\QWLOYHGDW
GHWLNNHYLOEOLVDWWVDPPHSURVHQWYLVHUHGXNVMRQVPnO
IRUKYHUVHNWRU
' L V V H P H G O H P P H U PHQHUYLPnXQQJnHQVL
WXDVMRQGHURPVWLOOLQJRJQ\YLQQLQJHULHQNHOWHVHN
WRUHUVHWWHVSnYHQWIRUGLGHWILQQHVELOOLJHUHWLOWDNL
DQGUHVHNWRUHUVRPJMHQQRPI¡UHVI¡UVW1RUJHPnL
O¡SHWDYGHQHVWHnUHQHKDIMHUQHWHOOHUNUDIWLJUH
GXVHUWNOLPDJDVVXWVOLSSIUDDOOHVHNWRUHU6HNWRUHUGHU
GHWWH LNNH VNMHU YLO EOL WHNQRORJLVN XWGDWHUW .ODUH
PnORJnUOLJUDSSRUWHULQJDYXWVOLSSVEDQHURJWLOWDN
IRUDOOHVHNWRUHUYLOY UHHIIHNWLYWIRUnVLNUHRSWLPDOH
XWVOLSSVNXWWLKYHUVHNWRURJVNDSHNRQNXUUDQVHVRP
HIIHNWLYHWLOWDNPHOORPVHNWRUHU' L V V H  P H G O H P 
P H U XQGHUVWUHNHUGHUIRUDWHWVDPOHW PnOIRULNNH
NYRWHSOLNWLJVHNWRUVOLNUHJMHULQJHQOHJJHURSSWLOYLO
JLVYDNHUHVW\ULQJRJHIIHNWLYLWHWRJVW¡UUHVMDQVHIRU
PDQJOHQGHPnORSSQnHOVH
' L V V H P H G O H P P H U PHUNHUVHJDWUHJMHULQJHQ
OHJJHURSSWLOUXOOHULQJDYNOLPDPnOHQHKYHUWIHPWH
nURJOHJJHUYHNWSnDW3DULVDYWDOHQVDUWLNNHOVLHUDW
XWVOLSSVPnOHQHVNDOVW\UNHVRYHUWLG' L V V H  P H G 
O H P P H U  PHQHU PnOHQH LNNH EDUH VNDO RSSGDWHUHV
KYHUWIHPWHnUPHQPnVW\UNHVLWUnGPHG SXQNW
E VRPVLHUDWNOLPDPnOHQHVNDOXWJM¡UHHQSURJUH
VMRQIUDIRUULJHPnO' L V V H P H G O H P P H U PHQHUDW
GHWWH PnOHW RJ PHGI¡OJHQGH WLOWDN LNNH EDUH VNDO
IUHPPH PHQ VLNUH JUDGYLV RPVWLOOLQJ IUDP PRW

' L V V H P H G O H P P H U PHQHUNOLPDPnOVNDOOHJ
JH WLO JUXQQ EHVWH RSSGDWHUWH YLWHQVNDSHOLJH NXQQ
VNDSY UHWDOOIHVWHGHPnOEDUHUDSSRUWHUEDUHRJYH
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ULILVHUEDUHLQQHE UHHQSURJUHVMRQIUDIRUULJHPnORJ
VLNUHJUDGYLVRSSWUDSSLQJDYXWVOLSSVNXWWPRW
 RJ  .OLPDPnO VNDO IDVWVHWWHV L WUnG PHG
1RUJHVELGUDJXQGHU)1VNOLPDNRQYHQVMRQRJHYHQ
WXHOOIHOOHVJMHQQRPI¡ULQJPHG(8
' L V V H  P H G O H P P H U XQGHUVWUHNHUDWNOLPDSR
OLWLNNHQNMHQQHWHJQHVDYDWPDQJHDNW¡UHUPnELGUD
)RUnXQQJnDWDQVYDUHWEOLUSXOYHULVHUWHUGHWYLNWLJ
nSODVVHUHDQVYDUIRUJMHQQRPI¡ULQJDYWLOWDNLXOLNH
VHNWRUHURJYLUNVRPKHWHU(QVOLNVW\ULQJVPHNDQLVPH
HULNNHQRHQ\WWLRIIHQWOLJVW\ULQJGHQNDOOHVEXGVMHW
WHU 'HW VDPPH V\VWHPHW RJ GH VDPPH VWUXNWXUHQH
VRPEUXNHVWLOnWHOOHSHQJHUIRUGHOHYLUNHPLGOHURJ
IRUSOLNWHOVHURJMXVWHUHJMHQQRPIHNVUHYLGHUWHEXG
VMHWWHUE¡UEUXNHVWLOnVW\UHNOLPDWLOWDNRJXWVOLSSDY
&2' L V V H  P H G O H P P H U YLVHUWLODW2VORNRP
PXQHDOOHUHGHKDULQQI¡UWVOLNHNOLPDEXGVMHWWHUIRUn
I¡OJHRSSVLQHHJQHNOLPDPnO
' L V V H  P H G O H P P H U  PHQHU NOLPDPnOHQH IRU
KYHUIHPnUVSHULRGHE¡UOHGVDJHVDYVHNWRUYLVHKDQG
OLQJVSODQHU VRP DQJLU XWVOLSSVNXWW RPVWLOOLQJ RJ
NRQNXUUDQVHNUDIW
' L V V H  P H G O H P P H U  EHU RP DW I¡UVWH YXUGH
ULQJDYNOLPDPnOHQHVNDONRPPHLVRPHQRSS
I¡OJLQJDYYHGWDNIUD,QQVW6 ± ±
RPDW©UHJMHULQJHQVNDONRPPHWLO6WRUWLQJHWPHGHQ
VDNRP1RUJHVIRUVODJWLOIRUVWHUNHGHPnOI¡UGLDOR
JHQRP¡NWHDPELVMRQHUL±VRPXWJDQJVSXQNW
IRUSURVHVVHQIRUnRSSQn3DULVDYWDOHQVIRUPnOª
' L V V H  P H G O H P P H U  ILQQHU GHW QDWXUOLJ DW
5LNVUHYLVMRQHQ YXUGHUHU PnORSSQnHOVH L NOLPDSROL
WLNNHQI¡UQ\HNOLPDPnOYXUGHUHV
' L V V H  P H G O H P P H U IUHPPHUGHUIRUI¡OJHQGH
IRUVODJ
© *MHQQRPJDQJDYNOLPDPnOKYHUWIHPWHnUVNDO
O\GH
Gjennomgang og styrking av klimamålene hvert femte år
)RU n IUHPPH RPVWLOOLQJ WLO HW ODYXWVOLSSVVDP
IXQQMI VNDOUHJMHULQJHQLRJGHUHWWHUKYHUW
IHPWHnUOHJJHIUDPRSSGDWHUWHNOLPDPnOIRU6WRUWLQ
JHWLIRUELQGHOVHPHGIUHPOHJJHOVHQDYVWDWVEXGVMHW
WHWRJGHQWLOK¡UHQGHnUOLJHUHGHJM¡UHOVHQIRUNOLPD
PnOHQH'LVVHVNDO
D OHJJHWLOJUXQQEHVWHYLWHQVNDSHOLJHJUXQQODJ
E Y UHLWUnGPHG1RUJHVIRUSOLNWHOVHUXQGHU)1V
NOLPDNRQYHQVMRQ
F LQQHE UHHQSURJUHVMRQIUDIRUULJHPnORJVLNUH
JUDGYLVRPVWLOOLQJIUDPPRWNOLPDPnOHQHL
RJ
G Y UHVHNWRUYLVHWDOOIHVWHGHRJPnOEDUH
H GHILQHUHVVRPHWWDNSnKYRUVWRUHXWVOLSS1RUJH
NDQ KD L GHQ NRPPHQGH IHPnUVSHURLGHQ RJ
WROYnUVSHULRGHQ

,QQVW/±±

I LQNOXGHUH VHNWRUYLVH KDQGOLQJVSODQHU IRU DOOH
XWVOLSSSnQRUVNWHUULWRULXP
6RPJUXQQODJIRUVW\UNHGHNOLPDPnOVRPOHJJHV
IUDP IUD UHJMHULQJHQ IRU QHVWH IHPnUVSHULRGH VNDO
.OLPDUnGHW MDPI¡UQ\  OHJJHIUDPHQYXUGHULQJ
DY PnORSSQnHOVHQ L NOLPDSROLWLNNHQ PRW VOXWWHQ DY
KYHUIHPnUVSHULRGHª
cUOLJHUHGHJM¡UHOVHUIRU6WRUWLQJHW
. R P L W H H Q YLVHUWLODWUHJMHULQJHQOHJJHURSSWLO
DWGHWLGHnUOLJHEXGVMHWWSURSRVLVMRQHQHVNDOJM¡UHV
UHGHIRUKYRUGDQ1RUJHNDQQnGHNOLPDPnOVRPHU
IDVWVDWWIRURJRJGHPnOVRPHUIDVWVDWWL
GH IHPnULJH JMHQQRPJDQJHQH DY QRUVNH NOLPDPnO
'HWYLVHVRJVnWLODWUHJMHULQJHQHWWHUIRUVODJHWVNDO
JM¡UHUHGHIRUNOLPDHIIHNWHQDYEXGVMHWWIUDPOHJJHW
. R P L W H H Q  UHJLVWUHUHU DW ORYIRUVODJHW OHJJHU
RSSWLODWUHJMHULQJHQKYHUWnUSnHJQHWPnWHVNDOJM¡
UHUHGHIRU
± XWYLNOLQJHQLNOLPDJDVVXWVOLSSHQHXWVOLSSVIUDP
VNULYQLQJHURJJMHQQRPI¡ULQJDYORYIHVWHGHNOL
PDPnO
± DUEHLGHWPHGNOLPDWLOSDVQLQJ
± HQRYHUVLNWVRPYLVHUVHNWRUYLVHXWVOLSSVEDQHUL
LNNHNYRWHSOLNWLJ VHNWRU RJ KYLONH W\SHU WLOWDN
VRPYLOY UHQ¡GYHQGLJIRUnUHDOLVHUHGLVVH
± VWDWXV IRU 1RUJHV NDUERQEXGVMHWW XWVOLSSVEXG
VMHWW 
.RPLWHHQV IOHUWDOO PHGOHPPHQH IUD
$UEHLGHUSDUWLHW +¡\UH )UHPVNULWWV
SDUWLHW .ULVWHOLJ )RONHSDUWL RJ 6HQWHU
S D U W L H W YLVHULPLGOHUWLGWLODW3DULVDYWDOHQIDVWVOnU
DWGHWLDQGUHKDOYGHODYnUKXQGUHWVNDOY UHEDODQVH
PHOORPPHQQHVNHVNDSWHXWVOLSSRJRSSWDNDYNOLPD
JDVVHU6RPHWVWRUWVNRJODQGKDU1RUJHHWV UOLJDQ
VYDUIRUnVLNUHRSSWDNDYNDUERQSnHJQHDUHDO)RUn
JL HW KHOWKHWOLJ ELOGH DY KYRUGDQ 1RUJH ELGUDU WLO n
VNDSHEDODQVHPHOORPXWVOLSSRJRSSWDNSnODQJVLNW
VNDORJVnXWYLNOLQJHQDYRSSWDNHWRJWLOWDNIRUn¡NH
GHWWHLO¡SHWDYGHWWHnUKXQGUHWLQQJnVRPHQGHODY
UHJMHULQJHQV nUOLJH UHGHJM¡UHOVH IRU 6WRUWLQJHW
) O H U W D O O H W XQGHUVWUHNHUDWGHWWHHULSDNWPHGIRU
PXOHULQJHQHLORYIRUVODJHW VRPHNVSOLVLWWQHYQHU
©XWVOLSSRJRSSWDNªDYNOLPDJDVVHU
) O H U W D O O H W IRUHVOnUGHUIRUDW DQQHWOHGGD
EOLUO\GHQGH
© DQQHWOHGGD EOLUO\GHQGH
D XWYLNOLQJHQ L XWVOLSS RJ RSSWDN DY NOLPDJDVVHU
IUDPVNULYQLQJHU DY XWVOLSS RJ RSSWDN RJ JMHQ
QRPI¡ULQJHQDYNOLPDPnOVRPQHYQWL WLOª
(W DQQHW IOHUWDOO PHGOHPPHQH IUD
+¡\UH )UHPVNULWWVSDUWLHW .ULVWHOLJ
) R O N H S D U W L R J 9H Q V W U H YLVHUWLODWGHWLIRUWDOHQ
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WLO3DULVDYWDOHQWDVRSSHQUHNNHYLNWLJHIRUKROGVRP
GHWPnWDVKHQV\QWLOYHGJMHQQRPI¡ULQJHQDYNOLPD
WLOWDN IRU HNVHPSHO KHQV\QHW WLO XUIRONV UHWWLJKHWHU
PHQQHVNHUHWWLJKHWHURJEHYDULQJDYELRORJLVNPDQJ
IROG' H W W H I O H U W D O O H W YLOEHPHUNHDWGHWNDQRSS
IDWWHV XKHOGLJ DW NXQ HQNHOWH HOHPHQWHU DY GHW VRP
RPWDOHV L IRUWDOHQ WLO 3DULVDYWDOHQ WUHNNHV IUHP RJ
PHQHUGHWNDQVNDSHLQQWU\NNDYDWHQNHOWHLQWHUHVVHU
RJKHQV\QHUYLNWLJHUHHQQDQGUH
' H W W H  I O H U W D O O H W HUVWHUNHWLOKHQJHUH DY WUH
SDUWVVDPDUEHLGHW2PVWLOOLQJHQPRWODYXWVOLSSVVDP
IXQQHWYLOKDEHW\GQLQJRJNRQVHNYHQVHUEnGHIRUEH
GULIWVHLHUHRJIRUDUEHLGVWDNHUH6RPLDQGUHRPVWLO
OLQJVSURVHVVHUHUGHWDYJM¡UHQGHPHGGLDORJPHOORP
RJLQYROYHULQJDYDUEHLGVOLYHWVSDUWHUQnUGHWJMHOGHU
XWIRUPLQJDYNOLPDSROLWLNNHQRJEUXNDYYLUNHPLG
OHU' H W W H  I O H U W D O O H W PHQHUPnOHWPnY UHnXW
YLNOHIOHUHO¡QQVRPPHDUEHLGVSODVVHURJ VW\UNH YnU
JU¡QQHNRQNXUUDQVHNUDIWLWLGHQIUHPRYHU
' H W W H  I O H U W D O O H W HUDYGHQIRUPHQLQJDWNOL
PDORYHQLNNHHUULNWLJVWHGnDGUHVVHUHGLVVHVS¡UV
PnOHQH LORYIRUVODJHWRPKDQGOHUUHJMHULQJHQVnU
OLJHUHGHJM¡UHOVHIRU6WRUWLQJHWYHGU¡UHQGHWHNQLVNH
EHUHJQLQJHUDYXWVOLSSVIUDPVNULYQLQJHUNOLPDWLOSDV
QLQJ VHNWRUYLVH XWVOLSSVEDQHU IRU LNNHNYRWHSOLNWLJ
VHNWRURJVWDWXVIRU1RUJHVNDUERQEXGVMHWW5HGHJM¡
UHOVHQVNDOEDVHUHVSnHWIDJOLJJUXQQODJ7LOI¡\HOVH
DY UDSSRUWHULQJ DY WUHSDUWVVDPDUEHLG VRVLDO GLDORJ
RJLQYROYHULQJDYVLYLOVDPIXQQHWK¡UHUHWWHUG H W W H
I O H U W D O O H W V  V\Q LNNH KMHPPH KHU ' H W W H  I O H U 
W D O O H W  PHQHU GHWWH HU HW VW¡UUH RJ PHU RYHURUGQHW
VS¡UVPnOVRPRPKDQGOHUGHIOHVWHIRUKROGUXQGWRSS
I¡OJLQJHQDY)1VE UHNUDIWVPnO
' H W W H  I O H U W D O O H W PHQHUDWGHWDOOHUHGHHUJRG
WUDGLVMRQIRULQYROYHULQJDYVLYLOVDPIXQQHWRJJMHQ
QRPI¡ULQJDYVRVLDOGLDORJYHGEHKDQGOLQJDYSROLWLV
NHIRUVODJRJEHVOXWQLQJHUL1RUJHQRHEHKDQGOLQJHQ
DYNOLPDORYHQHUHWJRGWHNVHPSHOSn' H W W H  I O H U 
W D O O H W YLVHUWLODWGHWKDUY UWLQQVSLOOVP¡WHUNOLPD
UnGK¡ULQJDYORYIRUVODJRJK¡ULQJL6WRUWLQJHWPHG
EUHG LQYROYHULQJ DY DUEHLGVOLYHWV SDUWHU RUJDQLVD
VMRQVOLYHW IRU ¡YULJ RJ VLYLOVDPIXQQHW .OLPD RJ
PLOM¡GHSDUWHPHQWHWKDURJVnHJQHLQIRUPDVMRQVP¡
WHU PHG VLYLOVDPIXQQHW IRU HNVHPSHO L IRUELQGHOVH
PHG)1VNOLPDIRUKDQGOLQJHURJKYRUGDQ1RUJHSR
VLVMRQHUHUVHJLNOLPDIRUKDQGOLQJHU



OLW\ MREV LQ DFFRUGDQFH ZLWK QDWLRQDOO\ GHILQHG
GHYHORSPHQWSULRULWLHV>«@ª
' L V V H  P H G O H P P H U  OHJJHU YHNW Sn DW UHHOW
SDUWVVDPDUEHLGVRVLDOGLDORJRJPHGYLUNQLQJLRP
VWLOOLQJVSURVHVVHU HU HQ IRUXWVHWQLQJ IRU n ILQQH GH
EHVWHO¡VQLQJHQHRJVNDSHIRUDQNULQJIRUQ¡GYHQGLJH
HQGULQJHU)RUnVLNUHDWNOLPDSROLWLNNHQXQGHUVW¡WWHU
PnOHWRPHWWU\JWDUEHLGVOLYRJHQSROLWLNNVRPXWMHY
QHUIRUVNMHOOHUIRUHVOnUG L V V H P H G O H P P H U GHUIRU
I¡OJHQGH WLOI¡\HOVH VRP Q\WW SXQNW H  L NOLPDORYHQ
 
© cUOLJUHGHJM¡UHOVHIRU6WRUWLQJHWQ\WWSXQNWH
VNDOO\GH
H  HQ UDSSRUWHULQJ RP KYRUGDQ UHJMHULQJHQ KDU
LYDUHWDWWWUHSDUWVVDPDUEHLGVRVLDOGLDORJRJGHOWDNHO
VHIUDVLYLOVDPIXQQHWLDUEHLGHWPHGJMHQQRPI¡ULQJ
DYNOLPDPnOHQHVRPHUIDVWVDWWLGHQQHORYª
' L V V H  P H G O H P P H U  YLO XQGHUVWUHNH DW IRU n
RSSDUEHLGH HW EHVW PXOLJ EHVOXWQLQJVJUXQQODJ Pn
PDQLQNOXGHUHRJVnNYRWHSOLNWLJHXWVOLSSLEHUHJQLQ
JHQH
' L V V H  P H G O H P P H U IUHPPHUGHUIRUI¡OJHQGH
IRUVODJ
©  cUOLJ UHGHJM¡UHOVH IRU 6WRUWLQJHW DQQHW OHGG
ERNVWDYF VNDOO\GH
«  LQQHQIRU kvotepliktig og LNNHNYRWHSOLNWLJ
VHNWRU « ª

.RPLWHHQVPHGOHPPHUIUD$UEHLGHU
S D U W L H W  6 H Q W H U S D U W L H W   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
WLODWGHWLIRUWDOHQWLO3DULVDYWDOHQSHNHVSnEHKRYHW
IRUHQUHWWIHUGLJNOLPDRPVWLOOLQJ ©DMXVWWUDQVLWLRQª
IRUDUEHLGVIRON

.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 YLOSnSHNHDWUHJMHULQJHQDOOHUHGHKDULQQ
VQHYUHWGHWGHQRSSIDWWHUVRPVLWWNOLPDSROLWLVNHDQ
VYDU JMHQQRP n IMHUQH UDSSRUWHULQJ DY XWVOLSS IUD
NYRWHSOLNWLJ VHNWRU GYV ROMHLQGXVWUL ¡YULJ LQGXVWUL
RJOXIWIDUWLQQHQ(8' L V V H  P H G O H P P H U PHQHU
GHWHUVY UWQHJDWLYWRJPHQHUGHWWHVYHNNHUEHW\G
QLQJHQDYQDVMRQDONOLPDSROLWLNNRJUHGXVHUHUPXOLJ
KHWHQIRUQRUVNQ ULQJVOLYWLOnQ\WHJRGWDYSROLWLNN
IRU JU¡QQ RPVWLOOLQJ DY Q ULQJVOLYHW WLO QXOOXWVOLSS
' L V V H P H G O H P P H U YLOGHUIRUIUHPPHIRUVODJRP
DWDOOUDSSRUWHULQJVRPHUEHVNUHYHWIRULNNHNYRWH
SOLNWLJVHNWRURJVnVNDOJMHOGHNYRWHSOLNWLJVHNWRU
' L V V H P H G O H P P H U PHQHUNOLPDORYHQE¡UEL
GUDWLOnVLNUHDWDOOHEHVOXWQLQJHUVRPIDWWHVUHGHJM¡U
IRU NRQVHNYHQVHQH IRU NOLPDJDVVXWVOLSS L 1RUJH Sn
OLQMHPHG¡NRQRPLVNHRJDGPLQLVWUDWLYHNRQVHNYHQ
VHUVRPGHWUHGHJM¡UHVIRULGDJ
' L V V H  P H G O H P P H U IUHPPHUGHUIRUI¡OJHQGH
IRUVODJ

©7KH3DUWLHVWRWKLV$JUHHPHQW>«@7DNLQJLQWR
DFFRXQW WKH LPSHUDWLYHV RI D MXVW WUDQVLWLRQ RI WKH
ZRUNIRUFHDQGWKHFUHDWLRQRIGHFHQWZRUNDQGTXD

©1\ VNDOO\GH
Konsekvenser for norske klimagassutslipp
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9HG XWDUEHLGHOVH DY VDNHU VRP IUHPOHJJHV IRU
6WRUWLQJHWVNDO ¡NRQRPLVNH RJ DGPLQLVWUDWLYH NRQ
VHNYHQVHUVDPWNRQVHNYHQVHUIRUQRUVNHNOLPDJDVV
XWVOLSSUHGHJM¡UHVIRUª

©6WRUWLQJHWEHUUHJMHULQJHQHYDOXHUHORYHQVYLUN
QLQJHWWHUWRnURJUDSSRUWHUHWLO6WRUWLQJHWRPORYHQV
IXQNVMRQRJHIIHNWVSHVLHOWPHGKHQV\QWLOUHGXNVMRQ
DYNOLPDJDVVHUª

' L V V H  P H G O H P P H U YLVHUWLODWGHnUOLJHUDS
SRUWHULQJHQHWLO)1LQQJnUVRPGHODY1RUJHVLQWHU
QDVMRQDOH IRUSOLNWHOVHU RJ DW HW DY NOLPDORYHQV
IRUPnO HU DW XWUHGQLQJHU RP IUDPWLGLJH QRUVNH NOL
PDNXWWVNDOY UHWHWWNREOHWWLOUHOHYDQWHEHVOXWQLQJV
SURVHVVHU
' L V V H P H G O H P P H U XQGHUVWUHNHUGHUIRUDWUH
JMHULQJHQLGHnUOLJHUDSSRUWHULQJHQHLEXGVMHWWSURSR
VLVMRQHQHLNNHEDUHVNDOJM¡UHUHGHIRUKYRUGDQ1RUJH
kanQnVLQHIRUSOLNWHOVHUPHQKYRUGDQ1RUJHskalQn
VLQHIRUSOLNWHOVHU' L V V H  P H G O H P P H U XQGHUVWUH
NHUDWNOLPDHIIHNWHQDYEXGVMHWWIUDPOHJJHWPnLQNOX
GHUHGHQVDPOHGHNOLPDHIIHNWHQSnNRUWRJODQJVLNW
QHGEUXWWSnKYHUWHQNHOWNDSLWWHORJSRVWSnEXGVMHW
WHW
' L V V H P H G O H P P H U XQGHUVWUHNHUDWHQV\QOLJ
JM¡ULQJDYXWVOLSSVEDQHUIRUDOOHVHNWRUHULGHQnUOLJH
UHGHJM¡UHOVHQWLO6WRUWLQJHWLNNHYLOVWnLYHLHQIRUn
JMHQQRPI¡UH PnOHW IRU  L VDPDUEHLG PHG (8
' L V V H  P H G O H P P H U PHQHUDWGHWLWLOOHJJWLOHQ
V\QOLJJM¡ULQJ DY XWVOLSSVEDQHU IRU KYHU VHNWRU E¡U
JM¡UHVUHGHIRUVDPDUEHLGHWPHG(8LHQHJHQRYHU
VLNW
' L V V H  P H G O H P P H U YLVHUWLODWYHGWDNL
,QQVW6 ± DY PDUVIDVWVOnUDW

.RPLWHHQV PHGOHP IUD 0LOM¡SDUWLHW
' H  * U ¡ Q Q H YLVHUWLODWL1RUJHWDUVNRJHQDQGUH
GHOHUDYQDWXUHQSnODQGRJIUDPIRUDOWKDYHWRSSVWR
UHPHQJGHU&26OLNHRSSWDNDYNOLPDJDVVHULQDWXU
OLJH ¡NRV\VWHPHU HU YLNWLJH PHQ GH K¡UHU LNNH
KMHPPHLNOLPDORYHQ.OLPDORYHQVNDOUHJXOHUHDU
EHLGHWPHGnUHGXVHUHPHQQHVNHVNDSWHNOLPDJDVVXW
VOLSS *RGH YHUNW¡\ IRU n EHUHJQH &2RSSWDN L
VDPOHWQRUVNQDWXUPDQJOHUIRUHO¡SLJ'LVVHRSSWDNH
QH E¡U XQGHU LQJHQ RPVWHQGLJKHWHU EUXNHV WLO n
PRWUHJQH PHQQHVNHVNDSWH XWVOLSS L RYHUVNXHOLJ
IUDPWLG' H W W H P H G O H P SHNHUSnDWXWVOLSSIUDROMH
RJJDVVXWYXQQHWSnQRUVNVRNNHOLVnIDOOKDUHQODQJW
PHUQDWXUOLJSODVVLHW©WRWDOEXGVMHWWªIRUXWVOLSSRJ
RSSWDNDYNDUERQLRJIUD1RUJH

©6WRUWLQJHW EHU UHJMHULQJHQ L IRUELQGHOVH PHG
LQQI¡ULQJHQ DY HQ NOLPDORY UDSSRUWHUH L GH nUOLJH
EXGVMHWWHQHKYRUGDQ1RUJHNDQQnNOLPDPnOHQHIRU
RJIUHPPRWRJKYRUGDQEXGVMHW
WHQHSnYLUNHU1RUJHVNOLPDJDVVXWVOLSSª
' L V V H  P H G O H P P H U XQGHUVWUHNHUDWEXGVMHWW
SURSRVLVMRQHQIRU6WRUWLQJHWGHUIRUPnLQQHKROGHHQ
RYHUVLNWRYHUXWVOLSSVEDQHUIRUGHXOLNHVHNWRUHQHL
EnGHLNNHNYRWHSOLNWLJRJNYRWHSOLNWLJVHNWRU' L V 
V H P H G O H P P H U PHQHUDWRYHUVLNWHQE¡UJLVLIRUP
DYHWNDUERQEXGVMHWWPHGWDNSnXWVOLSSHQHRJXW
VOLSSVEDQHUIRUDOOHVHNWRUHU
' L V V H  P H G O H P P H U IUHPPHUGHUIRUI¡OJHQGH
IRUVODJ
© cUOLJUHGHJM¡UHOVHIRU6WRUWLQJHWSXQNWD .OL
PDPnOIRUVNDOO\GH
D KYRUGDQ1RUJHskalQnNOLPDPnOHQHVRPQHYQWL
 WLOª
© SXQNWF VNDOO\GH
F (WNDUERQEXGVMHWWVRPYLVHUXWVOLSSVEDQHULDOOH
VHNWRUHURJKYLONHWLOWDNUHJMHULQJHQYLOLYHUNVHWWH
IRUnUHDOLVHUHGLVVHLWLOOHJJWLOHQRYHUVLNWRYHU
WLOWDNLVDPDUEHLGPHG(8ª

Beslutningsgrunnlag
. R P L W H H Q V  I O H U W D O O  DOOH XQQWDWW PHGOHP
PHQHIUD6RVLDOLVWLVN9HQVWUHSDUWLRJ0LOM¡SDUWLHW'H
*U¡QQHYLVHUWLODWGHWHUGU¡IWHWXOLNHPRGHOOHUIRU
KYRUGDQ NXQQVNDSVJUXQQODJHW IRU NOLPDSROLWLNNHQ
RJGHEDWWHQRPGHQNDQVW\UNHV) O H U W D O O H W PHUNHU
VHJDWUHJMHULQJHQKDUYDOJWLNNHnIRUHVOnDWGHWRSS
UHWWHV HQ XDYKHQJLJHNVSHUWNRPLWpHWWHUP¡QVWHU DY
EULWLVNH&RPPLWWHHRQ&OLPDWH&KDQJH) O H U W D O O H W
VW¡WWHUGHWWHRJPHQHUGHWHUXKHOGLJPHGO¡VQLQJHU
VRPO¡IWHUDQVYDURJEHVOXWQLQJHUXWDYIRONHYDOJWH
RUJDQ
( W  D Q Q H W  I O H U W D O O DOOHXQQWDWWPHGOHPPHQH
IUD)UHPVNULWWVSDUWLHWOHJJHUYHNWSnDWGHWHUEHKRY
IRUnVW\UNHEHVOXWQLQJVJUXQQODJHWIRUNOLPDSROLWLVN
GHEDWWRJYHLYDOJ%HVOXWQLQJVWDNHUHSnDOOHQLYnHUHU
DYKHQJLJHDYDWGHWLVW¡UVWPXOLJJUDGJM¡UHVEHUHJ
QLQJHUDYNOLPDHIIHNWHUDYXOLNHWLOWDNVRPNDQY UH
DNWXHOOH' H W W H  I O H U W D O O H W SUHVLVHUHUDWGHWHUYHO
Vn YLNWLJ n EHUHJQH NOLPDHIIHNWHU DY PXOLJH WLOWDN
VRPGLVNXWHUHVVRPEHUHJQLQJHUDYYHGWDWWNOLPDSR
OLWLNN
' H W W H  I O H U W D O O H W YLVHUWLODW1RUJHVXWVOLSSV
UHJQVNDSLGDJUDSSRUWHUHVWLO)1RJDWGHWWHXWDUEHL
GHV L HW VDPDUEHLG PHOORP 6WDWLVWLVN VHQWUDOE\Un
66%  1RUVN LQVWLWXWW IRU ELR¡NRQRPL 1,%,2  RJ
0LOM¡GLUHNWRUDWHW' H W W H I O H U W D O O H W YLVHUWLODWGLV
VH NXQQVNDSVPLOM¡HQH VNDO KD L RSSGUDJ n EHUHJQH
NOLPDHIIHNWHUIRUXOLNHWLOWDNVRPGU¡IWHVDYEHVOXW
QLQJVWDNHUH6LGHQWUDQVSRUWSROLWLNNHQHUDYJM¡UHQGH
IRUQRUVNNOLPDRPVWLOOLQJVNDO7UDQVSRUW¡NRQRPLVN
LQVWLWXWW 7,  JM¡UHV WLO HQ SDUWQHU L GHWWH DUEHLGHW
' H W W H I O H U W D O O H W OHJJHUV UOLJYHNWSnDWGHQHYQ
WHDNW¡UHQHPnNXQQHXWYLNOHPHWRGHUIRUnEHUHJQH
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NOLPDHIIHNWHQ DY WLOWDN L VWDWVEXGVMHWWHW RJ DQGUH
NOLPDSROLWLVNHYLUNHPLGOHU
' H W W H  I O H U W D O O H W  IUHPPHU GHUIRU I¡OJHQGH
IRUVODJ
©6WRUWLQJHW EHU UHJMHULQJHQ RSSUHWWH HW WHNQLVN
EHUHJQLQJVXWYDOJSnNOLPDIHOWHW$UEHLGHWLGHWWHN
QLVNHEHUHJQLQJVXWYDOJHWVNDOOHGHVDY0LOM¡GLUHNWR
UDWHWª
.RPLWHHQV PHGOHPPHU IUD )UHP
V N U L W W V S D U W L H W PHQHUDWGHIDJOLJHKHQV\QHQHVRP
OLJJHUEDNIRUVODJHWRPnRSSUHWWHHWWHNQLVNEHUHJ
QLQJVXWYDOJ Sn NOLPDIHOWHW HU JRGW LYDUHWDWW L GDJ
' L V V H  P H G O H P P H U YLVHUWLODWGHWHU0LOM¡GLUHN
WRUDWHW VRP KDU KRYHGDQVYDUHW IRU n IUHPVNDIIH RJ
NRRUGLQHUHGHWIDJOLJHJUXQQODJHWIRU.OLPDRJPLO
M¡GHSDUWHPHQWHW VRP LJMHQ OHJJHU GHWWH IUHP IRU
6WRUWLQJHWVRPJUXQQODJHWIRUNOLPDSROLWLNNHQ' L V 
V H  P H G O H P P H U  PHQHUGHWHU YLNWLJDW GHWHUHQ
VWRUJUDGDYNRRUGLQHULQJRJVDPDUEHLGPHOORPVWD
WHQV HWDWHU QnU JUXQQODJHW IRU NOLPDSROLWLNNHQ XWDU
EHLGHV PHQ PHQHU UHJMHULQJHQ HU EHVW VNLNNHW WLO n
YXUGHUHKYRUGDQGHWWHDUEHLGHWRUJDQLVHUHV
.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  YLOSHNHSnDWQRUVNNOLPDSROLWLNNKDUHW
EHW\GHOLJDQWDOOJRGHIDJOLJHXWUHGQLQJHURPKYLONH
SROLWLVNHWLOWDNVRPNDQY UHQ¡GYHQGLJHnJMHQQRP
I¡UHIRUnQn6WRUWLQJHWVNOLPDPnO,PLGOHUWLGKDULQ
JHQUHJMHULQJY UWWYXQJHWWLOnOHJJHIUDPHQSODQIRU
KYRUGDQNOLPDPnOHQHVNDOQnV' L V V H  P H G O H P 
P H U YLVHUWLODWIRUnVLNUHHQEUHGHVWPXOLJGHEDWWRJ
EHVOXWQLQJVJUXQQODJ YLO GHW Y UH NORNW n O UH DY
6WRUEULWDQQLDVHUIDULQJ,6WRUEULWDQQLDVLNUHVIRONHOLJ
GHEDWWRPKYLONHWLOWDNVRPVNDOVHWWHVLYHUNRJKYLO
NHYLUNHPLGOHUVRPVNDOEUXNHVJMHQQRPDWHWXDY
KHQJLJ UnG PHG EHW\GHOLJ DXWRULWHW IUHPOHJJHU
IRUVODJWLOPnOYLUNHPLGOHURJWLOWDNLJRGWLGI¡UEH
VOXWQLQJHUVNDOWDV'HWJLUHQUHJMHULQJEHW\GHOLJURP
IRU n IUHPOHJJH HW IRUVODJ VRP KDU PXOLJKHW IRU n
VDPOHEUHGRSSVOXWQLQJRJVRPVDPWLGLJHUHIIHNWLYW
IRUnQnODQGHWVNOLPDPnO
' L V V H  P H G O H P P H U IUHPPHUGHUIRUI¡OJHQGH
IRUVODJ
©1\ EVNDOO\GH
Klimaråd
)RUnVLNUHHWEHVWPXOLJEHVOXWQLQJVJUXQQODJIRU
KYRUGDQNOLPDPnOHQHVNDOQnVVNDOGHWRSSUHWWHVHW
XDYKHQJLJ NOLPDUnG VRP OHYHUHU VLQ DQEHIDOLQJ IRU
KYLONHWPnOVRPVNDOIDVWVHWWHVHWWHU RJJLUUnGWLO
KYRUGDQNOLPDPnOHWNDQQnVMIU I¡UVWHOHGGERN
VWDY D KHUXQGHU NODUJM¡U XWVOLSSVNRQVHNYHQVHQH DY
XOLNHWLOWDNRJYLUNHPLGOHU



.RQJHQIDVWVHWWHULIRUVNULIWQ UPHUHEHVWHPPHO
VHU RP RSSQHYQHOVH VDPPHQVHWQLQJ RJ UnGHWV DU
EHLGVIRUPª
' L V V H P H G O H P P H U YLOSHNHSnDWGHWnKLQGUH
GHIDUOLJVWHXWVODJHQHDYJOREDORSSYDUPLQJHUHWHN
VLVWHQVLHOW VS¡UVPnO ' L V V H  P H G O H P P H U  PHQHU
GHUIRU GHW HU Q¡GYHQGLJ n YLVH DW 6WRUWLQJHW KDU WLO
KHQVLNWnVLNUHDWPnOVHWWLQJHQHVRPVHWWHVDY6WRUWLQ
JHWI¡OJHVRSSDYUHJMHULQJHQ
' L V V H  P H G O H P P H U  YLVHU WLO DW *UXQQORYHQ
 RJVDPWDQVYDUOLJKHWVORYHQUHJXOHUHUKYLONH
IRUKROGVRPULNVUHWWHQNDQG¡PPHLVDPWVWUDIIHUDP
PHQH0DQJOHQGHRSSI¡OJLQJDYNOLPDORYHQRJYHG
WDN IDWWHW DY 6WRUWLQJHW RPWLOWDN IRU n RSSI\OOH NOL
PDORYHQV PnO E¡U HWWHU G L V V H  P H G O H P P H U V
RSSIDWQLQJDQVHVVRPHWEUXGGSnHQVWDWVUnGVNRQVWL
WXVMRQHOOHSOLNWHU
' L V V H  P H G O H P P H U YLVHUWLODWGHWHUEHKRY
IRU HW RPIRUHQW EHVOXWQLQJVJUXQQODJ L NOLPDSROLWLN
NHQIRUnELGUDWLODWYXUGHULQJHQHDYWLOWDNRJYLUNH
PLGOHU JM¡UHV PHG EDNJUXQQ L VDPPHQOLJQEDUH WDOO
RJOLNHIRUXWVHWQLQJHU' L V V H  P H G O H P P H U SnSH
NHUDWHWEHUHJQLQJVXWYDOJVDPPHQVDWWDYIRONIUDIOH
UHGHOHUDYIRUYDOWQLQJHQRJXQGHUODJWIRUHNVHPSHO
0LOM¡GLUHNWRUDWHW LNNH YLO Y UH SROLWLVN XDYKHQJLJ
RJGHUIRUKHOOHULNNHIDJOLJXDYKHQJLJ(WVOLNWEHUHJ
QLQJVXWYDOJYLOGHUIRULNNHLP¡WHNRPPHEHKRYHWIRU
HWXDYKHQJLJEHVOXWQLQJVJUXQQODJ
' L V V H  P H G O H P P H U VHULNNHDWGHWHUJUXQQ
ODJIRUnKHYGHDWHWPHUXDYKHQJLJ©NOLPDUnGªHOOHU
HNVSHUWXWYDOJIRUHNVHPSHOHWWHUEULWLVNPRGHOOYLO
VYHNNHIRONHYDOJWHRUJDQHUVDQVYDUHOOHUP\QGLJKHW
' L V V H  P H G O H P P H U  YLVHU WLO DW HW NOLPDUnG YLO
Y UHUnGJLYHQGHRJKDVLQLQQIO\WHOVHLNNHLIRUPDY
EHVOXWQLQJVPDNWPHQYHGnVNXOOHDYJLUnGRJYXUGH
ULQJHUVRPHQIDVWVDWWGHODYGHQnUOLJHRJILUHnULJH
NOLPDSROLWLVNH SURVHVVHQ ORYHQ E¡U IDVWVHWWH 'HWWH
VLNUHVEHVWYHGnJLUnGHWHWXDYKHQJLJPDQGDW
)RU n VLNUH DW UHJMHULQJ RJ VWRUWLQJ WDU GH EHVWH
NOLPDEHVOXWQLQJHQH PHQHU GHUIRU G L V V H  P H G 
O H P P H U DWGLVVHKHQV\QHQHE¡ULYDUHWDVDYHWXDY
KHQJLJUnGEHVWnHQGHDYIDJIRONIUDIRUYDOWQLQJHQRJ
HNVWHUQH LQVWLWXVMRQHU KYRU 0LOM¡GLUHNWRUDWHW HU QD
WXUOLJVRPVHNUHWDULDWPHGDQVYDUIRUnNRRUGLQHUHDU
EHLGHWPHGnXWDUEHLGHPHWRGHUIRUnYXUGHUHWLOWDN
RJYLUNHPLGOHUPHGNOLPDHIIHNW' L V V H  P H G O H P 
P H U PHQHUUnGHWE¡UOHYHUHHQnUOLJRSSGDWHULQJDY
VHNWRUYLVHXWVOLSSVEDQHUIRUVODJWLORJYXUGHULQJDY
HIIHNWDYWLOWDNRJYLUNHPLGOHULKYHUVHNWRU
' L V V H  P H G O H P P H U  IUHPPHU IRUVODJ RP Q\
 LNOLPDORYHQIRUnVLNUHIRUPnOHWRPDWNOLPDOR
YHQVNDOI¡UHWLO©DOOPHQQnSHQKHWRJRIIHQWOLJGHEDWW
RP JMHQQRPI¡ULQJHQ DY 1RUJHV NOLPDPnOª 1nY 
UHQGH EOLUGDWLOQ\ 
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9LNWLJHIRUXWVHWQLQJHU
. R P L W H H Q PHQHUGHWHUHQVHQWUDOXWIRUGULQJn
RPVWLOOHGHQQRUVNH¡NRQRPLHQRJVDPWLGLJWDYDUH
SnVHQWUDOHQRUVNHYHUGLHUVRPVRVLDORJJHRJUDILVN
XWMHYQLQJ. R P L W H H Q PHQHUYLGHUHDWGHWHUDYJM¡
UHQGHDWQRUVNQ ULQJVOLYRPVWLOOHVSnHQPnWHVRP
VW\UNHUYHUGLVNDSQLQJRJVLNUHUV\VVHOVHWWLQJ
. R P L W H H Q V  I O H U W D O O  DOOH XQQWDWW PHGOHP
PHQHIUD6RVLDOLVWLVN9HQVWUHSDUWLRJ0LOM¡SDUWLHW'H
*U¡QQHPHQHUDWHQSROLWLNNVRPVYHNNHUQRUVNHEH
GULIWHUV NRQNXUUDQVHNUDIW JLU VnNDOW NDUERQOHNNDVMH
'HWWHHULQJHQJRGO¡VQLQJSnNOLPDXWIRUGULQJHUVRP
LVLQQDWXUHUJOREDOH
) O H U W D O O H W  XQGHUVWUHNHU DW NOLPDRPVWLOOLQJ
PHG Q¡GYHQGLJKHW YLO DUWH VHJ DQQHUOHGHV L 1RUJH
HQQLDQGUHODQGVLGHQ1RUJHVIDVWODQGVEDVHUWHNUDIW
SURGXNVMRQDOOHUHGHLDOWRYHUYHLHQGHJUDGHUIRVVLOIUL
'HUPHG EOLU PDQJH RPVWLOOLQJVWLOWDN L 1RUJH EnGH
ODQJWPHUNUHYHQGHRJG\UHUHHQQWLOWDNLODQGVRP
NDQRSSI\OOHVLQHIRUSOLNWHOVHUYHGn¡NHDQGHOHQIRU
Q\EDUHQHUJL
. R P L W H H Q YLVHUWLODWROMHJDVVRJIDVWODQG
VLQGXVWULHQHUHQGHODY(8VNYRWHV\VWHP. R P L W H 
H Q  YHNWOHJJHU DW IRUVODJHW WLO QRUVN NOLPDORY HU
XWIRUPHWSnHQPnWHVRPnSQHUIRUIHOOHVJMHQQRPI¡
ULQJDYNOLPDIRUSOLNWHOVHUPHG(8. R P L W H H Q UH
JLVWUHUHU RJVn DW ORYIRUVODJHW RSSUHWWKROGHU VNLOOHW
PHOORP NYRWHSOLNWLJ RJ LNNHNYRWHSOLNWLJ VHNWRU L
1RUJHRJVW¡WWHUGHWWH. R P L W H H Q XQGHUVWUHNHUDW
GHWHUEHKRYIRUUHIRUPHUL(8VNOLPDNYRWHV\VWHP
VRP 1RUJH HU HQ GHO DY 6\VWHPHW SUHJHV DY VWRUW
NYRWHRYHUVNXGGQRHVRPKDUJLWWODYHNYRWHSULVHURJ
GHUPHGVYDNHLQFHQWLYHUIRURPVWLOOLQJRJWHNQRORJL
XWYLNOLQJ
. R P L W H H Q YLVHUWLODWWUDQVSRUWVHNWRUHQHUVHQ
WUDOLNOLPDRPVWLOOLQJHQRJDW6WRUWLQJHWLIOHUHVDP
PHQKHQJHU KDU WUXIIHW YHGWDN VRP YLWQHU RP K¡\H
DPELVMRQHUIRUXWVOLSSVNXWW
. R P L W H H Q  YLO EODQW DQQHW SHNH Sn GHQ EUHGH
HQLJKHWHQRPnIDVWVHWWHPnOWDOOIRUDQWDOOODYRJQXO
OXWVOLSSVNM¡UHW¡\ LQNOXGHUW SHUVRQELOHU YDUHELOHU
EXVVHU RJ WXQJH NM¡UHW¡\ L  MI ,QQVW  6
± 
. R P L W H H Q V  I O H U W D O O  DOOH XQQWDWW PHGOHP
PHQHIUD)UHPVNULWWVSDUWLHWYLOSHNHGHQEUHGHHQLJ
KHWHQRPPnOVHWWLQJHQVRPVLHUDWQ\HSHUVRQELOHURJ
OHWWHYDUHELOHULVNDOY UHQXOOXWVOLSSVNM¡UHW¡\
. R P L W H H Q YLVHURJVnWLODWGHWHUEUHGHQLJKHW
RPnHWDEOHUHHW&2IRQGIRUQ ULQJVWUDQVSRUW
. R P L W H H Q YLVHUWLODWHQHUJLEUXNLE\JJVWnUIRU
RPNULQJSVWDYGHWWRWDOHHQHUJLIRUEUXNHWL1RUJH
/DYHUHHQHUJLEUXNRJSURGXNVMRQDYHQHUJLLQRUVNH

,QQVW/±±

E\JJ HU HQ YLNWLJ Q¡NNHO L NDPSHQ PRW NOLPD
HQGULQJHQHIRUGLUHQHQHUJLNDQIULJM¡UHVWLOnNXWWH
NOLPDJDVVXWVOLSS L DQGUH VHNWRUHU VRP WUDQVSRUW RJ
LQGXVWUL. R P L W H H Q YLOSHNHSnDWVWDWHQIRUnQn
PnOHWRPnHIIHNWLYLVHUHHQHUJLEUXNHQLE\JJVHNWRUHQ
PnVDWVHSnHWEUHGWVHWWDYYLUNHPLGOHUNOLPDYHQQOLJ
PDWHULDOEUXNXWIDVLQJDYIRVVLOHRSSYDUPLQJVNLOGHU
IRUQ\EDUHQHUJLSURGXNVMRQLE\JJRJHQHUJLHIIHNWLYL
VHULQJLHNVLVWHUHQGHE\JQLQJVPDVVH
. R P L W H H Q YLOSHNHSnDWPHWRGHRJPRGHOOIRU
EHUHJQLQJRJ UDSSRUWHULQJDY XWVOLSS IUD MRUGEUXNV
VHNWRUHQKDUVWRUHVYDNKHWHU)RUnVLNUHSUHVLVUDS
SRUWHULQJ RJ JUXQQODJ IRU HQ NXQQVNDSVEDVHUW IRU
YDOWQLQJPnDUEHLGHWPHGnIRUEHGUHRJGHWDOMHUHGH
QDVMRQDOHUDSSRUWHULQJHUDYNOLPDJDVVHUIUDMRUGEUX
NHW SULRULWHUHV 'HW E¡U LYHUNVHWWHV DUEHLG IRU n XW
YLNOHPHUDYDQVHUWHXWVOLSSVIDNWRUHURJIOHNVLEOHEH
UHJQLQJVPHWRGHUVRPNDQIDQJHRSSHQGULQJHURYHU
WLG
. R P L W H H Q V I O H U W D O O DOOHXQQWDWWPHGOHPPHW
IUD6RVLDOLVWLVN9HQVWUHSDUWLYLVHUWLODWMRUGEUXNJLU
XWVOLSSDYNOLPDJDVVHUPHQDWXWVOLSSIUDELRORJLVNH
SURVHVVHULMRUGEUXNHWLNNHNDQOLNHVWLOOHVPHGXWVOLSS
DYNOLPDJDVVHUVRPKDUVLWWXWVSULQJLEUXNDYIRVVLOH
NLOGHU
.RPLWHHQV PHGOHPPHU IUD +¡\UH
) U H P V N U L W W V S D U W L H W  R J  9H Q V W U H  YLVHU WLO DW
PHUHQQKDOYSDUWHQDYMRUGEUXNHWVNOLPDJDVVXWVOLSS
HUPHWDQLKRYHGVDNIUDVWRUIHRJVDXRJDWYLUNQLQ
JHQDYGLVVHXWVOLSSHQHLDWPRVI UHQHUWLOQ UPHWOLN
XWVOLSSDYPHWDQIUDIRVVLOHNLOGHU0HWDQXWVOLSSHQH
IUDELRORJLVNHSURVHVVHURJIRVVLOHNLOGHUUDSSRUWHUHV
OLNW L XWVOLSSVUHJQVNDSHW L WUnG PHG JMHOGHQGH UHW
QLQJVOLQMHUIUD)1VNOLPDSDQHO
.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 YLO
SHNHSnDW1RUJHKDUXWVOLSSSHULQQE\JJHUVRPODQJW
RYHUVWLJHUJMHQQRPVQLWWHWL(8EHW\GHOLJPHGULPH
OLJHIRUQ\EDUUHVVXUVHURJVWRUWSRWHQVLDOIRUHQHUJLHI
IHNWLYLVHULQJ )n ODQG KDU GHUPHG OLNH JRGH
IRUXWVHWQLQJHUIRUnNXWWHXWVOLSSVnUDVNWVRP1RUJH
.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 PHQHUGHWHUULNWLJnRSSUHWWHHWQ ULQJVOL
YHWV&2IRQGHWWHUPRGHOOIUDGHWYHOO\NNHGH©1 
ULQJVOLYHWV12[IRQGªVRPHUVW\UWDYQ ULQJVOLYHW
VHOYLNNHDYVWDWHQ' L V V H  P H G O H P P H U YLVHUWLO
DWUHJMHULQJHQLIUHPOHJJWLOUHYLGHUWQDVMRQDOEXGVMHWW
KDUIUHPPHWIRUVODJRPRSSUHWWHOVHDYHWVWDWOLJIRQG
IRUQ ULQJVOLYHWQRHVRPHUQRHKHOWDQQHWHQQGHW
Q ULQJVOLYHWKDU¡QVNHW' L V V H P H G O H P P H U PHU
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NHUVHJLJMHQDWG L V V H P H G O H P P H U HUPHUSnOLQMH
PHGQ ULQJVOLYHWLPnORJYLUNHPLGOHUIRUnNXWWHNOL
PDJDVVXWVOLSSHQQGHWUHJMHULQJHQHU
' L V V H  P H G O H P P H U SnSHNHUDWXWVDJQRPDW
QHVWHQDOONUDIWSURGXNVMRQL1RUJHHUIRVVLOIULLNNH
VWHPPHU 1RUJH KDU VWRU RIIVKRUH NUDIWSURGXNVMRQ
EDVHUWSnIRVVLOHQHUJLVRPELGUDUWLOSVWDYYnUH
QDVMRQDOHXWVOLSS
' L V V H  P H G O H P P H U  XQGHUVWUHNHU DW 1RUJH
E¡UWDHQDNWLYUROOHLnVW\UNH(8VNYRWHPDUNHG
.RPLWHHQV PHGOHP IUD 0LOM¡SDUWLHW
' H  * U ¡ Q Q H YLVHUWLODWGHUVRPNYRWHPDUNHGHWKDU
ODYHSULVHUSnJUXQQDYIRUPDQJHNYRWHUNDQ1RUJH
ELGUDYHGnNM¡SHRSSNYRWHURJVOHWWHGHP
.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  XQGHUVWUHNHU YLGHUH DW ©NDUERQOHNNDVMHª
IRUHJnULXOLNJUDGLXOLNHVHNWRUHURJLNNHE¡UEH
WUDNWHV VRP HQ ¡NRQRPLVN MHUQORY ' L V V H  P H G 
O H P P H U SnSHNHUDWNDUERQOHNNDVMHLEHJUHQVHWJUDG
HUHWSUREOHPLIRUHNVHPSHOWUDQVSRUWVHNWRUHQRJL
E\JJVHNWRUHQRJDWEHGULIWHUPHGODYHNOLPDJDVVXW
VOLSSYLOKDHWNRQNXUUDQVHIRUWULQQLIUDPWLGDVJOREDOH
ODYXWVOLSSV¡NRQRPL(QSROLWLNNVRPVW\UNHUQRUVNH
EHGULIWHUVNRQNXUUDQVHNUDIWJMHQQRPnUHGXVHUHGH
UHVNDUERQLQWHQVLWHWRJIMHUQHGHUHVIRVVLOHXWVOLSSHU
HQJRGO¡VQLQJSnNOLPDXWIRUGULQJHUVRPLVLQQDWXU
HUJOREDOH
' L V V H  P H G O H P P H U YLVHUWLODWQRUVNROMHRJ
JDVVQ ULQJELGUDUPHGUXQGWPLOOLRQHUWRQQ&2
nUOLJWLODWPRVI UHQQ UPHUHWLJDQJHUPHUHQQ1RU
JHVQDVMRQDOHXWVOLSS' L V V H  P H G O H P P H U SnSH
NHUDW GHWWHHU HQVWRUNLOGH WLONOLPDJDVVXWVOLSSIUD
1RUJH VRP 1RUJH LNNH WUHQJHU n WD DQVYDU IRU L
GDJHQVJOREDOHNOLPDVDPDUEHLGRJVRPEOLUVNMXOWL
GDJHQVEHUHJQLQJVPHWRGHU(QRIILVLHOOV\QOLJJM¡ULQJ
DYGLVVHXWVOLSSHQHYLOOHLXWJDQJVSXQNWHWJLHW UOL
JHUHELOGHDYNOLPDHIIHNWHQDYQRUVN¡NRQRPL

)RUVODJIUDPLQGUHWDOO
)RUVODJIUD$UEHLGHUSDUWLHW6HQWHUSDUWLHW6RVLD
OLVWLVN9HQVWUHSDUWLRJ0LOM¡SDUWLHW'H*U¡QQH
Forslag 1
  cUOLJ UHGHJM¡UHOVH IRU 6WRUWLQJHW Q\WW SXQNW H
VNDOO\GH
H  HQ UDSSRUWHULQJ RP KYRUGDQ UHJMHULQJHQ KDU
LYDUHWDWWWUHSDUWVVDPDUEHLGVRVLDOGLDORJRJGHOWDNHO
VHIUDVLYLOVDPIXQQHWLDUEHLGHWPHGJMHQQRPI¡ULQJ
DYNOLPDPnOHQHVRPHUIDVWVDWWLGHQQHORY



Forslag 2
 cUOLJUHGHJM¡UHOVHIRU6WRUWLQJHWDQQHWOHGGERN
VWDYF VNDOO\GH
«  LQQHQIRU kvotepliktig og LNNHNYRWHSOLNWLJ
VHNWRU «
)RUVODJIUD6RVLDOLVWLVN9HQVWUHSDUWLRJ0LOM¡SDU
WLHW'H*U¡QQH
Forslag 3
 .OLPDPnOIRUDQQHWOHGGVNDOO\GH
0nOHWVNDOY UHDW1RUJHVLHUNOLPDQ¡\WUD
OHGHWYLOVLDW1RUJHJMHQQRPI¡UHULQQVDWVIRUNOLPD
UHGXNVMRQHUIRUXWVOLSSLDQGUHODQGVRPPLQVWWLOVYD
UHUGHVDPOHGHNOLPDJDVVXWVOLSSHQHIUD1RUJH
Forslag 4
 *MHQQRPJDQJDYNOLPDPnOKYHUWIHPWHnUWUHGMH
OHGGVNDOO\GH
.OLPDPnOVNDOY UHIRUHQHOLJPHG1RUJHVQDVMR
QDOW IDVWVDWWH ELGUDJ XQGHU 3DULVDYWDOHQ DY
 GHVHPEHU 2P PnOHQHLNNH QnVQDVMRQDOW
NDQGHWXQQWDNVYLVnSQHVIRUDWPLQGUHGHOHUDYXW
VOLSSVIRUSOLNWHOVHQH NDQ QnV L IHOOHVVNDS PHG (8
.RQJHQIDVWVHWWHULIRUVNULIWQ UPHUHEHVWHPPHOVHU
RPGHWWH
Forslag 5
 .OLPDPnOIRUDQGUHOHGGVNDOO\GH
0nOHWVNDOY UHDWNOLPDJDVVXWVOLSSHQHL1RUJH
HUUHGXVHUWPHGWLOSURVHQWIUDXWVOLSSVQLYnHWL
UHIHUDQVHnUHW
Forslag 6
 Q\WWWUHGMHOHGGVNDOO\GH
/RYHQVNDOWRONHVVWUHQJWVRPHQRSSI¡OJLQJDY
*UXQQORYHQ 
Forslag 7
 DVNDOO\GH
Klimamål for 2020
'HQDVMRQDOHNOLPDXWVOLSSHQHL1RUJHVNDOLNNH
RYHUVWLJH ± PLOO WRQQ &2HNYLYDOHQWHU
KYRULRSSWDNLVNRJLNNHHUPHGUHJQHW
Forslag 8
1\ EVNDOO\GH
Klimamål for 2040
0nOHWVNDOY UHDWDOOIRVVLOEUXNDYHQHUJLVNDO
RSSK¡UHLQQHQ
Forslag 9
 *MHQQRPJDQJDYNOLPDPnOKYHUWIHPWHnUVNDOO\
GH
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Gjennomgang og styrking av klimamålene hvert femte år
)RU n IUHPPH RPVWLOOLQJ WLO HW ODYXWVOLSSVVDP
IXQQMI VNDOUHJMHULQJHQLRJGHUHWWHUKYHUW
IHPWHnUOHJJHIUDPRSSGDWHUWHNOLPDPnOIRU6WRUWLQ
JHWLIRUELQGHOVHPHGIUHPOHJJHOVHQDYVWDWVEXGVMHW
WHWRJGHQWLOK¡UHQGHnUOLJHUHGHJM¡UHOVHQIRUNOLPD
PnOHQH'LVVHVNDO
D OHJJHWLOJUXQQEHVWHYLWHQVNDSHOLJHJUXQQODJ
E Y UHLWUnGPHG1RUJHVIRUSOLNWHOVHUXQGHU)1V
NOLPDNRQYHQVMRQ
F LQQHE UHHQSURJUHVMRQIUDIRUULJHPnORJVLNUH
JUDGYLVRPVWLOOLQJIUDPPRWNOLPDPnOHQHL
RJ
G Y UHVHNWRUYLVHWDOOIHVWHGHRJPnOEDUH
H GHILQHUHVVRPHWWDNSnKYRUVWRUHXWVOLSS1RUJH
NDQ KD L GHQ NRPPHQGH IHPnUVSHURLGHQ RJ
WROYnUVSHULRGHQ
I LQNOXGHUH VHNWRUYLVH KDQGOLQJVSODQHU IRU DOOH
XWVOLSSSnQRUVNWHUULWRULXP
6RPJUXQQODJIRUVW\UNHGHNOLPDPnOVRPOHJJHV
IUDP IUD UHJMHULQJHQ IRU QHVWH ILUHnUVSHULRGH VNDO
.OLPDUnGHW MDPI¡UQ\  OHJJHIUDPHQYXUGHULQJ
DY PnORSSQnHOVHQ L NOLPDSROLWLNNHQ PRW VOXWWHQ DY
KYHUIHPnUVSHULRGH
Forslag 10
1\ VNDOO\GH
Konsekvenser for norske klimagassutslipp
9HG XWDUEHLGHOVH DY VDNHU VRP IUHPOHJJHV IRU
6WRUWLQJHWVNDO ¡NRQRPLVNH RJ DGPLQLVWUDWLYH NRQ
VHNYHQVHUVDPWNRQVHNYHQVHUIRUQRUVNHNOLPDJDVV
XWVOLSSUHGHJM¡UHVIRU
Forslag 11
 cUOLJUHGHJM¡UHOVHIRU6WRUWLQJHWSXQNWD NOLPD
PnOIRUVNDOO\GH
D KYRUGDQ1RUJHskal QnNOLPDPnOHQHVRPQHYQWL
 WLO
Forslag 12
 SXQNWF VNDOO\GH
F (WNDUERQEXGVMHWWVRPYLVHUXWVOLSSVEDQHULDOOH
VHNWRUHURJKYLONHWLOWDNUHJMHULQJHQYLOLYHUNVHWWH
IRUnUHDOLVHUHGLVVHLWLOOHJJWLOHQRYHUVLNWRYHU
WLOWDNLVDPDUEHLGPHG(8
Forslag 13
6WRUWLQJHWEHUUHJMHULQJHQHYDOXHUH ORYHQVYLUN
QLQJHWWHUWRnURJUDSSRUWHUHWLO6WRUWLQJHWRPORYHQV
IXQNVMRQRJHIIHNWVSHVLHOWPHGKHQV\QWLOUHGXNVMRQ
DYNOLPDJDVVHU
Forslag 14
1\ EVNDOO\GH

,QQVW/±±

Klimaråd
)RUnVLNUHHWEHVWPXOLJEHVOXWQLQJVJUXQQODJIRU
KYRUGDQNOLPDPnOHQHVNDOQnVVNDOGHWRSSUHWWHVHW
XDYKHQJLJ NOLPDUnG VRP OHYHUHU VLQ DQEHIDOLQJ IRU
KYLONHWPnOVRPVNDOIDVWVHWWHVHWWHU RJJLUUnGWLO
KYRUGDQNOLPDPnOHWNDQQnVMIU I¡UVWHOHGGERN
VWDY D KHUXQGHU NODUJM¡U XWVOLSSVNRQVHNYHQVHQH DY
XOLNHWLOWDNRJYLUNHPLGOHU
.RQJHQIDVWVHWWHULIRUVNULIWQ UPHUHEHVWHPPHO
VHU RP RSSQHYQHOVH VDPPHQVHWQLQJ RJ UnGHWV DU
EHLGVIRUP
)RUVODJIUD6RVLDOLVWLVN9HQVWUHSDUWL
Forslag 15
 )RUPnOI¡UVWHOHGGVNDOO\GH
/RYHQ VNDO IUHPPH JMHQQRPI¡ULQJ DY 1RUJHV
NOLPDPnOVRPOHGGLRPVWLOOLQJWLOHWQXOOXWVOLSSVVDP
IXQQL1RUJHL
Forslag 16
 .OLPDPnOIRUI¡UVWHOHGGVNDOO\GH
0nOHWVNDOY UHDW1RUJHVNDOEOLHWQXOOXWVOLSSV
VDPIXQQL0HGQXOOXWVOLSSVVDPIXQQ «
Forslag 17
 *MHQQRPJDQJDYNOLPDPnOKYHUWIHPWHnUI¡UVWH
OHGGVNDOO\GH
©ODYXWVOLSSVVDPIXQQª HUVWDWWHV PHG ©QXOOXW
VOLSSVVDPIXQQª
)RUVODJIUD0LOM¡SDUWLHW'H*U¡QQH
Forslag 18
 )RUPnOVNDOO\GH
/RYHQ VNDO VLNUH JMHQQRPI¡ULQJ DY 1RUJHV NOL
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Sak nr. 4 [11:22:12]
Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Lov om klimamål (klimaloven) (Innst. 329 L
(2016–2017), jf. Prop. 77 L (2016–2017))

Talere
Skjul alle replikker

(Sp)

Marit Arnstad

[11:22:57] Hovedinnlegg

(A)

[11:28:30] Hovedinnlegg

(H)

[11:33:08] Hovedinnlegg

(FrP)

Åsmund Aukrust

Tina Bru

Øyvind Korsberg

[11:37:56] Hovedinnlegg

(KrF)

Rigmor Andersen Eide

[11:42:35] Hovedinnlegg

(V)

[11:46:47] Hovedinnlegg

(SV)

[11:52:05] Hovedinnlegg

(MDG)

Ola Elvestuen

Heikki Eidsvoll Holmås

[11:57:26] Hovedinnlegg

[12:02:42] Hovedinnlegg

Rasmus Hansson

Statsråd Vidar Helgesen
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(A)[12:07:58] Replikk Åsmund Aukrust
[12:09:03] Replikk Statsråd Vidar Helgesen
(SV)[12:10:16] Replikk Heikki Eidsvoll Holmås
[12:11:13] Replikk Statsråd Vidar Helgesen
(SV)[12:12:19] Replikk Heikki Eidsvoll Holmås
[12:12:57] Replikk Statsråd Vidar Helgesen
(SV)[12:14:05] Replikk Heikki Eidsvoll Holmås
[12:15:09] Replikk Statsråd Vidar Helgesen
(MDG)[12:16:33] Replikk Rasmus Hansson
[12:17:41] Replikk Statsråd Vidar Helgesen

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

[11:22:57]: (ordfører for saken): Det er en litt spesiell dag for klimadebatt.

Dagen etter at USA varslet at de ville trekke seg ut av Paris-avtalen, varsler vi i Det norske storting at
vi vil gå i motsatt retning, at vi vil forsterke mål og lovverk i klimapolitikken.
Det har vært en glede å få lov til å være saksordfører for klimaloven, og jeg vil gjerne starte med å
takke alle partiene i energi- og miljøkomiteen for samarbeidet. Med den innstillingen som nå
foreligger, har vi greid å etablere en bred enighet om noen bunnplanker i klimapolitikken.
For det første gir vi klimapolitikken en tyngre forankring enn tidligere. Klimamålene for 2030 og 2050
får nå lovs kraft, og vi presiserer og kvantifiserer et ambisiøst mål for 2050.
For det andre viser innstillingen at det er bred oppslutning om norske klimaambisjoner, og at de ikke
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skal svekkes, men systematisk revideres og styrkes, i tråd med Paris-avtalen.
Vi kommer alltid til å ha diskusjoner i denne salen om ambisjonsnivået når det gjelder
klimapolitikken. Jeg regner med at hvert enkelt parti vil redegjøre for sine synpunkter i salen i dag.
Vi ble invitert av miljøbevegelsen til å spise kake i vandrehallen den dagen da komiteen avga
innstilling om klimaloven, og det gir et godt bilde av hvor viktig denne loven er for veldig mange. I
motsetning til andre vedtak som vi treffer i denne salen, har klimaloven et perspektiv som sprenger
budsjettårets grenser og valgperiodens og tiårets grenser. Det er 33 år til 2050. Flere av dem som
kommer til å sitte i denne salen da, er ennå ikke født. I 2050 kommer vår generasjon til å nærme seg
historiebøkene. Hvordan Norge håndterte sin del av ansvaret for klimaproblemene, kommer til å få
bred omtale i de bøkene.
Jeg tror jeg snakker på vegne av hele komiteen når jeg understreker at vi ser alvoret og forstår
utfordringene. Klimaloven er en bit som kommer til å gi norsk klimainnsats både retning og framdrift
i årene framover.
Noe av det viktigste med klimaloven er at den lanserer en helt ny systematikk i norsk klimaarbeid.
Hvert femte år fra og med 2020 skal norske klimamål gjennomgås på vitenskapelig grunnlag, med
tanke på progresjon og med tanke på at Norge skal nå målet om å være et lavutslippssamfunn i 2050.
Vi kommer til å få årlige redegjørelser fra regjeringen om hvor store utslippene er, hvordan de
kommer til å utvikle seg, og hvordan det samsvarer med klimalovens målsettinger. Vi kommer til å få
beskrevet hvordan vi klimatilpasser samfunnet, og vi kommer til å få en oversikt over sektorvise
utslipp.
Stortinget har justert noen viktige ting i regjeringens opplegg som det er nødvendig for meg å nevne
spesielt.
For det første har vi fått gjennomslag for at klimaloven eksplisitt og på lik linje skal nevne utslipp av
klimagasser og opptak av klimagasser. Det er viktig og bra. Noen vil antakelig mene at det er urimelig
å kalkulere naturlige økologiske prosesser inn i klimaregnskapet på denne måten, f.eks. ved å regne
med opptak i skog – det er tross alt en lang rekke naturlige prosesser som sørger for opptak av CO2,
og havet spiller ikke minst en viktig rolle. Til det vil jeg svare: Ja, det er riktig at både hav og skog har
et naturlig opptak av CO2, men det er bare opptaket i skog vi kan påvirke ved hjelp av politikk. Det
gjør at det ikke bare er mulig, men også ønskelig at opptaket i skog spiller en rolle i klimaregnskapet.
Det andre jeg vil nevne, er at vi har fått en klar presisering i innstillingen av at vi i dag har en
mangelfull metode og modell for å beregne utslipp fra jordbrukssektoren. Her ligger det noen klare
bestillinger og føringer fra komiteens side. Komiteens flertall slår klart fast at «utslipp fra biologiske
prosesser i jordbruket ikke kan likestilles med utslipp» fra «fossile kilder».
Til slutt vil jeg også nevne at flertallet i komiteen har blitt enig om at det skal opprettes et teknisk
beregningsutvalg på klimafeltet. I det ligger det en erkjennelse av at de beregningene som politiske
beslutningstakere har tilgang til, må bli bedre enn det de er i dag. Flertallet slår fast at utvalget skal
ledes av Miljødirektoratet. Statistisk sentralbyrå, NIBIO og TØI skal være medlemmer i det tekniske
beregningsutvalget. Med en slik representasjon dekker vi det miljøet som i dag rapporterer om norske
utslipp til FN, og vi dekker særlig ikke-kvotepliktig sektor på en god måte. Jeg tar det for gitt at
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regjeringen kommer til å følge opp den tydelige flertallsmerknaden på dette punktet, og vil innlemme
disse organisasjonene – verken færre eller flere – i et slikt beregningsutvalg. Det vil bidra til et klarere
bilde av fakta og tallgrunnlag i klimadebatten, og det vil vi alle tjene på.
Med det tar jeg opp de forslagene som Senterpartiet er med på å fremme i innstillingen.
Presidenten: Representanten Marit Arnstad har tatt opp de forslagene hun refererte til.
Åsmund Aukrust (A)

[11:28:30]: Først takk til saksordfører for et veldig godt arbeid med en

viktig sak. Jeg mener at Stortinget i dag, gjennom våre merknader og vedtak, gjør loven både bedre og
mer presis. Jeg vil også takke alle de ildsjelene i miljøbevegelsen som målrettet har jobbet for at Norge
skal få en klimalov. Gjennom hardt arbeid, argumentasjon og mobilisering får vi i dag en klimalov. Det
er det all grunn til både å takke og gratulere for.
Gjennom en klimalov rammer vi inn de målsettingene vi har i klimapolitikken. Målene for 2030 og
2050 blir nå lovfestet. I tillegg sier vi noe om veien mot et lavutslippssamfunn. Regjeringen skal hvert
eneste år rapportere på klimaeffekten av statsbudsjettet og statusen for Norges karbonbudsjett. Hvert
femte år skal målsettingene oppdateres i tråd med oppfølgingen av Paris-avtalen.
Arbeiderpartiet er også veldig godt fornøyd med at vi nå får et teknisk beregningsutvalg som skal
kunne beregne effekten av ulike klimatiltak. I budsjettkaoset i fjor så vi at mye av debatten handlet om
hvordan man skulle måle utslipp, i stedet for om hva slags tiltak man faktisk skulle og burde
gjennomføre. Vi slo hverandre i hodet med ulike tall og beregninger. Det vil vi kunne unngå med et
utvalg som vil kunne gi oss alle det samme virkelighetsbildet. Der samler vi de fremste fagfolkene i
Norge, som vil kunne si hva effekten av de ulike forslagene vil kunne være, og så får vi politikere
diskutere hvilke forslag vi faktisk skal gjennomføre.
Da vi lanserte dette forslaget, mente statsråd Vidar Helgesen at det å ha et slikt utvalg ville være helt
unødvendig, mens CICERO, TØI og andre fagmiljøer og miljøorganisasjonene mente dette var et godt
og riktig forslag for å få en bedre metode for å regne ut effekten av tiltakene. I dag er jeg glad for at det
bare er Fremskrittspartiet som ser ut til å være enig med Vidar Helgesen om at dette var et
unødvendig forslag, og at alle andre partier står bak å opprette et teknisk beregningsutvalg. For vår del
vil vi si – som vi har skrevet i merknadene, og som saksordfører gjorde rede for – at det er avgjørende
at vi også får deltakelse fra utenfor byråkratiet. I merknadene peker vi bl.a. på Transportøkonomisk
institutt som ett av organene som må være til stede. Det er også en liste over andre organer som burde
være med. Vi ser ikke nødvendigvis på den som utfyllende, men som et minimum. Så får den til
enhver tid sittende regjering vurdere eventuelle andre aktører i og utenfor byråkratiet.
I tillegg står vi i Arbeiderpartiet sammen med de andre opposisjonspartiene utenfor
samarbeidsavtalen og sier vi vil ha sektorvise utslippsbaner, også med oversikt over hvilke tiltak som
skal til for å nå målene i både kvotepliktig og ikke-kvotepliktig sektor. Vi synes det er rart at Stortinget
i dag ikke enstemmig kan slutte seg til at dette er informasjon som vi vil ha også for ikke-kvotepliktig
sektor. Spesielt rart synes jeg det er at Venstre og Kristelig Folkeparti ikke er med på å sikre et flertall
for det forslaget i dag.
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La meg avslutte med å si at det er bra at Stortinget i dag enstemmig fatter vedtaket om en klimalov,
som jeg synes har blitt en god lov. Da vi tidligere i denne perioden besluttet at vi ønsket en slik lov,
stemte Fremskrittspartiets stortingsgruppe imot. Det er bra at Fremskrittspartiet åpenbart har snudd,
og jeg vil gi dem honnør for det. Men det er igjen et eksempel på at det å diskutere klimapolitikk med
Fremskrittspartiet er som å skyte på et mål som beveger seg. Man vet aldri hva man vil få til svar. På
tirsdag stod olje- og energiminister Terje Søviknes her i Stortinget og sa at Fremskrittspartiet var helt
tydelig på målet om at alt nysalg av personbiler i 2025 skal være nullutslippskjøretøy. I dag behandler
vi en merknad som sier at komiteens flertall – alle unntatt medlemmene fra Fremskrittspartiet – vil
peke på den brede enigheten og målsettingen som sier at alle personbiler i 2025 skal være
nullutslippskjøretøy. Det er rett og slett ikke til å bli klok av hvor Fremskrittspartiet står. Det eneste
som er sikkert, er at de i alle fall ikke er en troverdig partner i klimapolitikken.
Til slutt: Klimapolitikken vi i dag vedtar, er ikke et tak for hva slags klimapolitikk vi skal ha i
framtiden. Den er et gulv. Det er ingen øvre begrensninger for hva slags mål eller politikk vi skal ha.
Det vil være opp til de politikerne som blir valgt til å være i denne sal, men dette gir oss et felles
rammeverk og lovfester målene vi har forpliktet oss til internasjonalt.
Tina Bru (H)

[11:33:08]: Dette skulle vært en gledens dag. Stortinget skal vedta en klimalov,

og vi lovfester dermed at vi skal være et lavutslippssamfunn i 2050. Men det er likevel med en litt
vond bakrus etter gårsdagens nyheter fra USA at vi har denne debatten i dag. I går valgte verdens nest
største utslippsland, USA, å sette seg selv helt på utsiden av det internasjonale klimaarbeidet ved å
kunngjøre at de skal trekke seg fra Paris-avtalen. Det er svært beklagelig – kanskje aller mest for USA
selv.
De argumenterer med at dette er viktig for å sikre amerikanske arbeidsplasser og økonomisk utvikling.
Jeg tror dessverre det er det motsatte som skjer med denne avgjørelsen. Det globale grønne skiftet lar
seg ikke stoppe. Allerede i dag er det f.eks. mange flere arbeidsplasser innenfor amerikansk sol- og
vindkraft enn i kullindustrien. At USA forlater Paris-avtalen, skaper usikkerhet om det globale
klimasamarbeidet. Det er likevel ikke grunn til å være altfor pessimistisk, for verdenssamfunnet har
svart på USAs avgjørelse med å stadfeste nok en gang at man stiller seg bak Paris-avtalen. Frankrikes
president sa det kanskje best i går kveld da ha sa at man skal «Make our planet great again».
På grunn av dette skal vi derfor ikke være for deprimerte og heller være stolte av at Norge dagen derpå
nok en gang viser at vi vil ta vår del av ansvaret for å bekjempe klimaendringene.
Når Stortinget vedtar klimaloven i dag, blir vi medlem i en eksklusiv klubb av land som har en slik lov.
De nordiske landene og Storbritannia har gått foran og vedtatt slike lover. Det nordiske samarbeidet
på klimafeltet er solid. Derfor er det også naturlig at de nordiske statsministrene sammen sendte en
felles henvendelse til president Trump med en oppfordring til USA om å stå ved Paris-avtalen.
Paris-avtalen, vår felles utslippsforpliktelse med EU, og klimaloven gjør at vi nå har et solid
fundament og rammeverk for å redusere klimagassutslippene. Loven setter opp tydelige mål og gir
Stortinget og regjeringen et tydelig ansvar for å føre en politikk som gjør at utslippene går ned. Og vi
er heldigvis på riktig vei. Utslippene i Norge går ned, i både ikke-kvotepliktig sektor og kvotepliktig
sektor. Det er veldig bra, og vi begynner nå å se resultatene av politikken regjeringen fører i samarbeid
med Kristelig Folkeparti og Venstre.
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Men det har vært en lang vei fra første gang man begynte å snakke om en klimalov, til vi i dag vedtar
en slik lov i Stortinget. Jeg mener det er en klar styrke for loven at et så bredt flertall står bak. Det gjør
at den vil stå seg i mange år fremover, uavhengig av hvem som har regjeringsmakten. Nettopp det er
kanskje den aller viktigste funksjonen denne loven vil ha. Det vil nemlig fortsatt være de årlige
budsjettene og de prioriteringene som man gjør, som vil avgjøre hvilke tiltak man implementerer, og
hvor vi retter innsatsen. Det blir årlige redegjørelser for Stortinget om hvordan man ligger an når det
gjelder måloppnåelsen.
For flertallet har dette vært et avgjørende prinsipp. Vi skal ikke rettsliggjøre hele klimapolitikken og
fjerne den fra det folkevalgte nivået. Det er et viktig demokratisk prinsipp. I høringen for loven var det
flere som tok til orde for at klimapolitikken var for viktig til å overlates til politikerne. Jeg vil advare
mot en slik holdning, og jeg mener tvert om at nettopp fordi klimapolitikken er så viktig, må den
forvaltes av våre folkevalgte politikere. Jeg registrerer at ikke alle er enig i dette, og igjen ser vi at det
er de samme partiene som vanligvis skiller lag med det store flertallet i norsk klimapolitikk, som også
forfekter et slikt syn. I stedet for å være stolte over at Norge, som et av få land i verden, nå får en
klimalov, velger f.eks. SV å kalle loven et makkverk.
Høyre er en del av flertallet i komiteen, som vil opprette et teknisk beregningsutvalg på klimafeltet. Vi
mener dette vil gi oss en mer ryddig klimadebatt, der vi bruker mindre tid på å diskutere effekten av
de ulike tiltakene og mer tid på hvilke tiltak som faktisk er fornuftig å gjennomføre. Arbeidet i utvalget
skal ledes av Miljødirektoratet og trekke på de beste fagmiljøene vi har. Vi nevner noen av disse i
merknadene i innstillingen, men jeg vil presisere at dette ikke utelukker andre aktører fra å kunne
delta. Det er opp til regjeringen å organisere dette utvalget på best mulig måte.
Avslutningsvis vil jeg si at jeg er veldig glad for at dette vedtaket skjer nettopp i dag. Det er godt at
Norge får anledning til å gjøre et klimavedtak som bidrar til at vi er med på å ta et felles internasjonalt
ansvar for å bekjempe klimaendringene dagen etter at USA velger å sende motsatt signal.
Jeg vil også benytte anledningen til å takke saksordføreren og hele komiteen for et godt samarbeid.
Det er derfor et enstemmig storting i dag skal vedta at Norge skal ha en klimalov.
Øyvind Korsberg (FrP)

[11:37:56]: Jeg er helt enig med dem som har hatt ordet til nå, i at det

er en spesiell dag å debattere en klimalov i Stortinget på, når USA har gått den andre veien. Men hva
som eventuelt kommer til å bli virkningen av USAs beslutning, blir sikkert debattert mange ganger i
denne salen i de kommende månedene og årene. Så får man se hva som blir utfallet.
Det jeg tenkte jeg skulle bruke min tid her på nå, var bare å knytte noen få kommentarer til saken.
Først og fremst vil jeg takke saksordføreren for å ha gjort en god jobb, og det er i all hovedsak en bred
enighet i komiteen.
Trepartssamarbeidet har blitt trukket inn i lovverket, og heldigvis får ikke det flertall, for det tror jeg
kunne blitt oppfattet ganske urimelig av de aktørene som ikke ville blitt løftet inn i lovverket. Som det
framgår av de merknadene vi, sammen med andre parti, står inne med, ville man da måttet ta hensyn
til bl.a. urfolks rettigheter, menneskerettigheter og biologisk mangfold, som også er en del av fortalen
til Paris-avtalen, men som ikke er med. Det å plukke ut enkelte tror jeg ville vært ganske uheldig, for
enkeltinteresser ville da blitt prioritert og ville vært mer viktig enn andre. Det tror jeg ikke hadde vært
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en god måte å gjøre det på, for når det gjelder den måten Norge, Stortinget og embetsverket jobber på,
er innspill fra aktørene et viktig og helt sentralt element, og vi har en god tradisjon for det i Norge. Der
blir alle parter hørt.
Så til det forslaget som Fremskrittspartiet har valgt å stå utenfor: Vi mener at de hensynene som ligger
bak forslaget om å opprette et teknisk beregningsutvalg på klimafeltet, er godt ivaretatt i dag. Vi får en
rekke innspill, og som enkelte har vært inne på, at man på en måte skal får et fasitsvar fra dette
tekniske beregningsutvalget, tror jeg ikke, og det håper jeg for så vidt heller ikke at man gjør, for det
ville da være å opprette et utvalg for å stoppe en, etter mitt syn, viktig debatt. Man vil også få en debatt
om de organisasjonene som ikke får muligheten til å delta i et slikt utvalg. Da blir det for meg en litt
haltende begrunnelse når noen tar til orde for at dette utvalget skal komme med det som er
sannheten. Så vi har valgt ikke å støtte det, men registrerer at det får flertall ved hjelp av de andre
partiene. Det kan vi gjøre lite med i så måte.
Til slutt: I innstillingen tallfester man at 2050-målene for reduksjon av klimagassutslipp skal være i
størrelsesorden 80–95 pst. sammenlignet med utslippsnivået i 1990. Jeg tror det er viktig å vise til de
innspillene som kom i høringen, hvor enkelte organisasjoner pekte på at det er usikkert hvordan man
skal nå dette målet, rett og slett fordi man ikke har den nødvendige teknologien, og man vet heller ikke
kostnadene av et slikt mål. Det synes jeg er viktig å få fram også fra denne talerstolen, at man har satt
seg noen ambisiøse mål, som man ikke helt vet hvordan man skal nå. Men det er godt mulig at
teknologien tar oss i den retningen innenfor en forsvarlig økonomisk ramme.
Rigmor Andersen Eide (KrF)

[11:42:35]: Først takk til saksordføreren, som har loset oss

trygt igjennom denne viktige saken.
I dag er jeg både glad, lettet og stolt på en gang. Endelig er vi klare til å vedta en klimalov som
forplikter den til enhver tid sittende regjering til systematisk å følge opp klimamålene våre og Parisavtalen.
Vår framtid er avhengig av at vi lykkes med klimamålene. Det avhenger av at all politikk drar i samme
retning. Klimaloven er en av de viktigste lovene – kanskje den aller viktigste loven – Stortinget vedtar
i denne perioden, fordi den vil sikre en mer langsiktig klimapolitikk.
Nasjonale klimamål må bygge på fakta fra klimavitenskapen. Det er bred politisk enighet i Norge om
mange av tiltakene for å nå 2-gradersmålet. Men mange av de viktigste tiltakene som trengs, kan fort
bli prioritert bort i konkurranse med mer kortsiktige tiltak. En klimalov med karbonbudsjetter etter
britisk modell vil sikre en langsiktig klimapolitikk.
Loven kommer ikke uten kamp. Jeg skal ikke bruke tida på å klage på framdriften. Nå er vi tross alt i
mål. Regjeringa sendte først på høring i fjor et forslag som var litt for ullent og tamt, for å si det
forsiktig. Men i og med at klima ble et kjernespørsmål i budsjettforhandlingene i fjor høst, ble det også
i siste sving forbedring av klimaloven. Og det gjorde klimaloven godt.
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Et ankepunkt fra flere hold har vært at man kan risikere å ende opp uten klimakutt i eget land. Nå er
det slik at vi har inngått en avtale med EU om felles oppfylling av kuttene, fordi det er effektivt. Men
det må ikke og skal ikke bli en sovepute for Norge på hjemmebane. Det vil i så fall være i tråd med
lovens intensjon, som nettopp er at vi har et lavutslippssamfunn i 2050.
Omstillingen til lavutslippssamfunn trenger ikke å bli vond og vanskelig for næringsliv og inntjening.
Ved å ligge i forkant av denne omstillingen kan vi ha mange fortrinn i et globalt og på sikt mindre
fossilavhengig marked. Men da må vi ikke lene oss tilbake og ta kuttene i andre land. Det føler jeg meg
for øvrig sikker på at heller ikke vil skje.
Det har vært fremmet ønske om et uavhengig klimaråd, og jeg skal innrømme at jeg tidligere hadde
sansen for dette, ikke minst fordi jeg ser at det har spilt en viktig rolle i Storbritannia. Jeg er imidlertid
en av dem som har kommet til at dette kan bli vanskelig i en norsk kontekst, og at et teknisk
beregningsutvalg er mer hensiktsmessig. Var det noe vi erfarte i budsjettforhandlingene i fjor, var det
nettopp behovet for gjennomarbeidede og troverdige beregninger av klimaeffekt. Det er naturlig at
dette arbeidet ledes av Miljødirektoratet, slik det framgår av forslaget. La meg også benytte
anledningen til å si at det er naturlig og viktig at også fagmiljøet i CICERO blir benyttet i
beregningsutvalget og andre aktører som kan tilføre viktig kunnskap til utvalget.
Så til slutt: Gratulerer med dagen! Norge vedtar i dag en klimalov. Det er ikke mindre enn historisk.
Ola Elvestuen (V)

[11:46:47] (komiteens leder): Global oppvarming er sammen med

påfølgende klimaendringer de mest urovekkende og skremmende utfordringene verden står overfor.
Det kommer til å gi store endringer selv om vi lykkes med klimapolitikken som vi nå er i gang med å
føre.
Da Parisavtalen ble undertegnet i 2015, var det et kjempestort steg på veien for at verden skal ta tak i
egne utslipp, redusere dem og slik ta tak i den største utfordringen som vi står overfor. Det er 195 land
som har tilsluttet seg Parisavtalen, og som flere har påpekt, er det spesielt i dag å skulle vedta en
klimalov i Norge, når den nest største utslippskilden av de 195 landene, USA, i går varslet at de trekker
seg fra Parisavtalen.
Nå tror jeg at selv om president Trump trekker seg fra Parisavtalen, kommer utslippene i USA i årene
framover likevel til å gå ned. Til det er det sterke nok krefter i amerikansk næringsliv, blant lokale
myndigheter og i delstatene til fortsatt å føre – og kanskje forsterke – klimapolitikken. Det går likevel
ikke an å overvurdere betydningen av at USA trekker seg ut. Det er klart at USA som en leder i
klimaarbeidet vil bli borte, et USA som har ledet an i arbeidet med å utforme regelverket som
Parisavtalen skal bygge på i årene framover, vil bli borte, og den finansielle støtten som de også gir til
internasjonalt klimaarbeid, vil bli borte. Men den eneste måten å svare på det på er å gjøre mer – og
gjøre mer sammen med de landene som vi samarbeider tettest med.
Å få på plass en klimalov i Norge har vært en lang prosess. Venstre foreslo første gang i forrige periode
at man skulle arbeide med en klimalov. Da fikk det to stemmer. Det har vært foreslått og blitt vedtatt
at vi skulle utarbeide en klimalov i denne perioden, og det har pågått forhandlinger – man hadde en
høringsuttalelse i fjor høst – men vi har også hatt forhandlinger i budsjettarbeidet om utformingen av
en klimalov. Så jeg vil takke, som mange andre, både saksordføreren og komiteen for det arbeidet som
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er gjort omkring denne loven nå fram mot stortingsbehandlingen, men jeg vil også gjerne takke både
regjeringspartiene og Kristelig Folkeparti for det arbeidet som vi har gjort i budsjettforhandlingene,
spesielt i vinter, hvor man fikk inn nettopp de konkrete målsettingene og måltallene mot 2050 – med
85–90 pst. reduksjon – og hvor man fikk strammet opp forholdet mellom storting og regjering, som
gjør at vi nå vedtar en klimalov med den samme tyngden og sammenlignbar med klimaloven i
Storbritannia.
Dette er jo en klimalov som er et tillegg til den politikken vi ellers skal føre. Vi har en prosess
pågående med hensyn til at vi ønsker enighet med EU om å redusere utslippene med 40 pst. fram mot
2030. Det vil gi et sett av regler som forplikter oss inn mot EU, og vi setter nå i tillegg mål fram mot
2050. Denne loven sikrer den forpliktelsen som vi har, det minimum som Norge må oppnå, både
alene og sammen med EU. I tillegg til dette er det fullt mulig å ha egne målsettinger for å komme enda
lenger enn det som er forpliktelsene i klimaloven.
Fra Venstres side synes jeg at gitt det som har skjedd, ut fra det arbeidet som har vært gjort med
klimalov over lang tid, er resultatet veldig godt. Gitt den situasjonen både vi og verden er i i dag, med
USA som trekker seg fra Parisavtalen, er det kanskje enda viktigere enn noen gang å vise at vi
fortsetter å gå framover, og enda viktigere at vi nå vedtar en slik lov også i Norge.
Heikki Eidsvoll Holmås (SV)

[11:52:05]: Det kan ikke være tvil om at akkurat nå er

president Trump den største trusselen mot vår felles framtid – ikke bare med at han vender ryggen til
verden ved å trekke USA fra Paris-avtalen, men først og fremst med den klimapolitikken han fører i
landet med verdens nest høyeste utslipp. Selv om ordbruken er en annen, er den nasjonale politikken
rystende lik på hjemlige trakter. Trump opphever Obamas nei til oljeboring i Arktis; i Norge vil oljeog energiministeren åpne nye områder for olje i Arktis, og miljøministeren forsøker å flytte grensene
for oljeaktiviteten – iskanten – lenger og lenger nord. Trump vil bekjempe omleggingen til mer
fornybar energi og ha nytt liv i kullnæringen; i Norge har regjeringen kuttet støtten til ny fornybar
energi og tildelt flere områder til olje enn noensinne. Trump har satt klimafornekterne inn i sentrale
posisjoner; i Norge er halvparten av Frp-erne som er statsråder, klimafornektere. Trump avblåser de
nasjonale klimamålene om å kutte opptil 28 pst. CO2 innen 2025; i Norge har regjeringen avblåst alle
nasjonale klimamål, og det er det som blir lovfestet i dag. Selvsagt er det forskjeller, men likhetene i
politikken som faktisk føres, er en ubehagelig sannhet som flere burde bli oppmerksom på.
Da forslaget om en klimalov ble fremmet av daværende leder i WWF Rasmus Hansson, så man til den
britiske klimaloven som til nå har vært en suksess. Kjernen til suksessen med den britiske loven er
tydelig lovfesting av langsiktige nasjonale mål for utslippskutt, tydelig lovfesting av nasjonale mål god
tid i forveien, årlig rapportering av alle nasjonale utslipp inklusiv internasjonal luftfart, et uavhengig
klimaråd som gir råd om både oppdaterte mål og hvilken politikk som bør føres, og oppdatering av
politikken fra regjering og parlamentets side, som fastlegger hvordan målene skal nås.
Ingen av disse tingene er på plass i klimaloven som blir banket gjennom i dag. De langsiktige og
kortsiktige målene om utslippskutt skal oppnås i fellesskap med EU – det er ingen vedtak for hvor
mye vi skal kutte i Norge. Det blir ingen rapportering av utslippskutt i industrien og oljeindustrien.
Det blir ingen tydelig plan. Det blir ikke noe uavhengig klimaråd. Alle disse tingene står SV og
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Miljøpartiet De Grønne sammen om å foreslå – og jeg tar opp alle de forslagene som SV er med på –
sammen med et nytt mål om utfasing av all fossil energibruk innen 2040. SV vil også fremme et
langsiktig mål om nullutslipp i 2050.
Hovedskillelinjene i norsk klimapolitikk har i alle år i nyere tid gått mellom dem som mener at vi
burde sette tydelige nasjonale mål, og dem som mener at det er like bra å betale andre for å gjøre
klimadugnaden. Før gikk skillet mellom oljepartiene Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet og Høyre på
den ene siden og resten av oss på den andre. Nå er det kun SV og Miljøpartiet De Grønne som vil
lovfeste tydelige nasjonale mål; resten er imot. Det er det tristeste som har skjedd i norsk
klimapolitikk de fire siste år. Vi hadde et nasjonalt utslippsmål mot Jens Stoltenbergs vilje, presset
fram av SV i regjering og forsterket av Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre utenfor regjering, til at
innen 2020 skulle nasjonale utslipp kuttes til mellom 45 og 47 millioner tonn. Før valget var løftet fra
opposisjonspartiene at dette skulle nås, og at klimapolitikken skulle forsterkes. Miljødirektoratets
rapporter i 2014 viste at det var mulig. Nå – etter fire år med høyrestyre, velsignet av Venstre og
Kristelig Folkeparti – viser regjeringens perspektivmelding at utslippsmålet for 2020 om å kutte til 47
millioner tonn ikke nås før i 2030. Alle bortsett fra SV og Miljøpartiet De Grønne stemmer imot å
lovfeste klimamålet for 2020, som vi sto sammen om i klimaforlikene i 2007 og 2012.
Det er ikke tilfeldig at hver gang jeg ser på Trine Skei Grande, så tenker jeg på Siv Jensen. Det er ille at
Senterpartiet som er imot direktiver fra EU, mener det er greit å kjøpe seg fri fra klimadugnaden ved å
investere i grønn omstilling i Spania i stedet for å investere i grønn omstilling i Norge. Det er
fortvilende at Rasmus Hansson jubler over klimaloven som vedtas i dag, selv om at han vet så inderlig
godt at den loven vi vedtar i dag, ikke kommer til å kutte klimagassutslipp i Norge, og han kalte den
selv for pinglete den gangen den ble lagt fram.
Det er ikke rart at folk blir forvirret over klimadebatten i Norge i dag. Alle partiene bruker de samme
fyndordene, og verdikonfliktene er nesten borte. Derfor er det lett for mange partier å fordømme
president Trump i dag, men glem ikke at Trumps klimapolitikk har gode vekstvilkår i den norske
regjering. Det er derfor den klimaloven som vedtas i dag, er en lov jeg tidligere har kalt et makkverk.
Til tross for at Trump har sagt opp Paris-avtalen og klimakonvensjonen, har jeg håp for framtiden:
fordi strøm fra sol for første gang er billigere enn nedbetalt kull, på grunn av Tysklands solsubsidier,
og fordi elbil- og batteriprisene stuper på grunn av bl.a. norsk elbilpolitikk. Det er åpenbart at skal
Norge ta sitt rimelige ansvar for å kutte nasjonale utslipp og kutte i oljeutvinning, så må partier som
SV og Miljøpartiet De Grønne blir vesentlig sterkere. Valget 11. september er første sjansen for folk til
å få gjort noe med dette.
Presidenten: Representanten Heikki Eidsvoll Holmås har tatt opp de forslagene han refererte til.
Rasmus Hansson (MDG)

[11:57:26]: Jeg ser ikke like mørkt på dagen som representanten

Holmås gjør, og det er fordi det er hyggelig og konstruktivt å kunne stå her en del år etter at vi i WWF
tok initiativ til arbeidet med denne loven, og sto nokså alene om det, og i dag høre et enstemmig
storting vedta den. Poenget med denne loven er at den gjør noe og gir noe som norsk klimapolitikk har
manglet veldig sårt helt fram til nå, nemlig en systematisk ramme for hvordan klimapolitikken skal
gjennomføres, og forpliktende punkter i den gjennomføringen, som vil gjøre det mye vanskeligere –
ikke umulig, men mye vanskeligere – å fortsette det som er den innbitte tradisjonen i norsk
klimapolitikk, nemlig overhodet ikke å holde hva man lover.
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Vi får nå to rapporteringspunkter hvert år i Stortinget, både knyttet til framleggelsen av
statsbudsjettet og rapporteringen om gjennomføringen av klimapolitikk, som gjør det både mulig og
nødvendig for alle partier i Stortinget til å ta stilling til helheten i klimapolitikken, ikke bare
reklameforslagene om tiltak som kutter ett eller annet, men også forslagene eller tiltakene i
statsbudsjettet som øker utslipp eller undergraver utslippskutt. Det er en type helhetstenking som er
et betydelig framskritt i norsk klimapolitikk. Det blir også et betydelig framskritt at vi tvinger oss selv
til å forsterke klimamålene hvert femte år, basert på faglige råd bl.a. fra et beregningsutvalg som vil
gjøre det til historie, den omgangen vi hadde med statsbudsjett rett før jul, hvor det var en vilter og
fullstendig faktaløs krangel om hvem som oppfylte og ikke oppfylte hvilke klimamål. Neste gang skal
vi vite hva klimabudsjettene til Fremskrittspartiet, til Arbeiderpartiet og til Senterpartiet faktisk
innebærer målt mot de langsiktige målene som settes.
Så har det aldri vært noe som helst tvil om at Miljøpartiet De Grønne er kritisk til svært mange sider
ved norsk klimapolitikk, og vi er svært kritisk til deler av denne loven også. Kanskje det aller mest
problematiske er at stortingsflertallet vedtar en formulering om et lavutslippssamfunn i 2050 som
innebærer at Norge skal kunne bli et lavutslippssamfunn uten å kutte utslipp. Det kommer ikke til å
være gjennomførbart, fordi det er så mange teknologiske, økonomiske og politiske utviklingstrekk som
vil gjøre en slik strategi umulig, men det er altså trist at stortingsflertallet holder fast på den typen
formulering som bare innebærer én ting, nemlig forestillingen om at Norge skal kunne bli og skal
tjene på å få bli det siste fossile landet i Europa.
Det som kanskje er viktigst ved den loven som nå vedtas, ved siden av at den setter en ramme for
arbeidet på Stortinget, er det signalet og de mulighetene den gir for norsk næringsutvikling og for
utvikling av norske jobber. Det er nemlig klimapolitikken og politikken for å oppfylle FNs
internasjonale bærekraftmål som er den viktigste globale og nasjonale driveren for næringsutvikling,
for teknologisk utvikling og, jeg vil til og med si, for samfunnsutvikling i våre dager. Det å gi norsk
næringsliv en klarere beskjed om at nå vil denne politikken bli gjennomført, det er den beste gaven vi
kan gi det næringslivet, veldig mye bedre og veldig mye mer verdifullt enn detaljer om skattetiltak.
En svært viktig svakhet ved denne loven, som vi må jobbe med å få inn, er det Miljøpartiet har påpekt
en rekke ganger, nemlig det faktum at Norges suverent største klimaansvar – oljen og gassen vi
eksporterer, og utslippene, de ti ganger så høye utslippene, som det forårsaker – er fortsatt noe
Stortinget snur fullstendig ryggen til. Det og bruken av Statens pensjonsfond utland – 8 000 mrd. kr
investert i mainstream utvikling på verdensmarkedet, en mainstream som er farlig for jordas framtid,
det er de to store klimadinosaurene som vi fortsatt ikke adresserer, og som vi må ta tak i i framtida.
For øvrig tar jeg opp de forslagene vi er med på.
Marit Nybakk hadde her overtatt presidentplassen.
Presidenten: Representanten Rasmus Hansson har tatt opp de forslagene han refererte til.
Statsråd Vidar Helgesen

[12:02:42]: Parisavtalen er en sterk politisk og rettslig forpliktelse.

Den er også en dypt moralsk forpliktelse til felles global innsats mot klimaendringene. Dagen etter at
USAs president har vendt ryggen til dette moralske fellesskapet, bringer Stortinget i dag Parisavtalens
viktigste innhold inn i norsk lov. Jeg vil takke komiteen og saksordføreren for godt arbeid i så måte.
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Loven innebærer også at vi lovfester samarbeidet med EU. Dette samarbeidet blir nå en enda viktigere
del av norsk klimapolitikk i lys av at USA forlater Parisavtalen. Det er nå fremfor alt EU som får
ansvaret for å gi lederskap til de internasjonale klimaforhandlingene. Det initiativet som regjeringen
og samarbeidspartnerne tok til felles gjennomføring med EU i klimapolitikken, styrker også Norges
gjennomslag i de internasjonale klimaforhandlingene, og det blir viktig når EU får en sterkere og
viktigere rolle.
Jeg er glad for at det er bred tilslutning til de forslagene og hovedgrepene som regjeringen og
samarbeidspartiene ble enige om i fjor høst. Det er ikke slik at den politiske utfordringen med å
videreutvikle klimapolitikken forsvinner med denne klimaloven. Vi lovfester det langsiktige målet om
at Norge skal bli et lavutslippssamfunn, men det er politiske tiltak og vedtak som skal ta oss dit. Men
det viktige er at heretter blir alle fremtidige regjeringer og Stortinget, uansett farge og politisk
konstellasjon, forpliktet av loven til å arbeide for å realisere dette målet.
Min forgjenger Tine Sundtoft sa i forbindelse med anmodningsvedtaket i 2015 at klimaloven vil styrke
vårt klimademokrati. Det er en viktig merverdi ved loven. Gjennom systematikken som ligger i årlige
redegjørelser for Stortinget, legger klimaloven til rette for en regelmessig, godt faglig fundert og åpen
debatt om status og fremdrift i klimapolitikken. Gjennom at loven tar Paris-mekanismen hjem, legger
den til rette for at vi hvert femte år må gjøre en mer omfattende vurdering av Norges respons på
klimautfordringen og om vi kan strekke oss lenger.
Det er tre viktige ting jeg vil fremheve. Det første er at vi lovfester klimamålet for 2030 om 40 pst.
reduksjon, hvor regjeringens hovedgrep er at målet kan gjennomføres felles med EU. Vi har aldri hatt
et så forpliktende mål for utslippskutt. Gjennomføringen i Norge blir krevende. Det vil kreve nye tiltak
og virkemidler, og før sommeren vil regjeringen legge frem en stortingsmelding med en overordnet
strategi for å nå dette målet. Klimaloven legger til rette for at en løsning i fellesskap med EU kan
videreføres også etter 2030. Vi har allerede tett integrasjon med EU i klimapolitikken. EU har vedtatt
et ambisiøst veikart mot en lavkarbonøkonomi i 2050, og et samarbeid med EU om felles
gjennomføring av klimamålene kan gi viktige bidrag til utslippsreduksjoner nasjonalt og til den
langsiktige omstillingen som klimaloven skal fremme, og lovfestingen av målet om et
lavutslippssamfunn.
For det andre er det slik at Norge er en liten og åpen økonomi. En ambisiøs klimapolitikk i Norge kan
ikke ses isolert fra landene omkring oss. Lovforarbeidene understreker at en ambisiøs politikk
nasjonalt må være fornuftig i internasjonal sammenheng. Det betyr at når politikken utformes, skal
det tas hensyn til konsekvensene av kvotesystemet, faren for karbonlekkasje og industriens
konkurranseevne. Loven legger til grunn den realitet at om lag halvparten av utslippene fra Norge i
dag er omfattet av EUs kvotesystem for virksomheter.
For det tredje gjør loven en viktig balanse mellom jus og politikk eller mellom rettsliggjøring av
klimapolitikken og det politiske ansvaret. Jeg merket meg at et flertall i komiteen også fremhever
dette, at klimapolitikken er og forblir en sentral politisk utfordring, og at det er folkevalgte organer
som må beholde initiativet i utformingen av de politiske løsningene. Det er viktig også fordi
klimaendringene er en omstillingsutfordring. Parisavtalen er en rammebetingelse for den store
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samfunnsomstillingen som Norge skal gjennom for å bli et lavutslippssamfunn innen 2050.
Klimaloven tydeliggjør regjeringens og Stortingets ansvar i klimapolitikken, men overlater den
konkrete utformingen til fremtidige beslutninger.
Jeg merker meg også anmodningen om å utnevne et teknisk beregningsutvalg ledet av
Miljødirektoratet. Med den innretningen det er gitt av Stortinget, tror jeg det kan være et positivt
tilskudd til norsk klimapolitikk. Det vil ikke løse utfordringene med å måle og beregne
utslippseffekter, men det vil kunne skape bedre felles forståelse av utfordringene og bidra til
forbedrede metoder. Det vil styrke Miljødirektoratets rolle som koordinator for det faglige
samarbeidet om faktagrunnlaget for klimapolitikken.
Klimaloven bygger på hovedlinjene vi er enige om i klimapolitikken. Den løser ikke alle uenigheter,
men jeg tror vi kan være enige om at omstillingen til lavutslippssamfunnet vil utfordre det norske
samfunnet i mange år fremover, og at klimaloven vil sikre en god systematikk i det arbeidet.
Presidenten: Det blir replikkordskifte.
Åsmund Aukrust (A)

[12:07:58]: Jeg vil gripe fatt i det siste som statsråden tok opp i sitt

innlegg, som handlet om dette tekniske beregningsutvalget. Jeg er glad for at statsråden nå er mer
positivt innstilt til det. Vi hørte jo, da forslaget kom, at han mente dette var unødvendig. Jeg tror han
brukte ord som smør på flesk. Allikevel skriver alle partier i Stortinget i dag, med unntak av
Fremskrittspartiet, at de mener at dette er viktig for å styrke beslutningsgrunnlaget for ulike veivalg
som gjøres i klimapolitikken. Vi mener at for at dette skal være et utvalg som skal ha størst mulig
troverdighet, har det også vært avgjørende å få deltakelse utenfor byråkratiet, og selv om vi ikke
skriver det i selve forslaget, er det ingen tvil når man leser merknadene om hva som er
stortingsflertallets – et veldig bredt stortingsflertalls – klare vilje.
Derfor stiller jeg mitt direkte spørsmål til statsråden: Vil han umiddelbart vil sette i gang arbeidet med
å starte et teknisk beregningsutvalg med deltakelse i tråd med det stortingsflertallet skriver i sine
merknader?
Statsråd Vidar Helgesen

[12:09:03]: Jeg kan bekrefte at jeg vil følge opp dette og sette i gang

det arbeidet umiddelbart. Vi tar sikte på at loven skal tre i kraft 1. januar 2018, og det betyr at
rammene og aktivitetene som skal pågå, og som er nødvendig for å få loven gjennomført, også må
være på plass til det.
Jeg tror det er viktig å ta hensyn til to ting. Det ene er den inkluderingen som Stortinget legger stor
vekt på, det at ulike miljøer skal være med i prosessen. Det andre og meget viktige er at de som står
ansvarlig overfor Stortinget for gjennomføringen av politikken, og de underliggende etatene til
departementene, er med og blir ansvarliggjort i klimapolitikken, og det betyr at deres deltakelse,
sektor for sektor, blir veldig viktig. Vi er nødt til å ha begge de hensynene med oss.
Heikki Eidsvoll Holmås (SV)

[12:10:16]: Statsråden har vært EU-minister og er nå

klimaminister, og det er ingen tvil om at statsråden er mer opptatt av EU enn av å kutte norske
klimagassutslipp. Den loven som blir vedtatt i dag, kommer ikke til å sette noen nasjonale

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Referater/Stortinget/20... 26.06.2017

5855

Sak nr. 4 [11:22:12] - stortinget.no

Page 14 of 16

utslippsmål, det er bare ting som skal gjennomføres i fellesskap med EU. Det er vel sånn at det å
samarbeide med EU nevnes mer enn 50 ganger mens utslippskutt nevnes seks ganger, og det er vel
beskrivende for hva det er statsråden har i tankene.
Derfor er mitt spørsmål veldig, veldig enkelt, for selv om man ikke har et mål, er det likevel avgjørende
å planlegge for å kutte utslipp i Norge. Derfor spør jeg: Hvilket nivå for norske utslipp har regjeringen
bedt embetsverket planlegge for å oppnå i 2020 og i 2030?
Statsråd Vidar Helgesen

[12:11:13]: For å ta det siste først: Vi kommer altså med en

stortingsmelding om klimapolitikken snart, og der vil vi legge opp en overordnet strategi for å nå
2030-målene. For 2020-målene er det klimaforliket som ligger til grunn. Som det fremgår av
perspektivmeldingen, har vi med de tiltakene regjeringen og samarbeidspartiene har blitt enige om,
kuttet det gapet vi overtok, med tre fjerdedeler, og vi er derfor på god vei til å komme – om ikke annet
– veldig nær 2020-målet, og det er med utgangspunkt i relativt konservative anslag.
Så har jeg bare lyst til å si at EU-løsningen i klimapolitikken vil føre til større forpliktelser for Norge:
årlige utslippsbudsjetter som vi ikke har hatt før, en mye tydeligere internasjonal overvåkning av at vi
gjør jobben vår. Derfor går EU-løsningen og nasjonale forpliktelser her hånd i hånd.
Heikki Eidsvoll Holmås (SV)

[12:12:19]: Jeg spurte altså ikke om klimaforliket lå til grunn,

for alle vi som er her, har vedtatt at klimaforliket ligger til grunn. Det jeg spurte statsråden om, var:
Hva har statsråden bedt embetsverket i de ulike departementene planlegge for å nå av
klimagassutslipp i 2020 og 2030? Det å vedta og juble for ting i festtaler er noe helt annet enn å gå
hjem og planlegge for å nå utslippsmålene. Derfor spør jeg: Hva har regjeringen vedtatt å be
embetsverket planlegge for å nå i 2020?
Statsråd Vidar Helgesen

[12:12:57]: Det er slik, som alle riktignok vet i denne sal, at

klimaforliket ligger til grunn, og arbeidet og prioriteringen denne regjeringen og samarbeidspartiene
har hatt, er å styrke virkemidlene, styrke klimaforliket, for å komme nærmere målene. Men mye av
forutsetningene og systematikken i 2020-arbeidet lå til grunn da vi overtok, og vi har lagt vekt på å
styrke det – og det har vi sannelig også gjort.
Vi bringer for 2030-målene inn en systematikk som Heikki Eidsvoll Holmås bare kunne drømme om
da han og hans parti satt i regjering. Der kommer vi med en helt annen planmessighet enn det norsk
klimapolitikk var preget av før vi overtok. Derfor vil jeg be Holmås om å ha tålmodighet noen uker til
før han skal få ta del i den store gleden det blir å lese vår stortingsmelding med en større systematikk i
klimapolitikken for 2030.
Heikki Eidsvoll Holmås (SV)

[12:14:05]: Monn det! Jeg ser at statsråden er en mann som

stort sett legger fram stortingsmeldinger etter at det er mulig for Stortinget å behandle meldingene.
Stortinget får jo aldri mulighet til å styre klimapolitikken på dette området fordi statsråden bruker for
lang tid til å finne ut av hva i all verden det er han mener.
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Statsråden sier at vi får en helt ny systematikk i utslippskuttene i Norge. Statsråden har fremmet en
klimalov, der han ikke engang har tenkt å rapportere på halvparten av Norges utslipp. Utslippene i
kvotepliktig sektor, med andre ord fra industrien og oljeindustrien, har ikke statsråden engang tenkt å
rapportere på. Da spør jeg: Hva slags systematikk og hva slags nasjonale ambisjoner og mål er det han
ber embetsverket planlegge for å oppnå akutt i kvotepliktig sektor, med andre ord i industrien og i
oljeindustrien?
Presidenten: Presidenten vil bemerke at hun ikke tror statsråd Helgesen behøver å svare på hva
slags kommunikasjon han har med sitt embetsverk.
Statsråd Vidar Helgesen

[12:15:09]: Takk for den påpekningen. Jeg kan likevel si at vi i

meldingen vil komme tilbake til klarere mål og mer systematikk. Jeg ser frem til det.
Det europeiske kvotesystemet har et system for å sikre at utslippsmålene nås. Når norsk næringsliv er
med i det, er det også med på å bidra til å nå europeiske klimamål. De målene som gjelder for
kvotesystemet for 2020, vil bli nådd. De målene som gjelder for 2030, skal bli nådd. Og vi skal ha
tiltak for å nå dem.
Jeg har bare lyst til å si at når det gjelder stortingsmeldingen, kommer den som en melding før planen,
i den forstand at vi vil komme til Stortinget med en sak når EU-løsningen er klar. Vi synes altså at vi
vet nok nå til å komme tidligere med en overordnet strategi for å nå 2030-målene.
Rasmus Hansson (MDG)

[12:16:33]: Tatt i betraktning hvordan regjeringen og for så vidt

tidligere regjeringer har strittet imot å innføre en klimalov, må det være hyggelig å stå her som den
statsråden som legger fram dette som et veldig viktig virkemiddel. Men blant de mange tegnene på at
uviljen fortsatt finnes, er det at regjeringen har strittet så kraftig imot å rapportere på sektornivå, altså
per departement, hvordan utslippene skal gå ned og går ned innenfor samferdsel, landbruk osv. Det
ville blitt oppfattet som forholdsvis psykedelisk hvis man i statsbudsjettet mente at det var en
fornuftig fleksibilitet å ikke presisere budsjettene innenfor landbruk og samferdsel, men bare
rapportere alt i samme suppa. Spørsmålet til statsråden er: Hvordan vil han håndtere det problemet
som oppstår når man ikke har en systematisk rapportering på sektornivå innenfor ikkekvotepliktig
sektor?
Statsråd Vidar Helgesen

[12:17:41]: Innenfor ikkekvotepliktig sektor får vi et mål som etter

alt å dømme vil være på 40 pst. Det skal nås både med virkemidler rettet inn mot den enkelte sektor
og med virkemidler på tvers av sektorene. CO2-avgiften er et viktig virkemiddel i så måte. Hvordan
det vil slå ut for ulike sektorer, er det ikke alltid like lett å forutse. Men vi vil sikre at vi når det målet
for ikkekvotepliktig sektor som en helhet. Det vil vi sikre gjennom at vi med EU-løsningen får
utslippsbudsjetter som vi må svare for, og som, i motsetning til hva mange prøver å påstå, vil bety
kraftige utslippskutt også i Norge.
Presidenten: Replikkordskiftet er omme.
Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 4.
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InnstiHing til Stortinget
fra energi- og miljøkomiteen
Meld. St. 35 (2016-2017)

Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Oppdatering av forvaltningsplanen for Norskehavet

Til Stortinget

Sammendrag
Forvaltningsplanen for Norskehavet ble lagt
frem i 2009 i St.meld. nr. 37 (2008-2009) Helhetlig
forvaltning av det marine miljø i Norskehavet (forvaltningsplan). Den fastsatte langsiktige mål for forvaltningen av Norskehavet.
Denne oppdateringen av forvaltningsplanen
rapporterer på gjennomføringen av tiltakene i forvaltningsplanen fra 2009 og vurdering av behov for
videreføring og nye tiltak. Det presenteres tiltak
knyttet til klimaendringer, arealforvaltning, god
miljøtilstand og bærekraftig bruk, kunnskapsgrunnlag og -formidling samt videreutvikling av forvaltningsplansystemet.
Forvaltningsplanene skal legge til rette for verdiskaping gjennom bærekraftig bruk av ressurser og
økosystemtjenester og samtidig opprettholde økosystemenes struktur, virkemåte, produktivitet og naturmangfold. Forvaltningsplanene skal videre bidra
til økt forutsigbarhet og sameksistens mellom næringer som er basert på bruk av havområdene og utnyttelse av havområdenes ressurser.
Forvaltningsplanen fra 2009 fastla helhetlige
rammer for petroleumsvirksomheten i Norskehavet
(utlysning, leteboring og seismikk). Regjeringens
vurdering er at disse rammene skal videreføres med
presiseringer og endringer frem til neste oppdatering
av forvaltningsplanen.
Forvaltningsplansystemet skal bidra til å oppfylle Norges plikt etter FNs havrettskonvensjon til åta

vare på miljøet i våre havområder. Denne plikten
henger nøye sammen med de omfattende rettighetene havrettskonvensjonen gir oss til å utnytte de levende marine ressursene og andre ressurser på kontinentalsokkelen under nasjonal jurisdiksjon.
For en nærmere omtale av internasjonal havforvaltning og forvaltningsplanene i internasjonal sammenheng vises det til stortingsmeldingen om hav i
utenriks- og utviklingspolitikken.
Marin forsøpling og mikroplast i havet

Marin forsøpling og mikroplast i havet er et
økende problem og er spesielt omtalt i meldingen.
Plastsøppel og mikroplast transporteres med havstrømmene over store områder og finnes igjen langt
fra kilden.
Marin forsøpling omfatter avfall både i strandsonen og i havet. Plast utgjør ca. 80 pst. av avfallet i havet på global basis. Den globale tilførselen av plast til
havet er raskt økende og var i 2010 estimert å være
mellom 4,8 og 12,7 millioner tonn.
En FN-rapport anslo i 2001 at om lag I million
sjøfugl, 100 000 marine pattedyr og et ukjent antall
fisk og andre dyr ble skadet eller drept av marint avfall hvert år. Det må forventes at tallene er langt høyere i 2017.
FNs bærekraftsmål 14.1 fra2015 sier at all marin
forurensning, spesielt fra landbaserte kilder, og
inklusive marin forsøpling og næringssalter, skal
forebygges og signifikant reduseres innen 2025. Det
er satt mål om reduksjon av marin forsøpling i
OSPARs handlingsplan mot marin forsøpling og i
hver av forvaltningsplanene for de norske havområdene. Målene vurderes som ikke nådd.
Norge har gjennom OSPAR sluttet seg til et internasjonalt samarbeid om overvåking av marin forsøpling i henhold til vedtatte mål og indikatorer.
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Strandavfall overvåkes etter OSPAR-indikatoren på
syv utvalgte norske strender. I overvåkingssystemet
under forvaltningsplanene er strandavfall indikator i
Barentshavet-Lofote n og plast i magen til havhest
indikator i Nordsjøen-Skagerra k.
Regjeringen vil før sommeren legge frem en
egen melding om avfallspolitikk og den sirkulære
økonomien. Her vil det blant annet redegjøres ytterligere for oppfølging av Miljødirektoratets anbefalinger mot marin forsøpling og mikroplast som ble lagt
frem for Klima- og miljødepartementet i 2016.
Stortinget har anmodet regjeringen om å fremme
forslag med sikte på å forby mikroplast i kroppspleieprodukter. Et eventuelt forbud mot mikroplast i
kroppspleieprodukter i Norge vil kunne innføres som
forskrift i medhold av eksisterende lover. Departementet vil også se på muligheten for å samarbeide
med andre nordiske land om å påvirke EU til å innføre et forbud mot mikroplast i kroppspleieprodukter.
Miljødirektoratet har gjennomført en vurdering
av mulige tiltak rettet mot de viktigste kildene til
spredning av mikroplast fra landbaserte kilder i Norge. Tiltak er blant annet vurdert i forhold til spredning av mikroplast fra bildekk og veistøv, gummigranulat fra kunstgressbaner, vedlikehold av båter og
skip, tekstiler og plastpellets. Miljødirektoratet er
bedt om å følge opp flere av disse tiltakene.
Gjennom prosjektet Fishing for Litter innhenter
miljømyndighetene erfaringer og kunnskap som
grunnlag for en mulig varig løsning for at eierløst avfall som fiskes opp av fiskeflåten, kan leveres gratis
til behandling i land. Miljødirektoratet utreder muligheten for å etablere et system for vederlagsfri levering av avfall i havn for fiskere og andre som får opp
avfall fra sjøen.
Regjeringen vil etablere et oljevern- og miljøsenter i LofotenNesterålen hvor aktiviteter mot m::irin
forsøpling vil inngå. Det utredes hvordan et slikt senter kan fremme kunnskap, teknologi og metoder for
arbeid med oljevern og mot marin forsøpling for et
renere havmiljø.

Arealbruk og arealforvaltning
Forvaltningsplanene er basert på et omfattende
faglig grunnlag, og det tas overordnede beslutninger
knyttet til disponeringen av havarealene.
Marin arealplanlegging har i hovedtrekk som
formål å planlegge for forvaltning av aktivitet i havområdene innenfor nasjonal jurisdiksjon og samtidig
beskytte de marine økosystemene.
Særlig verdifulle og sårbare områder i Norskehavet
Et viktig arealmessig grep i forvaltningsplanene
er identifisering av særlig verdifulle og sårbare områder. Dette er områder som har vesentlig betydning
for det biologiske mangfoldet og den biologiske pro-
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duksjonen i havområdet, også utenfor områdene selv.
I Norskehavet gjelder dette for områdene Remman,
Froan med Sularevet, Mørebankene, Haltenbanken
og Sklinnabanken, Iverryggen, Vestfjorden, Jan
Mayen og Vesterisen, Eggakanten, Den arktiske
front og Kystsonen.
Målet i forvaltningsplanen er at aktiviteter i særlig verdifulle og sårbare områder skal foregå på en
måte som ikke truer områdenes økologiske funksjoner eller naturmangfold. Både bærekraftig bruk av
havområdene og bevaring av områder med viktige
miljøverdier inngår i en helhetlig forvaltning.
FISKERIER

Mørebankene er et av de aller viktigste områdene
i Norskehavet for utøvelse av fiske, og i store deler
av kystområdene og på Mørebankene vil det i sommerhalvåret være større fiskeriaktivitet nå enn tidligere.
I forholdet mellom fiskeri og skipstrafikk forventes det ingen store endringer i konfliktnivået, bortsett
fra at en vil ha større konsentrasjoner av fiskefartøyer
i kystnære områder i sommermånedene enn det som
har vært siden forrige stortingsmelding.
Ved eventuell utbygging av havenergi eller offshore akvakultur kan dette lokalt medføre overlappende arealbehov som kan ha betydning for utøvelsen av fisket, spesielt for den mest stedbundne fiskeflåten.
PETROLEUMSVIRKSO MHET

Departementet viser til at det er ingen vesentlige
endringer i forventet utvikling i petroleumsvirksomheten i Norskehavet frem mot 2025. Arealbruken foregår i områder som er omfattet av undersøkelses- el1.a... , .. +. 7:-.... :............ +:11 .... +,.,. 1" ..... _
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rørledninger, overflateinstallasjoner og tidsavgrenset
aktivitet som leteboring og seismiske undersøkelser.
Seismiske undersøkelser er avgjørende for å drive
petroleumsvirksomhet, og utsettelser av seismiske
innsamlinger kan medføre betydelige kostnader for
petroleumsindustrien. Fiskeriene drar også nytte av
petroleumsaktiviteten blant annet når det gjelder beredskap.
FORNYBAR ENERGIPRODUKSJON TIL HAVS

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

Marine verneområder og marine beskyttede
områder
Marine verneområder kan etableres i medhold av
naturmangfoldloven ut til tolv nautiske mil fra
grunnlinjen (i territorialfarvannet). Regjeringen legger til grunn at tverrsektorielt marint vern etter naturmangfoldloven § 39 fortsatt skal bidra til at et utvalg av representative, særegne, sårbare eller truede
marine undersjøiske naturtyper og naturverdier langs
kysten og i territorialfarvannet blir tatt vare på for
fremtiden. Områdene skal - sammen med arealer
som er beskyttet etter annet lovverk - danne et nettverk av vernede og beskyttede områder som skal ta
vare på økosystemer og naturverdier.
Som en del av planen for det videre arbeidet med
marine verneområder skal det gjennomføres en evaluering av status og behov for vern og beskyttelse av
marine områder - med bakgrunn i nasjonale og internasjonale mål. Dette vil inngå i grunnlaget for det videre arbeidet med marint vern i territorialfarvannet og
bevaring av marine områder utenfor territorialgrensen.

Tiltak for beskyttelse og bærekraftig bruk av
økosystemene i Norskehavet
Regjeringens havstrategi legger til grunn en videre satsing på de havnæringene hvor vi allerede er
sterke, og stimulerer samtidig til forskning, innovasjon og teknologiutvikling for å utvikle nye næringer.
Forvaltningsplanene skal bidra til økt forutsigbarhet
og sameksistens mellom næringene som er basert på
bruk av havområdene og utnyttelse av havområdenes
ressurser.

Et klima i endring
Den økende påvirkningen fra klimaendringer og
havforsuring ventes å medføre store endringer i marine økosystemers oppbygging og funksjon. Dette
kommer i tillegg til annen påvirkning og vil medføre
en økt samlet belastning på mange økosystemer.
Regjeringen vil:
Øke kunnskapen om effekter av klimaendringer
og havforsuring på de marine økosystemene og
samvirke med andre påvirkninger.
Videreutvikle overvåkingen av økende havforsuring og klimaendringer og effekten på sårbare,
kalkholdige organismer som plankton og korallrev.
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Styrke kunnskapen om karbonbinding i marint
plankton og marine vegetasjonstyper som tang
og tareskog og ålegressenger.

Arealforvaltning og helhetlige rammer
MAREANO-kartleggingeri har påvist mange nye
korallforekomster og bidratt til at nye områder med
kaldtvannskoraller i norske havområder er gitt særskilt beskyttelse gjennom status som marine beskyttede områder med hjemmel i havressursloven.
SÆRLIG VERDIFULLE OG SÅRBARE OMRÅDER

Identifisering av særlig verdifulle og sårbare områder har betydning for det biologiske mangfoldet og
den biologiske produksjonen i havområdet, også
utenfor områdene selv. I Norskehavet gjelder dette
for områdene Remman, Froan med Sularevet, Mørebankene, Haltenbanken og Sklinnabanken, Iverryggen, Vestfjorden, Jan Mayen og Vesterisen, Eggakanten, Den arktiske front og Kystsonen.
Det er ikke fremkommet kartleggingsresultater
som gir grunnlag for å foreta endringer i avgrensning
av de særlig verdifulle og sårbare områdene, som er
en viktig del av grunnlaget for rammene for virksomhet.

Regjeringen vil:
Utrede om områder med muddervulkaner, geotermiske oppkommer og metanhydrater oppfyller kriteriene for særlig verdifulle og sårbare
områder.

MARINE VERNEOMRÅDER OG MARINE BESKYTTEDE
OMRÅDER

Norge har internasjonale forpliktelser gjennom
Konvensjonen om biologisk mangfold (CBD) og
Konvensjonen om bevaring av det marine miljø i
Nordøst-Atlanteren (OSPAR) om bevaring av kystog havområder, spesielt områder som er særlig viktige for biologisk mangfold og økosystemtjenester.
Regjeringen har satt i gang arbeid med en plan
for det videre arbeidet med marine verneområder.
Det skal gjennomføres en evaluering av status for arbeidet med vern og beskyttelse av marine områder og
identifisering av videre behov for vern med bakgrunn
i nasjonale og internasjonale mål.
Fire marine verneområder i kystsonen og i fjorder og seks marine beskyttede områder hvor korallrev
er beskyttet mot bunnredskaper, er nå etablert i Norskehavet.
Regjeringen vil:
Utarbeide en plan for det videre arbeidet med
marintvern.
Videreføre arbeidet med etablering av marine
verneområdyr og marine beskyttede områder
langs Norskehavskysten.
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DYPHAVET

Særegne og sjeldne naturverdier i dyphavet langs
Den midtatlantiske ryggen og ved muddervulkanen
Håkon Mosby er påvist gjennom pågående
forskningsaktivitet.
Regjeringen vil:
- Øke kunnskapen om naturtyper og arter på store
havdyp.
- Vurdere behovet for vern eller beskyttelse av
særegne og sjeldne naturverdier i dyphavet.
MINERALUTVINNING PÅ HAVBUNNEN

Det forventes økt interesse for kommersiell utvinning av nye typer mineralforekomster på større
havdyp, og det er behov for et regelverk som legger
til rette for god ressursforvaltning og miljø- og sikkerhetsmessig forsvarlig virksomhet, og at samvirke
med andre aktiviteter ivaretas.
Regjeringen vil:
- Foreslå ny lov om mineralutvinning på havbunnen.
RAMMER FOR PETROLEUMSVIRKSOMHET

Kunnskapen om miljøkonsekvenser av petroleumsvirksomhet er bedret siden forvaltningsplanen
fra 2009. Det er gjennomført leteboringer i områder
med korallforekomster, hvor boreaktiviteten har vært
pålagt særskilte vilkår for å unngå skade.
Forvaltningsplanen fra 2009 fastla helhetlige
rammer for petroleumsvirksomhet (utlysning, leteboring og seismikk). Regjeringens vurdering er at
disse rammene skal videreføres - med følgende presiseringer og endringer frem til neste oppdatering av
forvaltningsplanen.
Mørebankene:
l\ Kr,1-~l,.,,. .... -l, .... -....
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Regjeringen ikke vurdert rammene på nytt,
men vil foreta en slik vurdering dersom det er
politisk grunnlag for det, og eventuelt
komme tilbake til Stortinget med saken.
Froan/Sularevet:
- Ingen leteboring i oljeførende lag i gyteperioder og i hekke- og myteperioder (1. mars til
31. august).
Ingen leteboring i oljeførende lag i kystsonen
mellom Froan og Sularevet i yngleperiode
for havert (1. september til 15. november).
Særlig for Sularevet og på Iverryggen:
- Nye utvinningstillatelser skal iverksette nødvendige tiltak for sikre at korallrevet Sularevet ikke skades av petroleumsaktivitet. Det
må påregnes særlige krav for å unngå direkte
fysisk skade på revene fra bunninnretninger
og ankerkjettinger, nedstamming fra borekaks (steinmasse fra borehullet) og forurens-

-

-

ning fra produsert vann (vann som følger
med olje og gass fra reservoaret).
HMS-regelverkets risikotilnænning innebærer at det i sårbare områder vil stilles strengere krav til virksomheten for å unngå skade.
Ingen leteboring i oljeførende Jag på Iverryggen i gyteperioder 1. februar til 1. juni.

AREALVERKTØY FOR HA V OMRÅDENE

En første versjon av et arealverktøy med digitale
kart for havområdene ble lansert høsten 2016 og skal
gi en helhetlig oversikt over miljøverdier, næringsaktiviteter, reguleringer og rammer for arealbruk i havområdene. Kartene vil vise miljøverdier som eksempelvis koraller, tareskog, gyteområder og sjøfuglkolonier, og næringsaktiviteter som fiskerier, skipstrafikk og petroleumsvirksomhet. I tillegg skal områder
for potensielle nye aktiviteter, for eksempel kandidatområder for havvind, fremgå.
Regjeringen vil:
Videreutvikle arealverktøyet for havområdene
under forvaltningsplanene.
Tiltak for å sikre god miljøtilstand og bærekraftig
bruk
BESKYTTE SÆRLIG VERDIFULLE OG SÅRBARE OMRÅ·
DER

Målet om at «aktiviteter i særlig verdifulle og
sårbare områder skal foregå på en måte som ikke truer områdenes økologiske funksjoner eller naturmangfold» vurderes i det faglige grunnlaget som
nådd for Sularevet, Iverryggen, Den arktiske front,
samt Jan Mayen og Vesterisen. Kunnskapsmangler
gjør det usikkert om målet er nådd for Mørebankene,
Haltenbanken og Sklinnabanken, Kystsonen og
Eggakanten.
Regjeringen vil:
Forbedre kunnskapsgrunnlaget om de særlig verdifulle og sårbare områdene for å kunne vurdere
tilstand og måloppnåelse bedre.
SIKRE BÆREKRAFTIG HØSTING AV FISKEBESTAN·
DENE

Havressursloven gir forvaltningen en plikt til å
jevnlig vurdere om et fiske er forsvarlig og bærekraftig, også for mindre bestander som ikke måtte være
underlagt årlige kvotereguleringer. Forvaltningen avgjør hvilke tiltak som er best egnet, og det skal blant
annet legges vekt på en økosystembasert tilnænning,
hvor det tas hensyn til leveområde og biologisk
mangfold, samt at den må være i tråd med føre-varprinsippet.
Regjeringen vil:
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Styrke kunnskapen om virkninger på økosystemene ved høsting av nye arter og høsting på
lavere nivåer i næringskjeden.
Videreutvikle integreringen av bevaring og bærekraftig bruk i den videre oppfølgingen av forvaltningsprinsippet i havressursloven.
Fastsette forskrift om turistfiskevirksomheter
med tilhørende regler om blant annet registrering
og fangstrapportering.

FOREBYGGE SKADE PÅ MARINE ARTER OG NATURTYPER PÅ HAVBUNNEN

Redskaper som slepes langs bunnen, er den aktiviteten som medfører størst påvirkning på sårbar
bunnfauna. Etter forvaltningsplanen fra 2009 er det
iverksatt tiltak for å redusere belastningen på koranrev og andre sårbare bunnsamfunn i Norskehavet,
blant annet gjennom opprettelse av marine beskyttede områder.
For å kunne trekke klarere konklusjoner om effekten av petroleumsvirksomhet på koraller og
svampforekomster er det blant annet behov for vurdering av langtidseffekter på koraner og svamp.
Regjeringen vil:
Sammenstille og tilgjengeliggjøre eksisterende
informasjon om sårbar bunnfauna for brukere av
havet.
Videreføre arbeidet med beskyttelse av koranrev
og annen sårbar bunnfauna mot bruk av bunnredskaper og vurdere de økologiske sammenhengene menom de beskyttede områdene.
Legge til rette for fortsatt arbeid med utvikling av
mer skånsomme fiskeredskaper slik at påvirkningen på bunnen blir minst mulig.

-

-

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

FREMMEDE ARTER

Norskehavet har foreløpig få fremmede arter,
men klimaendringer og økt marin aktivitet som blant
annet skipsfart øker risikoen for spredning og etablering av nye fremmede arter som kan være skadelige
for det naturlige økosystemet.
Regjeringen vil:
- Øke kunnskapen om spredning og effekter av
fremmede arter i norske havområder.
REDUSERE FORURENSNING

Overvåkingen av forurensningssituasjonen i
Norskehavet viser at den fremdeles generelt er god,
selv om betydelige mengder miljøgifter fraktes inn i
Norskehavet med luft- og havstrømmer.
Regjeringen vil:
Øke kunnskapen om kildene til og effekter av
miljøgifter i marine organismer.
Arbeide for å redusere tilførsler av miljøgifter til
Norskehavet blant annet gjennom strengere
internasjonalt regelverk for bruk og utslipp.
Videreføre arbeidet med nullutslippsmålet for
petroleumsvirksomheten.
Styrke kunnskapen om påvirkning og effekter av
undervannsstøy på fisk og sjøpattedyr og etablere overvåking under forvaltningsplanene av
undervannsstøy.

BEVARE ARTER OG NATURTYPER

Det er fortsatt mangelfull kunnskap om sammenhenger mellom ulike deler av de marine økosystemene og om marine naturtyper som er særlig viktige for økosystemenes funksjon, struktur og produktivitet.
Regjeringen vil:
Øke kunnskapen om funksjon og sammenhenger
i de marine økosystemene.
Iverksette nødvendige tiltak for å opprettholde
levedyktige bestander og forbedre tilstanden til
truede og sårbare arter i forvaltningen av Norskehavet.

TRYGG SJØMAT

Nivået av forurensning i sjømat er generelt under
grenseverdiene for mattrygghet, og sjømat fra Norskehavet er i hovedsak vurdert som trygg.
Regjeringen vil:
Sikre sjømattrygghet blant annet gjennom å videreføre overvåking av uønskede stoffer i sjømat.
Øke kunnskapen om uønskede stoffer og
næringsstoffer i lite utnyttede og i nye arter til
bruk i mat- og forproduksjon.
Styrke kunnskapsgrunnlaget om forekomst og
effekt av mikroplast i det marine miljøet og i sjømat.

BEDRE SITUASJONEN FOR SJØFUGLBESTANDENE

Sjøfuglbestandene i Norskehavet har for flere arter vist betydelig nedgang. Målet om levedyktige bestander vurderes som ikke nådd for artene lomvi,
krykkje og lunde.
Regjeringen vil:

BEKJEMPE MARIN FORSØPLING OG MIKROPLAST I
HAVET

Regjeringen vil - i den varslede stortingsmeldingen om avfallspolitikk og den sirkulære økonomien
- redegjøre for tiltak for å forebygge nasjonale
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tilførsler av avfall til havmiljøet, herunder oppfølging av gjennomførte tiltaksanalyser mot marin forsøpling og mikroplast.
SJØSIKKERHET OG BEREDSKAP MOT AKUTT FORURENSNING

Siden forvaltningsplanen fra 2009 har forebyggende tiltak redusert sannsynligheten for skipsulykker.
Regjeringen vil:
Følge opp tiltakene i Meld. St. 35 (2015-2016), i
tråd med Stortingets behandling av meldingen.
Styrke kunnskapsgrunnlaget - kartlegging,
forskning og overvåking
Regjeringen vil:
- Videreføre kartleggingen av havbunnen gjennom
MAREANO-programmet.
- Ta i bruk Artsdatabankens type- og beskrivelsessystem, Natur i Norge, i kartlegging av marine
naturtyper.
Videreutvikle overvåkingssystemet for økosystemene og miljøtilstanden i havområdene, og
samordne dette med OSPARs overvåkingssystem.
- Øke kunnskapen om økosystembasert forvaltning og sammenhenger i de marine økosystemene.
Styrke kunnskapen om forebygging av akutte
hendelser som kan medføre forurensning.
- Øke kunnskapen om samfunnsmessige og samfunnsøkonomiske problemstillinger knyttet til
havmiljøforvaltning.
Fortsette arbeidet med å utvikle nettbasert formidling av informasjon og kunnskap knyttet til
forvaltningsplanene for havområdene.
Videreutvik/i11g av forvaltningsplansys temet - ny
frekvens for oppdatering og revideri11g av
forvaltningspla11ene

En revidering med innhenting av ny kunnskap
minimum hvert tolvte år - og en oppdatering for å
sjekke måloppnåelse og vurdere virkemiddelbruken
hvert fjerde år - vil sikre at forvaltningsplanene for
havområdene både er forutsigbare, dynamiske og
inneholder oppdaterte avveininger.
Regjeringen vil:
- Legge frem en revidering av forvaltningsplanen
for Barentshavet- Lofoten i 2020.
- Legge frem revideringer av de helhetlige og økosystembaserte forvaltningsplanene for havområdene minimum hvert tolvte år, og oppdatere dem
hvert fjerde år.
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Internasjonalt samarbeid

Norge skal fortsatt bidra til at betydningen av en
helhetlig og økosystembasert havforvaltning blir tillagt tilstrekkelig vekt i internasjonalt klima- og havmiljøsamarbeid.
Regjeringen vil:
- Videreføre havmiljøsamarbeidet i OSPAR.
Bidra til å styrke samarbeidet om forvaltningstiltak i NEAFC, herunder om vern av sårbare områder for fiskeriaktivitet.
Styrke det nordiske havmiljøsamarbeidet.

Komiteens merknader
Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Asmund 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 Folkeparti, Rigmor Andersen Eide, fra Senterpartiet, Marit Arnstad, fra Venstre,
lederen Ola Elvestuen, fra Sosialistisk
Venstreparti, Heikki Eidsvoll Holmås,
og fra Miljøpartiet De Grønne, Rasmus
Hansson, viser til at de faglige grunnlaget for
oppdateringen konkluderer med at miljøtilstanden i
Norskehavet fortsatt er god, men at den er utsatt for
et stadig økende press.
Komiteen vil påpeke at klimaendringer, miljøgifter, marin forsøpling og næringsaktiviteter påvirker fugle- og fiskebestander. Kom it een har merket
seg at det for enkelte sjøfuglbestander har vært store
bestandsendringer og at lomvi, krykkje OJ?. lundefugl
har hatt en svært sterk tilbakegang, men- at havsule
imidlertid er en art som har økt kraftig siden 80-tallet.
Komiteen viser til at regjeringen vil utarbeide en
nasjonal handlingsplan for å bedre situasjon for
sjøfuglbestandene som en oppfølging av Stortingets
vedtak i Innst. 294 S (2015-2016) om naturmangfold, inkludert en vurdering av om enkelte sjøfuglarter bør få status som prioritert art.
Komiteen viser til at fiskebestandene i Norskehavet domineres av de tre pelagiske fiskeartene
norsk vårgytende sild, nordøstatlantisk makrell og
kolmule. Komiteen har merket seg at disse fiskeartene er svært mobile, og ingen av de tre artene lever
hele livet i Norskehavet. Komiteen viser til at fiskeriaktiviteten i Norskehavet er regulert og forvaltes
på en bærekraftig måte. Komiteen er oppmerksom på at forskning viser at varmere hav medfører at
biomasse trekker nordover og inn i Barentshavet.
Derfor mener komiteen at det er viktig at oppfølgingen av forvaltningsplan for Norskehavet sikrer en
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bærekraftig og økosystembasert forvaltning av de
sårbare naturverdiene i Norskehavet.
Kom it een viser til at faggrunnlaget og regjeringens forslag til tiltak langt på vei er en videreføring
av allerede vedtatt politikk. Det er identifisert en rekke områder som trenger økt beskyttelse mot forurensing og marin forsøpling, og områder som er særlig
utsatt for klimaendringer og havforsuring. Særlig bekymringsfullt er nedgang i sjøfugl- og fiskebestander. K om it e en er enig i at de særlige verdifulle og
sårbare områdene (SVO) må sikres mot aktivitet som
truer områdenes økologiske funksjoner og naturmangfold. Komiteen viser til at områdene derfor
sikres med tiltak gjennom bl.a. etableringen av flere
marine verneområder.
Komiteen viser til at siden forvaltningsplanen
for Norskehavet, St.meld. nr. 37 (2008-2009) Helhetlig forvaltning av det marine miljø i Norskehavet,
ble lagt frem og behandlet i Stortinget, har kunnskapen om havbunnen spesielt i de særlige verdifu11e
og sårbare områdene (SVO) blitt styrket og bekreftet
gjennom MAREANO. Komiteen viser innledningsvis til at forvaltningen har som mål å minimere
de negative sidene ved påvirkning som blant annet
fiskeri kan ha, og viser videre tit et vellykket tiltak
som forskriften fra 2011 om forbud mot fiske med
bunnredskaper i områder dypere enn 1 000 meter har
hatt.
Komiteen viser videre til at det har kommet ny
kunnskap om blant annet sjøfuglbestandene, korallforekomster, svampforekomster, sjøfjærkolonier og
marin forsøpling.
K om it e en viser til at petroleum er den klart
største næringen i Norskehavet, etterfulgt av fiskeri,
havbruk, skipstrafikk og turisme.
Komiteen har merket seg at meldingen også
omtaler framtidige næringer som fiske på nye arter,
havbruk, taredyrking, vindkraft og mineralutvinning.
K om it e en er enig i at det er potensial for nye næringer når kunnskapen om disse aktivitetene er utredet og i tråd med forvaltningsplanens hovedformål
om å legge til rette for verdiskaping gjennom bærekraftig bruk som opprettholder økosystemenes struktur, virkemåte, produktivitet og naturmangfold.
Komiteens flertall, medlemmene fra
Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittsparti et og Senterpartiet, er enig i at rammene
fra forvaltningsplanen for Norskehavet, St.meld. nr.
37 (2008-2009), og petroleumspolitikken, som ble
fastlagt i Meld. St. 28 (2010-2011), Innst. 143 S
(2011-2012), skal videreføres.
Komiteens medlemmer fra Kristelig
Folkeparti, Venstre, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne vil

trekke frem at forvaltningsplanen for Norskehavet,
St.meld. nr. 37 (2008-2009), presiserer at det i de
særlig verdifu11e og sårbare områdene skal tas særlige hensyn i forvaltningen. Disse med 1em mer viser til at dette innebærer at det skal legges særlig vekt
på kunnskapsoppbygging og konsekvensutredninger
og vises varsomhet med aktivitet. Med bakgrunn i
dette etablerer forvaltningsplanen for Norskehavet,
St.meld. nr. 37 (2008-2009), rammer for petroleumsvirksomhet som innebærer at det ikke skal utlyses nye konsesjoner eller settes i gang
åpningsprosesser i områdene Mørebankene, den
nordlige delen av kystsonen, Froan/Sularevet, Jan
MayenNesterisen og Den arktiske front. Disse
med 1em mer understreker at disse begrensningene
må ligge fast.
Komiteens medlemmer fra Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De
Grønne vil peke på at verden har funnet mer fossil
energi enn det som kan utvinnes dersom vi skal unngå de mest katastrofale konsekvensene av klimaendringene. Derfor må Norge la olje og gass bli
liggende til beste for klima og i respekt for framtidige
generasjoner.
Disse medlemmer går imot utbygging av
nye felt og nye konsesjonsrunder. Disse medl cm m er vil derfor si nei til all ny tildeling av letearealer til oljeindustrien.
Særlig verdifulle områder (SVO)
Komiteen har merket seg beskrivelsen av særlig verdifulle og sårbare områder (SVO) i denne meldingen, og anerkjenner definisjonen av disse områdene som «områder som har vesentlig betydning for
det biologiske mangfoldet og den biologiske produksjonen i havområdet, også utenfor områdene selv».
Komiteen merker seg videre at forvaltningsplanen
understreker at særlig verdifulle og sårbare områder
ikke gir direkte virkninger i form av begrensninger
for næringsaktivitet, men signaliserer viktigheten av
å vise særlig aktsomhet i disse områdene.
Komiteen vil trekke frem at Norge har - under
OSPAR-konvensjonen for beskyttelse av det marine
miljø i Nordøst-Atlanteren og FNs konvensjon om
biologisk mangfold- sluttet seg til målet om opprettelse av et nettverk av «marine protected areas>>
(MPAs), som skal gi vern eller annen beskyttelse av
utvalgte marine områder. Dette skal skje ved opprettelse av et økologisk sammenhengende nasjonalt
nettverk av godt forvaltede MPA-områder.
Komiteen merker seg videre at regjeringen
tidligere har varslet at status og plan for arbeidet med
marint vern i Norge skal redegjøres for i den oppdaterte forvaltningsplanen for Norskehavet. K o m it e en har merket seg at det i meldingen ikke er avgjort
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vernestatus for de foreslåtte områdene, men at det er
satt i gang arbeid med en plan for det videre arbeidet
med marine verneområder i Norge, uten at noen tidsplan for dette arbeidet er beskrevet.
Komiteen viser til at forvaltningsplanen trekker frem at enkelte av disse områdene i dag er vernet
under havressursloven, men komiteen vil understreke at dette vernet kun gjelder for fiskerivirksomhet.
Komiteens flertall, medlemmene fra
Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti,
Venstre, Sosialistisk Venstreparti og
Miljøpartiet De Grønne, viser til at vern av
særlig sårbar natur i disse områdene må skje etter naturmangfoldloven og internasjonale konvensjoner,
for eksempel gjennom å gi områdene status som marine verneområder.
Komiteens medlemmer fra Kristelig
Folkeparti, Venstre, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne ønsker å fremheve at forvaltningsplanen for
Norskehavet fra 2009 la begrensninger på industriell
virksomhet, inkludert petroleumsvirksomhet, i områdene i Norskehavet som er definert som særlig verdifuHe (SVO). i meidingen bie det understreket at en
ny vurdering av hvorvidt områdene skulle åpnes for
petroleumsaktivitet, skal legge vekt på opparbeidet
ny kunnskap om området.
Disse medlemmer understreker at den oppdaterte forvaltningsplanen beskriver vesentlig ny
kunnskap om en rekke av SVO, blant annet med funn
av nye korallforekomster i de sårbare områdene Froan/Sularevet og Iverryggen, samt nye svampsamfunn
og sjøfjærkolonier. Disse med I em mer mener på
dene grunniag eiet er uheidig at den oppdaterte forvaltningsplanen åpner for å igangsette petroleumsaktivitet i disse særlig verdifulle områdene i deler av
året, ettersom det både er tilkommet ny kunnskap om
verneverdige naturverdier, samtidig som prosessen
med endelig avklaring av marint vern for områdene
er under utarbeidelse.
Disse medlemmer mener den nye kunnskapen som er tilkommet om SVO i Norskehavet, tilsier at dette er områder som har større krav på beskyttelse nå enn ved forrige oppdatering av forvaltningsplanen, og at områdene således bør vernes mot petroleumsvirksomhet.
På dette grunnlag fremmer disse med I em m er følgende forslag:
«Stortinget ber regjeringen om at det ikke åpnes
for petroleumsvirksomhet, inkludert leting og seismikkskyting, i de særlig verdifulle områdene i Norskehavet.»
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«Stortinget ber regjeringen om at områdene som
er definert som særlig verdifulle områder i Norskehavet, må prioriteres for nasjonalt vern gjennom nasjonal strategi for marint vern.»
D i s s e m e d I em m er viser til at oppdateringen
av forvaltningsplanen fastslår at klimaendring og
havforsuring ventes å medføre store endringer i marine økosystemers oppbygging og funksjon. Dette er
en svært dramatisk beskjed. Disse med 1em mer
viser til at konsekvensene av fossil energiutvinning
og bruk av petroleum dermed peker seg ut som de
største truslene mot økosystemene i Norskehavet.
Dis se med! emm er viser til de ferske rapportene fra Arctic Monitoring and Assessment Programme, som ble presentert i april i år, der det framkommer at Arktis vil kunne ta fundamentale endringer i
temperatur og isdekke fram mot 2050, selv med full
etterlevelse av Paris-avtalen. Disse rapportene viser
at temperaturen i Arktis ifølge «business as usual»scenarioet til FNs klimapanel kan bli 12 grader høyere i Arktis i 2100 enn den var for 20--30 år siden,
men kan begrenses til 6 grader dersom utslippene
kuttes raskt og betydelig.
Komiteens medlemmer fra Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De
Grønne viser til forvaltningsplanens formål, som er
å «legge til rette for verdiskapning gjennom bærekraftig bruk av ressurser og økosystemtjenester, og
samtidig opprettholde økosystemenes struktur, virkemåte, produktivitet og naturmangfold». I lys av regjeringens egen beskrivelse av miljøtilstanden i
Norskehavet, og de nyere rapportene om den dramatiske oppvarmingen av Arktis, er det oppsiktsvekkende at rel!ierinl!en oresenterer få konkrete kort- OI!
langsiktigetiltakfor å beskytte disse økosystemene~
Dis se medlemmer mener det er lite tilfredsstillende at regjeringens forslag til tiltak basert på
denne kunnskapen er fortsatt overvåking og kortsiktige, tradisjonelle forvaltningstiltak. Meldingen inneholder ingen analyser av de langsiktige konsekvensene av de endringene som varsles innledningsvis, og
ingen reell drøfting av hvilke konsekvenser denne
kunnskapen bør få for faktorene som skaper disse
endringene, inklusive norsk oljevirksomhet.
Disse medlemmer understreker at hensynet
til klodens klima og de sårbare økosystemene i Arktis
tilsier at oljebransjen ikke får tilgang til noen nye leteområder på norsk sokkel, og at norsk oljeutvinning
bør fases ut til fordel for bærekraftige næringer.
Marine verneområder
K o mit e e n viser til at regjeringen har varslet at
arbeidet med en plan for det videre arbeidet med rna-
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rine verneområder i Norge er satt i gang, men uten at
noen tidsplan for dette arbeidet er beskrevet.
Komiteens flertall, medlemmene fra
Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti,
Sosialistisk
Venstre,
Senterpartiet,
Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne,
har merket seg at det ikke er redegjort for oppfølging
av arbeidet med marine verneområder for Norskehavet i den framlagte oppdateringen av forvaltningsplanen, som det ble lagt grunnlaget for allerede i planen
fra 2009.
Et annet flertall, alle unntatt medlemmet
fra Senterpartiet, mener at faggrunnlaget og de 36
kandidatområdene som ble kartlagt i 2004, skal legges til grunn for det videre arbeidet med marine verneområder sammen med ny kunnskap som er
tilkommet i SVO i Norskehavet, og at det skal legges
fram en plan for arbeidet med marine verneområder.
Et tredje flertall, medlemmene fra
Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti,
Venstre, Sosialistisk Venstreparti og
Miljøpartiet De Grønne, merker seg at 13 år
etter kartleggingen av de 36 kandidatområdene til
marine verneområder er ennå ikke arbeidet med å utarbeide en helhetlig marin verneplan iverksatt, og at
regjeringen ikke har satt noen tidsplan for det videre
arbeidet.
Komiteen viser til at regjeringen vil utarbeide
en plan for det videre arbeidet med marint vern. K om it een vil understreke at dette arbeidet må skje i
nær dialog med lokale myndigheter.
Komiteens flertall, medlemmene fra
Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti, visertil at
i prosesser med marine verneplaner i kystnære områder skal berørte kommuners og fylkeskommuners
synspunkter vektlegges.
Komiteens medlem fra Senterpartiet
forutsetter - når det gjelder kystsonen og fjordene at vern ikke foreslås uten at de berørte kommunene er
enig i de aktuelle verneplanene. Dette medlem
vil peke på at marint vern i fjordene ofte vil berøre
både arealforvaltning, næringsinteresser og privat eiendom.
Dette medlem fremmer følgende forslag:
«Stortinget ber regjeringen legge til grunn at marint vern i kystsonen og fjordene først kan bli aktuelt
hvis de berørte kommunene støtter verneplanene.»
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Dette med 1em viser til at flere områder i
kystsonen og i fjorder i Trøndelag og Nordland er
inne i en verneprosess, og at regjeringen i meldingen
varsler at man vil gå videre med utarbeidelsen av en
plan for marint vern. Dette medlem er kjent med
at både Skamsundet og Børgin er aktuelle områder
for vern. Dette m ed 1em er av den oppfatning at
disse områdene ikke skal kunne vernes uten at de berørte kommunene gir sin tilslutning til de verneplanene som foreslås. Dette med 1em vil peke på at
marint vern som ikke har oppslutning i de berørte
kommunene, vil bety unødig store konflikter knyttet
til verneprosessen.
Dette medlem foreslår følgende:
«Stortinget ber regjeringen sørge for at et eventuelt vern av Skamsundet og Børgin ikke gjennomføres
uten at planene har tilslutning fra de berørte kommunene.»
Komiteens medlemmer fra Kristelig
Folkeparti, Sosialistisk Venstreparti og
Miljøpartiet De Grønne støtter forslaget om
at de 36 kandidatområdene som ble kartlagt i 2004,
må etableres som marine verneområder gjennom regjeringens igangsatte plan for arbeidet med marine
verneområder, men vil understreke at dette hmgt ifra
er nok til å oppfylle Norges forpliktelser under Aichimål 11 - om å verne 10 pst. av norske havområder
innen 2020. Disse medlemmer visertil at Norge
til nå kun har vernet 1 pst. av havområdene, og at vi
ved å verne alle de 36 kandidatområdene kun vil nå
en andel på 4 pst. marint vern.
Disse medlemmer fremmer følgende forslag:
«Stortinget ber regjeringen komme tilbake til
Stortinget med en nasjonal strategi for marint vern
som oppretter et økologisk sammenhengende nasjonalt nettverk av marine verneområder, med de vernebestemmelser som følger av naturmangfoldloven, i
løpet av høstsesjonen 2017.»
«Stortinget ber regjeringen inkludere marine verneområder i hele Norges økonomiske sone i den nasjonale strategien for marint vern, slik at Norge kan
nå målet om 10 pst. marint vern innen 2020.»
Komiteens medlemmer fra Venstre,
Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne vil påpeke at det haster med å utarbeide en nasjonal strategi for marint vern, som
etablerer verneområder i hele Norges økonomiske
sone, hvis vi skal klare å oppfylle våre internasjonale
forpliktelser innen 2020. Disse medlemmer vil
særlig understreke at konvensjonen om biologisk
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mangfold (Aichi) som Norge har sluttet seg til, viser
til behovet for å verne et representativt utvalg av områder, inkludert områder utenfor territorialfarvannet:

vil allerede nå signalisere at Mørebankene utpeker seg
som særlig aktuelle for marine verneområder etter naturmangfoldloven og internasjonale konvensjoner.

<<Protected areas could be complemented by
Jimits to processes and activities harmfu] to biodiversity that are under the jurisdiction or control of Parties, including in areas beyond national jurisdiction,
while ensuring that such bmHs do not infringe on the
ricllts of indigenous or loe~! communities, or vulnerable populat:1.ons.»

Komiteens medlemmer fra Kristelig
Folkeparti, Venstre, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne mener at det ikke skal iverksettes petroleumsvirksomhet
i området i påvente av at dette er vurdert.

Disse medlemmer vil også understreke at
marint vern må forstås som vern mot all skadelig aktivitet i våre mest sårbare havøkosystemer, og at områder med vern i kun deler av året eller kun mot enkelte skadelige aktiviteter dermed ikke bidrar til å
oppfylle forpliktelsen om 10 pst. marint vern.
Disse medlemmer vil understreke at Norge
i tillegg til å være forpliktet gjennom biomangfoldkonvensjonen også er forpliktet gjennom OSPARkonvensjonen til å verne områder i hele vår økonomiske sone.Disse medlemmer viser videre til at
regjeringen på side 82 i denne stortingsmeldingen,
under omtalen av marine verneområder, skriver:

Komiteens medlemmer fra Høyre og
Fremskrittspartiet viser til at Mørebankene er
et av de aller viktigste områdene i Norskehavet for
utøvelse av fiske. Sokkelen er her relativt smal, og de
viktigste fiskefeltene har relativt god tilgjengelighet
for kystfiskeflåten. Her vil det være en viss aktivitet
gjennom hele året. Det fiskes i hovedsak etter sei,
sild, breiflabb og makrell i området. Disse medl e mm er viser til at ved endring i vandringsmønsteret for makrell vil også fiskeriaktiviteten endres.
Disse medlemmer visertilmeldingen,hvor
regjeringen bemerker følgende:

«Områdene skal - sammen med arealer som er
beskyttet etter annet lowerk - danne et nettverk av
vernede OI! beskvttede områder som skal ta vare oå
økosystemer og naturverdier.»
.
Komiteens medlemmer fra Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De
Grønne vil understreke at marine verneområder er
områder som er beskyttet etter naturmangfoldloven.
Områder som er beskyttet etter andre typer lovverk,
kan dermed ikke inngå som en del av Norges forpliktelse om å verne 10 pst. av våre havområder.
Komiteens meåiem fra Miijøpartiet
De Grønne mener det er svært beklagelig at hverken denne eller foregående regjering har vist vilje til
å sikre marine verneområder i de fiskerike og sårbare
havområdene i Norskehavet.

Mørebankene
Komiteen viser til at alle de tre bankeområdene Mørebankene, Haltenbanken og Sklinnabanken er kjerneområder for gyting og tidlig oppvekst
for sild og sei. Silda gyter på bunnen og må ha spesielt sammensatte bunnforhold. De samme gytefeltene
brukes fra år til år. Mørebankene er også, slikk om i teen ser det, et spesielt viktig gyte- og oppvekstområde for nordøstarktisk torsk og hyse.
Komiteens flertall, medlemmene fra
Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti,
Senterpartiet,
Venstre,
Sosialistisk
Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne,

«Mørebankene:
- Rammene for Mørebankene videreføres.
Regjeringen har i henhold til samarbeidsavtalen
ikke vurdert rammene på nytt.
Regjeringen vil foreta en slik \."..irdcring dersom
det er politisR grunnlag for det, og eventuelt komme
tilbake til Stortinget med saken.»
Disse medlemmer støtter dette.
Komiteens medlemmer fra Kristelig
Folkeparti og Venstre viser til samarbeidsavtalens punkt 4, bokstav c om ikke å åpne for petroleumsvirksomhet
eller
konsekvensutrede
iht.
petroleumsloven, i havområdene på Mørefeltene.
Komiteens medlemmer fra Kristelig
Folkeparti, Venstre, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne viser
til at deler av blokk 63/05 i tildelingen i forhåndsdefinerte områder i 2016 ligger innenfor området som
er definert som Mørefeltet. Disse medlemmer
vil understreke at disse områdene ikke skal åpnes for
petroleumsvirksomhet.
Disse medlemmer foreslår:
«Stortinget ber regjeringen sikre de særlig verdifulle områdene (SVO) i Norskehavet frem til status
for de marine verneområdene er avklart gjennom en
nasjonal marin verneplan. Inntil dette skal det ikke
tillates petroleumsvirksomhet i Møreblokkene.»

Froan, Sularevet og Iverryggen
K o m it e e n viser til at regjeringen åpner for at
det kan igangsettes leteboring eller at det legges ut
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nye utvinningstillatelser for petroleumsvirksomhet i
flere av de områdene som er omtalt som særlig verdifulle og sårbare områder (SVO) i forvaltningsplanen. Dette er områder hvor det bl.a. er funnet nye og
viktige korallforekomster, som ved Sularevet og
Iverryggen. Ved Sularevet har det blitt dokumentert
mer enn 15 korallrev utenfor verneområdet siden
2012. Ved Froan har en rekke av fiskebestandene
sine gyte- og leveområder. Dette gir også et viktig
næringsgrunnlag for andre arter i området. Kom iteen viser til at det i alle disse områdene er innført
restriksjoner på bruk av bunnredskaper.
Komiteen viser til at flere SVO som omtales i
meldingen, ble foreslått som marine verneområder i
forvaltningsplanen for Norskehavet fra 2009, men at
vernestatus for disse områdene enda ikke er klargjort.
Dette gjelder blant annet områdene Iverryggen og
Froan/Sularevet.
Komiteens flertall, alle unntatt medlemmet
fra Senterpartiet, foreslår:
«Stortinget ber regjeringen om å følge opp arbeidet med en helhetlig nasjonal plan for marine verneområder og prioritere områdene som er definert som
særlig verdifulle og sårbare (SVO) i dette arbeidet.
Stortinget ber regjeringen legge fram en egen sak om
dette senest i 2020».
Et annet flertall, medlemmene fra
Arbeiderpartiet, Venstre, Sosialistisk
Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne,
ber om at det i forbindelse med revidering av forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten legges fram en nasjonal marin verneplan
for alle de norske havområdene med de vernebestemmelsene som følger av naturmangfoldloven og internasjonale konvensjoner, innen 2020.
På denne bakgrunn fremmer dette flertallet
følgende forslag:
«Stortinget ber regjeringen sikre de særlige verdifulle områdene (SVO) i Norskehavet frem til status
for de marine verneområdene er avklart gjennom en
nasjonal marin verneplan. I påvente av dette videreføres definisjonen av dette området og rammene for
aktivitet som ble fastsatt i den i dag gjeldende forvaltningsplan for Norskehavet (St.ineld. nr. 37
(2008-2009))».
Et tredje flertall, medlemmene fra
Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti,
Senterpartiet,
Venstre,
Sosialistisk
Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne,
foreslår:

11

«Stortinget ber regjeringen ikke iverksette petroleumsvirksomhet, inkludert leting og seismikkskyting i Froan/Sularevet og Iverryggen, fram til en
helhetlig marin verneplan for alle de norske havområdene er lagt frem for Stortinget.»
Komiteens medlemmer fra Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De
Grønne fremmer følgende forslag:
«Stortinget ber regjeringen opprette Froan, Sularevet og Iverryggen som petroleumsfrie områder.»
Komiteens medlemmer fra Høyre og
Frem skritts parti et viser til at Froan representerer et viktig transekt fra kyst til hav. Flere fiskebestander, blant annet norsk vårgytende sild, gyter
innenfor dette området, noe som også gir et godt næringsgrunnlag for andre arter. Disse medlemmer viser til at Froan er en viktig yngleplass for
selartene havert og steinkobbe og et sentralt næringsområde for mange arter sjøfugl både i og utenfor hekketiden, særlig for kystbundne arter som storskarv,
toppskarv, marine dykkender, sildemåke og teist.
Disse medlemmer vil bemerke at Sularevet
er identifisert som særlig verdifullt på grunn av viktige forekomster av korallrev bestående av arten øyekorall (Lophelia pertusa).
«Froan/Sularevet:
- Ingen leteboring i oljeførende lag i gyteperioder og i hekke-- og myteperioder (J. mars til
3] . aU$USt).
- Ingen 1 leteboring i oljeførende Jag i kystsonen
mellom Froan og Sularevet i yngleperiode for
havert (1. september til 15. november).
Særlig for Sularevet:
- Nye utvinningstillatelser skal iverksette nødvendige tiltak for sikre at korallrevet Sularevet
ikke skades av petrolewnsaktivitet. Det må
påregnes særlige krav for å unngå direkte
tysisk skade på revene fra bunninnretninger og
ankerkjettinger, nedslamming fra borekaks
(steinmasse fra borehullet) og forurensning fra
produsert vann (vann som følger med olje og
gass fra reservoaret).
- HMS-regelverkets risikotilnærming innebærer
at det i sårbare områder vil stilles strengere
krav til vicksombeten for å unngå skade.»
Disse medlemmer støtter dette.
Disse medlemmer viser til at Iverryggen er
vurdert som særlig verdifull på grunn av viktige forekomster av korallrev. En del viktige arter som vanlig
uer, lange, brosme og sei er tilknyttet revet. Disse
med 1em mer vil bemerke at området ble beskyttet
mot bruk av bunnredskaper i 2003.
Disse medlemmer viser til Meld. St. 35
(2016--2017), hvor regjeringen bemerker følgende:
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«Iverryggea:
- Nye utvinningstillatelser skal iverksette nødvendige tiltak for å sikre at korallrevet lverryggen ikke skades av petroleumsaktivitet. Det må
påregnes særlige krav for å unngå direkte
fysisk skade på revene fra bunninnretninger og
ankerkjettinger, nedslamming fra borekaks
(steinmasse fra borehullet) og forurensning fra
produset1 vann (vann som følger med olje og
gass fra reservoaret).
- HMS-regelverkets risikotilnærming innebærer
at det i sårbare områder vil stilles strengere
krav til virksomheten for å unngå skade.
- Ingen leteboring i oljeførende lag i gyteperioder 1. februar tir 1. juni.»
Disse medlemmer støtter dette.
Iskanten

Vesterisen er et drivisområde som dannes hver
vinter langs østkysten av Grønland, mellom Jan
Mayen og Svalbard, og komiteen viser til at det er
utpekt som ett av 12 særskilte verdifulle og sårbare
områder (SVO) i Norskehavet.
Komiteen viser til at iskantsonen er det viktigste biologiske området i Arktis. Når iskanten trekker
seg mot nord om våren og sommeren, følges den av
en eksplosjon av liv. Vesterisen og hele dette området
defineres som et særlig verdifullt og sårbart område i
forvaltningsplanen. Her lever bl.a. selarter som
klappmyss og grønlandssel, som er avhengige av
veksten rundt iskantsonen.
Komiteens medlemmer fra Høyre og
Frem skritts parti et viser til at det i Meld. St. 20
(2014-2015) og i forvaltningsplanene fra 2006 og
201 1 ble brukt betegnelsen «iskanten» om det særlig
verclifolle og s~rh<'re Cl!:nrådet hvnr overga__ngss011P-n
mellom åpent hav og tett drivis beveger seg frem og
tilbake i løpet av en årlig syklus. Disse med 1em mer viser videre til at «iskantsonen» brukes som en
betegnelse på selve naturfenomenet iskanten som sådan.
Komiteens flertall, medlemmene fra
Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti,
Senterpartiet,
Venstre,
Sosialistisk
Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne,
merker seg at meldingen inkluderer en ny kartfesting
av området Vesterisen, også kalt iskanten. Dette er et
område som ble omtalt - men ikke kartfestet - i forvaltningsplanen fra 2009. F ler ta 11 et er noe overrasket over at regjeringen nå foretar en endring av
iskantsdefinisjonen uten at det er gjennomført noen
nye faglige vurderinger i dette området, og fl e r t a 11et mener dette er en svekket beskyttelse av disse
områdene.

Komiteen viser til merknader om definisjonen
av iskanten i forbindelse med behandlingen av Meld.
St. 20 (2014-2015), der det i Innst. 383 S (20142015) ble understreket at en eventuell ny definisjon
av iskanten skjer ved neste helhetlige revidering av
forvaltningsplan for Barentshavet i 2020. Komiteen mener at en eventuell ny avgrensning av iskantsonen knyttet til Vesterisen også tas i denne
forbindelse.
Komite en foreslår:
«Stortinget ber regjeringen legge til grunn at en
eventuell ny definisjon av iskanten skal skje med utgangspunkt i en helhetlig revidering av forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor
Lofoten.»
Komiteens flertall, medlemmene fra
Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet og Senterpartiet, fremmer følgende
forslag:
«Stortinget ber regjeringen i forbindelse med revideringen av forvaltningsplanen for Barentshavet
og havområdene utenfor Lofoten legge frem en faglig oppdatert avgrensing av hele iskantsonen inkluåen Vesterisen, basert på best tilgjengelig
vitenskapelig kunnskap. I påvente av dette videreføres definisjonen av dette området og rammene for aktivitet som ble fastsatt i den i dag gjeldende
forvaltningsplan for Norskehavet (St.meld. nr. 37
(2008-2009)).>>
Komiteens medlemmer fra Kristelig
Folkeparti, Venstre, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne viser
til at iskantsonen er den viktigste biologiske sonen
for livet i Arktis, og det stedet i Arktis hvor klimaendringene kommer til å ha størst negativ innvirkning på miljøet. Industriell aktivitet her kan ha helt
ødeleggende konsekvenser. Hoppekrepsene som
oppstår i hopetall i iskantsonen, er både den biologiske motoren og «flaskehals» i hele det høyarktiske
økosystemet. Disse medlemmer viser til at
forskning tyder på at hoppekrepsen C. hyperboreus
er svært sårbar for oljeforurensning, mer enn hva
som tidligere er antatt. På grunn av hoppekrepsens
dominerende og avgjørende rolle i den høyarktiske
marine næringskjeden, vil et utslipp av olje true alle
nivåer i næringskjeden.
Disse medlemmer viser til at både akutt og
kronisk oljeforurensning ved iskantsonen vil kunne
medføre langt større økologiske konsekvenser enn i
andre havområder. Mange arter som lever i iskanten,
er truet av utryddelse. Det gjelder grønlandshvalen,
flere selarter, hvalross, ismåke og isbjørn. Dette er et
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sted hvor risikoen forbundet med olje- og gassvirksomhet ikke må komme på toppen av klimatrusselen.
Disse medlemmer vil påpeke at det er viktig
å forvalte havområder i sin helhet på en bærekraftig
måte, uavhengig av grad av naturverdier mellom områder. For enkelte områder med særlig verdifulle og
sårbare naturverdier, og som bidrar med viktige økosystemtjenester, er den eneste forvaltningen som kan
sies å være bærekraftig, et totalt vern mot risikofylt
industriell virksomhet. Disse medlemmer fremhever at dette gjelder særlig for iskantsonen.
Disse medlemmer viser for øvrig til innstillingen om Kristelig Folkepartis representantforslag
om marine verneområder i Arktis og føre-var-prinsippet ved all virksomhet i tidligere helt eller delvis
islagte områder, jf. Dokument 8:36 S (2016-2017)
og Innst. 241 S (2016-2017).
Disse medlemmer foreslår:
«Stortinget ber regjeringen i forbindelse med revideringen av forvaltningsplanen for Barentshavet
og havområdene utenfor Lofoten legge frem en faglig oppdatert avgrensing av hele iskantsonen, inkludert 'Vesterisen', basert på best tilgjengelige
vitenskapelige kunnskap.»
«Stortinget ber regjeringen sikre at det ikke tillates petroleumsvirksomhet i iskantsonen i området
som omfattes av forvaltningsplan for Norskehavet.»
Disse medlemmer ønsker å trekke frem at
det tidligere har vært stor diskusjon rundt hvordan iskanten i norske farvann skal defineres og kartfestes,
og at Stortinget i 2015 sendte Meld. St. 20 (20142015) Oppdatering av forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten med
oppdatert beregning av iskanten, tilbake til regjeringen - med vedtak om å komme tilbake til Stortinget
med en helhetlig revidering av forvaltningsplanen
for Barentshavet. Denne reviderte forvaltningsplanen er ventet i 2020.
Disse medlemmer vil understreke at klimaog miljøminister Vidar Helgesen senest i mars i inneværende år (2017) i et brev til komiteen, skrev at:
«En ny vurdering av hvordan de særlig verdifulle
og sårbare områdene ved iskantsonen polarfronten
og havområdene rundt Svalbard kan avgrenses, vil
bli gjort som en del av det faglige arbeidet frem mot
revfdering av forvaltningsplanen i 2020.»
D i s s e m e d I em m e r stiller seg derfor uforstående til at den oppdaterte forvaltningsplanen for
Norskehavet nå foreslår å kartfeste iskanten i Norskehavet, det særlig verdifulle området Vesterisen, på
bakgrunn av samme definisjon av iskanten som Stortinget tidligere har avvist. Disse med 1em mer vil
også påpeke at det ikke noe sted i den oppdaterte for-
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valtningsplanen fremkommer hvilken definisjon som
er lagt til grunn for kartfestingen av iskanten, og at
dette er informasjon som kun fremkommer gjennom
medieuttalelser fra statssekretær Lars Andreas Lunde
i saken.
Disse medlemmer mener videre at en uheldig konsekvens av å bruke den definisjonen som nå
er lagt til grunn, er at SVO-området Vesterisen reduseres til et lite område nord for Jan Mayen, mens et
større isområde mellom Grønland og Svalbard, som
vanligvis er inkludert i det som defineres som Vesterisen, nå kun omtales som «havis i Norskehavet» og
dermed blir stående uten omtale eller vern. Disse
med 1em mer vil fremheve at området Vesterisen
utgjør viktige hekke-, myte- og næringsområder for
sjøfugl, at det er et sentralt område for hvalarter som
grønlandshval, narhval og hvithval, og at det er helt
vesentlig for bestandene av grønlandssel og klappmyss. Iskanten er det aller mest sårbare området i
Arktis og samtidig det området som danner grunnlaget for mye annet liv på grunn av sitt rike næringsgrunnlag med planteplankton og isalger.
Disse medlemmer vil også trekke fremkonvensjonen om biologisk mangfold, hvor områder
med særlig høyt biologisk mangfold, som iskantsonen i Arktis er, beskrives som områder det er særlig viktig å verne:
«It further implies that major efforts to expand
marine protected areas would be required. A focus on
representivity is crucial as current protected area
networks have gaps, and some fail to offer adeg_uate
protection to many species and ecosystems. These
gaps include maoy sftes of high biodiversity value
such as Alliance for Zero Extinction si tes an cf Important Bird Areas. Pa1ticular emphasis is needed to protect critical ecosystems such as tropical coraJ reefs,
sea-grass beds, deepwater cold coral reefs, seamounts, tropical forests~ peat lands freshwater ecosystems and coastal wet1ands.»
Disse medlemmer vil videre påpeke at iskantens sårbarhet kombinert med dens viktige funksjon for livet i Arktis gjør det maktpåliggende å sikre
at en definisjon for å kartfeste og avgrense området
er basert på best tilgjengelige vitenskapelige kunnskap, og at prinsippet om føre-var-forvaltning legges
til grunn.
Disse medlemmer støtter forslaget om at en
miljøfaglig oppdatert definisjon av iskantsonen, både
i Norskehavet og Barentshavet, etableres i forbindelse med revidert forvaltningsplan for Barentshavet
som er ventet i 2020, men vil understreke at kartfestingen av Vesterisen i den oppdaterte forvaltningsplanen for Norskehavet dermed ikke kan bli stående
slik regjeringen har foreslått den.
Disse medlemmer ber om at kartet på s. 38
i den oppdaterte forvaltningsplanen i Meld. St. 35
(2016-2017) skiftes ut med et kart hvor Vesterisen
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defineres ut fra den i dag gjeldende definisjonen av
iskanten.
På dette grunnlag fremmer di s se m ed I em mer følgende forslag:
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Forslag fra mindretall
Forslag fra Kristelig Folkeparti, Venstre, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne:

Forslag I

«Stortinget ber regjeringen om at en miljøfaglig
oppdatert definisjon av iskantsonen, både i Norskehavet og i Barentshavet, etableres i forbindelse med
revidert forvaltningsplan for Barentshavet, som er
ventet i 2020. Det skal ikke åpnes for petroleumsvirksomhet i eller ved disse områdene.»
«Stortinget ber regjeringen om at kartene i den
oppdaterte forvaltningsplanen skiftes ut med kart
hvor Vesterisen defineres ut fra den i dag gjeldende
definisjonen av iskanten.»
Komiteens medlemmer fra Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De
Grønne viser til at konsekvensen av regjeringens
nye definisjon er at SVOen Vesterisen innskrenkes
kraftig. D i s s e m e d I em m er understreker at regj eringens nye definisjon av iskantsonen gjør at et svært
stort iskantområde mellom Svalbard og Grønland
ikke får SVO-definisjon, på tross av at dette allerede
var foreslått som SVO i Meld. St. 20 (2014-2015),
som ble sendt i retur, og hvor regjeringen ble bedt om
å komme tilbake til Stortinget med en helhetlig revidering av forvaltningsplanen for Barentshavet. Denne reviderte forvaltningsplanen er ventet i 2020.
Disse medlemmer stiller seg undrende til at
forvaltningsplanen ikke redegjør for begrunnelsen
for denne omfattende endringen, med potensielt store
konsekvenser for bruken av disse havområdene, og
understreker at regjeringens nye definisjon av Vesterisen, slik den fremkommer på side 38 i den oppdaterte forvaltningsplanen, ikke kan anerkjennes før
den er nærmere begrunnet.
Disse medlemmer viser til den faglig begrunnede og oppdaterte avgrensingen av iskanten
som Norsk Polarinstitutt laget i 2014. Polarinstituttet
har på grunnlag av denne definisjonen frarådet utlysning av «iskantblokker» i forbindelse med 23. konsesjonsrunde.
Disse med 1em mer viser til at iskantsonen er
av avgjørende betydning for å bevare økosystemene
i Norskehavet. Derfor bør forvaltningsplanen for
Norskehavet oppdateres med en godt faglig begrunnet kartfesting av iskantsonen. D i s s e m e d I em mer mener at det naturlige utgangspunktet er å bruke metoden som Polarinstituttet har brukt i sitt iskantnotat fra april 2015, sammen med en beskrivelse
av viktigheten og sårbarheten av primærproduksjonen her.

Stortinget ber regjeringen om at det ikke åpnes
for petroleumsvirksomhet, inkludert leting og seismikkskyting, i de særlig verdifulle områdene i Norskehavet.
Forslag 2

Stortinget ber regjeringen om at områdene som
er definert som særlig verdifulle områdene i Norskehavet, må prioriteres for nasjonalt vern gjennom nasjonal strategi for marint vern.
Forslag 3

Stortinget ber regjeringen sikre de særlig verdifulle områdene (SVO) i Norskehavet frem til status
for de marine verneområdene er avklart gjennom en
nasjonal marin verneplan. Inntil dette skal det ikke
tillates petroleumsvirksomhet i Møreblokkene.
Fors/ag4

Stortinget ber regjeringen i forbindelse med revideringen av forvaltningsplanen for Barentshavet og
havområdene utenfor Lofoten legge frem en faglig
oppdatert avgrensing av hele iskantsonen, inkludert
«Vesterisen», basert på best tilgjengelige vitenskapelige kunnskap.
Forslag 5
Stortinget ber regjeringen sikre at det ikke tillates
petroleumsvirksomhet i iskantsonen i området som
omfattes av forvaltningsplan for Norskehavet.
Forslag 6

Stortinget ber regjeringen om at en miljøfaglig
oppdatert definisjon av iskantsonen, både i Norskehavet og i Barentshavet, etableres i forbindelse med
revidert forvaltningsplan for Barentshavet, som er
ventet i 2020. Det skal ikke åpnes for petroleumsvirksomhet i eller ved disse områdene.
Forslag 7

Stortinget ber regjeringen om at kartene i den
oppdaterte forvaltningsplanen skiftes ut med kart
hvor Vesterisen defineres ut fra den i dag gjeldende
definisjonen av iskanten.
Forslag fra Kristelig Folkeparti, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne:

Forslag8

Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med en nasjonal strategi for marint vern som
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oppretter et økologisk sammenhengende nasjonalt
nettverk av marine verneområder, med de vernebestemmelser som følger av naturmangfoldloven, i løpet av høstsesjonen 2017.

Forslag 9
Stortinget ber regjeringen inkludere marine verneområder i hele Norges økonomiske sone i den nasjonale strategien for marint vern, slik at Norge kan
nå målet om 10 pst. marint vern innen 2020.

Forslag fra Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne:

Forslag JO
Stortinget ber regjeringen opprette Froan, Sularevet og Iverryggen som petroleumsfrie områder.

Forslag fra Senterpartiet:

vedtak:
I
Stortinget ber regjeringen om å følge opp arbeidet med en helhetlig nasjonal plan for marine verneområder og prioritere områdene som er definert som
særlig verdifulle og sårbare (SVO) i dette arbeidet.
Stortinget ber regjeringen legge fram en egen sak om
dette senest i 2020.
Il
Stortinget ber regjeringen sikre de særlige verdifulle områder (SVO) i Norskehavet frem til status for
de marine verneområdene er avklart gjennom nasjonal marin verneplan. I påvente av dette videreføres
definisjonen av området og rammene for aktivitet
som ble fastsatt i den i dag gjeldende forvaltningsplan for Norskehavet (St.meld. nr. 37 (2008-2009)).

Forslag 11

Ill

Stortinget ber regjeringen legge til grunn at marint vern i kystsonen og fjordene først kan bli aktuelt
hvis de berørte kommunene støtter verneplanene.

Forslag 12
Stortinget ber regjeringen sørge for at et eventuelt vern av Skamsundet og Børgin ikke gjennomføres
uten at planene har tilslutning fra de berørte kommunene.

Komiteens tilråding
Komiteens tilråding I fremmes av komiteens
medlemmer fra Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti, Venstre, Sosialistisk
Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne.
Tilrådingen Il fremmes av Arbeiderpartiet, Venstre, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De
Grønne.
Tilrådingen Ill fremmes av Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet, Venstre, Sosialistisk
Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne.
Tilrådingen IV fremmes av Arbeiderpartiet,
Høyre, Fremskrittspartiet og Senterpartiet.
Tilrådingen V fremmes av en samlet komite.
Komiteen har for øvrig ingen merknader, viser
til meldingen og råder Stortinget til å gjøre følgende

Stortinget ber regjeringen ikke iverksette petroleumsvirksomhet, inkludert leting og seismikkskyting
i Froan/Sularevet og Iverryggen, fram til en helhetlig
marin verneplan for alle de norske havområdene er
lagt frem for Stortinget.
IV
Stortinget ber regjeringen i forbindelse med revideringen av forvaltningsplanen for Barentshavet og
havområdene utenfor Lofoten legge frem en faglig
oppdatert avgrensing av hele iskantsonen inkludert
«Vesterisen», basert på best tilgjengelig vitenskapelig kunnskap. I påvente av dette videreføres definisjonen av dette området og rammene for aktivitet
som ble fastsatt i den i dag gjeldende forvaltningsplan for Norskehavet (St.meld. nr. 37 (2008-2009)).
V
Stortinget ber regjeringen legge til grunn at en
eventuell ny definisjon av iskanten skal skje med utgangspunkt i en helhetlig revidering av forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten.
VI
Meld. St. 35 (2016-2017) - Oppdatering av forvaltningsplanen for Norskehavet -vedlegges protokollen.

Oslo, i energi- og miljøkomiteen, den 8. juni 2017

Ola Elvestuen

Anna Ljunggren

leder

ordfører
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Voteringsoversi kt for sak:
Oppdatering av forvaltningsplanen for Norskehavet
Til sakssiden
President: Kenneth Svendsen (FrP)
Dokumenter: lnnst. 455 S (2016-2017),Jf. M.el.d. St. 35 (2016-2017)
Referat: Stortinget 14.06.2017. Sak nr.1

Voteringsresultat er
1

MOT

(14.06.2017 Kl. 13:20:38)

Votering

Det ble votert over:
Forslag nr. 11 på vegne av Sp.

Fordeling
6for / 95 mot

Votering torden på:
Parti

2

Votering

Fylke

Representant

(14.06.2017 Kl.13:20:52)

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/Voteringsoversikt/?p=677 ...

23.10.2017
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Det ble votert over:
Forslag nr. 10 på vegne av SV og MDG.

Fordellng
4for / 96 mot

Votering fordelt på:
Parti

3
MOT

Fylke

Representant

Votering

(14.06.2017 Kl.13:21:05)

Det ble votert over:
Forslag nr. 8 og 9 på vegne av KrF, SV og MDG.

Fordellng
10 for/ 90 mot

Votering fordelt på:
Parti

4

Fylke

Representant

Votering

(14.06.2017 Kl. 13:21:23)

Det ble votert over:
Forslag nr. 1, 2 og 4 - 7 på vegne av KrF, V, SV og MDG.

httnd /www stortim1et. no/no/Saker-ol!-nublikasioner/Saker/SakNoterinl!soversikt/?o=677 ...

23.10.2017
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Fordellng
1.5 for/ 85 mot

Votering fordelt på:
Parti

5
MOT

Fylke

Representant

(14.06.2017 Kl. 13:22:26)

Votering

Det ble votert over:
Romertall li.

Fordellng
32 for/ 69 mot

Votering fordelt pi:
Parti

6

Fylke

Representant

Votering

(14.06.2017 Kl.13:22:45)

Det ble votert over:
,

Forslag nr. 1.3 på vegne av Sp.

Fordellng
35 for/ 64 mot

Votering fordelt på:

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/Voteringsoversikt/?p=677 ...
.,

23.10.2017
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Parti

7
FOR

Fylke

:

Page 4 of 6

Representant

Votering

(14.06.2017 Kl.13:23:34)

Det ble votert over:
Romertall I.

Fordellng
94for /6 mot

Votering fordelt på:
Parti

8
FOR

Fylke

Representant

Votering

(14.06.2017 Kl. 13:23:52)

Det ble votert over:
Romertall IV.

Fordellng
83 for/ 15 mot

Votering fordelt på:
Parti

Fylke

Representant

httnc::· //UT\'ATW <::tortimn~t no/no/~::i k-er-ou-nuhlikasioner/Saker/SakN oterirn!soversikt/?o=677. ..

23 .10.2017
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FOR
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(14.06.2017 Kl. 13:24:09)

Votering

Det ble votert over:
Romertall 111.

Fordeling
52 for/ 47 mot

Votering fordelt på:
Parti

10

FOR

'

Fylke

Representant

Votering

(14.06.2017 Kl. 13:24:18)

Det ble votert over:
Romertall V.

Fordellng
Enstemmig vedtatt

Votering fordelt på:
r:>et foreligger IJ:<kEl d.etalJ.E,rt da~ci tll denr1e voteringen. Les ~\/e>rfe>r

11

Votering

(14.06.2017 Kl. 13:24:29)

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/Voteringsoversikt/?p=677...

23 .10.2017
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Det ble votert over:
Romertall VI.

Fordellng
Enstemmig vedtatt

Votering torden på:
Det foreligger Ikke detaljert data til denne voteringen. Les hvorfor

Status
Vedtak i korthet
Stortinget har behandlet regjeringens melding om oppdatering av forvaltningsplanen for Norskehavet.
Stortinget vedtok at regjeringen senest Innen 2020 skal følge opp arbeidet med en helhetlig nasjonal plan for
marine verneområder. Det ble vedtatt at regjeringen I forbindelse med revideringen av forvaltningsplanen for
Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten, skal legge frem en faglig oppdatert avgrensing av hele
lskantsonen Inkludert •Vesterlsen", basert på best tilgjengelig vitenskapelig kunnskap. Det ble videre vedtatt at
regjeringen skal legge til grunn at en eventuell ny definisjon av Iskanten skal skje med utgangspunkt I en
helhetlig revidering av forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten.

Behandl ing og vedtak
Saken er ferdigbehandlet
Vedtak I samsvar med lnnstllllngen med awlk/tillegg
Vedtak og henstllllnger

httns://www.stortimæt.no/no/Saker-ol!-nublikas1oner/Saker/Sak/Voterine:soversikt/?n=677. ..

23.I0.2017
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Meld. St. 35 (2016-2017), Innst. 455 S (2016-2017)

Tilhører sak
Oppdatering av forvaltningsplanen for N.onikehavet

Vedtak.907
Stortinget ber regjeringen om å følge opp arbeidet med en helhetlig nasjonal plan for marine
verneområder og prioritere områdene som er definert som særlig verdifulle og sårbare (SVO) i dette
arbeidet. Stortinget ber regjeringen legge fram en egen sak om dette senest i 2020.

Vedtak.908
Stortinget ber regjeringen ikke iverksette petroleumsvirksomhet, inkludert leting og seismikkskyting i
Froan/Sularevet og lverryggen, fram til en helhetlig marin verneplan for alle de norske havområdene
er lagt frem for Stortinget.

Vedtak.909
Stortinget ber regjeringen i forbindelse med revideringen av forvaltningsplanen for Barentshavet og
havområdene utenfor Lofoten legge frem en faglig oppdatert avgrensing av hele iskantsonen inkludert
«Vesterisen», basert på best tilgjengelig vitenskapelig kunnskap. I påvente av dette videreføres
definisjonen av dette området og rammene for aktivitet som ble fastsatt i den i dag gjeldende
forvaltningsplan for Norskehavet (St.meld. nr. 37 (2008-2009)).

Vedtak.910
Stortinget ber regjeringen legge til grunn at en eventuell ny definisjon av iskanten skal skje med
utgangspunkt i en helhetlig revidering av forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene
utenfor Lofoten.

Vedtak911
Meld. St. 35 (2016-2017) - Oppdatering av forvaltningsplanen for Norskehavet - vedlegges
protokollen.

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasj onerNedtak.Nedtak/Sak/?p=67736

23.10.2017
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Henstillin g ( oversend t regjering en uten votering)
Det henstilles til regjeringen å sørge for at et eventuelt vern av Skamsundet og Børgin ikke
gjennomføres uten at planene har tilslutning fra de berørte kommuner.

httns ://www.stortinl !et.no/no/Sak er-oe-oublika sionerNedtak:Nedtak:/Sak:/?0=67736

23.10.2017
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DISCUSSION BRIEF

Norwegian oil production and keeping global warming
'well below 2°C'

CGlittertindl
o(
Bilag

As part of the Paris Agreement, world leaders agreed to work
to keep global wanning "well below" 2°C above pre-industrial
levels, aiming to avoid the most dangerous impacts of climate
change. This requires rapid and sustained action to reduce
greenhouse gas emissions.
Many countries have adopted mitigation measures, including
carbon pricing, to discourage fossil fuel use and support renewable and other low-carbon energy sources. However, those
measures are not sufficient to meet the Paris goal. Indeed,
under countries' current commitments, global greenhouse gas
(GHG) emissions are expected to continue to increase through
2040 and possibly beyond. 1
Moreover, investment in fossil fuel production is e.xpected to
grow even as countries seek to reduce fossil fuel consumption. 2
Thai disconnect has led to questions about whether meeting
climate goals will require constraining fossil fuel production as
well as consumption.1
The divide between climate goals and fossil fuel-sector investment is particularly evident in Norway. The country's lntended
Nationally Detennined Contribution (fNDC) under the Paris
Agreement establishes a target ofreducing domestic emissions
by at least 40% from 1990 levels by 2030 and a " binding goal"
ofbecoming a carbon-neutral " low emission society" by 2050.
However, Norway also expects to continue producing significant volumes of oil and gas for decades. The Norwegian
Petroleum Directorate (NPD) has stated that it will be possible to "maintain production from the [petroleum] sector at
a very high level for decades to come". Indeed, as illustrated
in Figure I, the Ministry of Petroleum and Energy and NPD
have projected only a slight decline in oil and gas production
through 2040.
Fossil fuel production now accounts for over a quarter ofNorway 's domestic GHG emissions.j Those emissions are covered
by the European Union's Emissions Trading System (EU ETS),
so there are ways to offset continued emissions through deeper
reductions elsewhere in the EU. Still, meeting Norway's longtenn goal ofbecoming a low-emission society will require steep
emission reductions in the sector - either through reduced production or by lowering the emissions intensity ofproduction.
Furthennore, fossil fuels produced in Norway and exported
to other countries will still contribute to global GHG emissions when combusted. Several analyses have shown that
when a country increases its oil production, the increase is
not fully offset by reduced production elsewhere - and when
global oil production increases, so do oil consumption and
overall CO 2 emissions. 6
This briefing paper examines what a "well below-2°C"
scenario might mean for future oil production in Norway.

The drllllng rig " Rowon Viking" during wel l drilling on Edvord Grieg neid, Ulsoro
High oreo in lhe cei,l rol North Seo.

Such a scenario would clearly entail lower levels of global
oil demand than under business as usual , which would likely
cause oil prices to be lower as well.
We consider which oil resources would still proceed (or
continue producing, if al ready developed) in this lower-price
environment consistent with a 2°C climate scenario. Our
analysis shows how policy-makers in Norway could apply a
"climate test" - checking for consistency with a 2°C scenario
- as part of the decision-making process on whether to open
additional areas for drilling.

The Norwegian oil industry in context
Oil and gas production is a major part ofNorway's economy,
accounting for 22% of its GDP and two thirds of its exports .7
Norway currently produces about 2% of the world's oil supply8 and exports about three quarters ofthat oil, al most all to
EU countries. The Norwegian Petroleum Directorate expects
about half of future production to occur in the North Sea and
Norwegian Sea west of Norway and the other half to occur in
the Barents Sea north ofNorwayY
Offshore areas in Norway are leased in two types of licensing
rounds . Areas that have better-known geology and well-developed infrastructure are leased annually through Norway's
Awards in Pre-Defined Areas, or APA, scheme. Every other
year, the government holds licensing rounds for still-unexplored frontier areas. 10
The NPD scenario for future oil and gas production in
Figure I assumes that Norway "exploit[s] the entire resource
base" by pursuing technologies to raise the resource recovery
rate and by changing existing leasing and finance policies to
increase industry investment. Given thai Norway has recognized the urgency ofreducing GHG emissions, however, it
is crucial to ask how pursuing such a scenario might affect
global emissions, and whether maintaining high levels of
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production for decades to come,
as the NPD has advocated, is
consistent with the 2°C goal.
To explore this question, we look
at the relative break-even cost of
oil production around the world
consistent with a "well below"
2°C scenario, as articulated in the
Paris Agreement. For this analysis, we assume that production
will come from the lowest-cost
resources, consistent with letting
the market decide. In practice,
other factors might also come
into play in determining which
oil resources are extracted or lefl
in the ground - such as the equitable distribution of the resource
extraction benefits, protection of
environmentally sensitive areas,
and energy security considerations. We discuss those considerations further below.
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Fig ure 1: Future Norway oil and gas production, 2010-2040, should Norway pursue
policies to 'exploit the entire resource base' 1 1
Source: Adapted from Norwegian Ministry al Pelroleum and Energy (2011 ).12

Our analysis requires two components: an estimate of cumulative global oi I consumption in
the chosen 2°C scenario and an assessment of the break-even
cost of oil production (an oil cost curve). Our oil consumption estimate is based on the International Energy Agency's
(IEA) analysis of global oil production, by region, in a scenario
designed to be consistent with the Paris goal to keep warming
"well below 2°C"_ll We estimate this to be 830 billion barrels. (The "well below 2°C" scenario envisions somewhat less
oil production than IBA's longstanding 450 Scenario, which
assumes a 50% chance of limiting warming to 2°C.) For the
second part of our analysis, we use an oil production cost curve
to identify the lowest-cost resources consistent with this 830
billion barrel global oil budget.

Figure 2 shows the results of the analysis. The global cost
curve for oil production, drawn from Rystad Energy, 1• orders oil resources from lowest-cost on the lefl to highest-cost
on the right. The intersection between the cost curve and
the oil consumption amount co1Tesponding to fEA's "well
below 2°C" scenario, 830 billion barrels of oil, occurs at
US$60 per barrel. Assuming well-functioning global markets,
only resources with break-even oil prices less than $60 per
barrel would proceed.
The break-even costs of several Norwegian oil resources are
also shown in Figure 2. Some existing resources, such as
Utsi ra High and Tampen Spur, would remain viable in a 2°C
scenario with lower oil prices. However, higher-cost projects
in some areas that have yet to be licensed, such as the Hammerfest Basin, as well as some existing projects, appear to
require higher break-even oil prices, and therefore would not
be economic in a "well below 2°C" scenario.

Assessing new Norwegian oil in a 'well below
2°C' scenario
Toget a belter sense ofhow Norwegian oil production compares to the "well below 2°C" and other scenarios depicted in
Figure 2, Figure 3 shows the break-even prices of just Norwegian oil resources, with the same break-even price thresholds
(e.g. US$60 per barrel) associated with the policy scenarios in
Figure 2. As shown in Figure 3, most, ifnot all, ofNorway's
offshore oil resources in areas not yet leased would not appear
to "fit" within the oil production budget consistent with IEA's
"well below 2°C" scenario.

An up-close loo k at l he Volemon plat fo ,·m, one of Sla loi l 's slond- ol one
developmenl projec1 s on l he No rweg ian co11 li rien tol shelf.

It is possible that companies could achieve break-even prices
that differ from the estimates that we use here. This assessment
is based on a cost curve produced by Rystad Energy, which provides estimates ofbreak-even prices that its experts believe to be
conservative, and higher than what "best in class" operators may
be able to achieve. 16 For example, the NPD reports thai some
projects have achieved substantial reductions in break-even pric-
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Figure 2: Cosi curve for global oil production, 2017-2050, and key Norwegian oil resources
Source : SEI analysis based on Ryslad Energy 12016); IEA (2015, 2016.) 15 Break-1111en oil prices assume a 10% nominal discounl rate.

es.17 The uncertainty around true break-even oil prices suggests
that further analysis may be helpful to assess whether individual
projects are economically consistent with a 2°C scenario.
On the other hand, some cost savings, such as technological
improvements, would be available to operators globally, not
just in Norway. That means thai applying the economic approach used here, cosi savings achieved on all projects globally
would not change the relative cost-effectiveness ofresources,
nor would they change which resources would fit within a
given oil consumption budget.

It could be argued that Norwegian oil producers are belter
positioned than others to operate under climate constraints.
The GHG emissions associated with production ofeach barrel
of Norwegian oil tend to be lower than those for oil produced
in other parts of the world, and Norway already imposes a
carbon price of about US$50 per tonne of CO2 from petroleum production. 18 However, the GHG emissions associated
with producing a barrel ofoil are typically 5% to 25% of the
emissions associated with the combustion ofthat barrel of
oil,19 depending on the source, and represent a relatively small
component of the oil's emissions impact.
Furthermore, there would have to be a very high price on
carbon applied globally for Norwegian oil to gain a strong
advantage in a low-carbon world. For example, if a price of
US$50 per tonne of CO2e emitted from production were applied globally, it would add only US$ l- 5 per barrel to the cost
of most oil produced outside ofNorway,20 which is small compared with the range of costs in Figure 3. Thus, based on our
analysis, it appears thai Iicensing new areas for oil production
in Norway would not be consistent with a scenario thai keeps
global warming "well below 2°C".

Jf, nonetheless, oil production continues to expand in Norway, the question would be what other resources globally
can be left undeveloped to keep overall GHG emissions
consistent with a "well below 2°C" pathway. Here, we have
used a market-based approach to determine what oil should
be produced, bul there are other potential considerations,
such as energy security, equity, and avai lability of alterative development pathways.2 1
Since Norway isa wealthy country with a high standard of
living22 and a well-funded sovereign wealth fund, 23 it likely
faces fewer barriers in transitioning away from a fossil fuel
production than many other nations. Thus, in a scenario for
global fossil fuel production that took development needs
and alternative revenue sources into consideration, Norway's share of future oil and gas production would likely
be smaller than undera market-based approach. 24

Conclusion
Limiting warming to within 2°C wi ll require a rapid
phase-out of fossil fuel use over the coming decades. Many
countries, including Norway, have focused on reducing
demand for fossil fuels, but !hose efforts have not been
enough to stop the rise in global greenhouse gas emissions.
Measures to constrain fossil fuel supply can complement
demand-side efforts and help accelerate progress towards
the 2°C goal.
For Norway, there are two compelling reasons to embrace
supply-side climate strategies. The first is !hat Norway has
set out to be a global leader in climate action, yet continued expansion of oil and gas production could eclipse the
benefits ofNorway's domestic emission reduction efforts.
The second is that climate policies in line with the Paris
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Agreement could reduce global oil and gas demand, making investments in future production unprofitable. Both of
these risks call for doser analysis of what leve I of fossil fuel
production is consistent with global climate targets.
In summary, our analysis finds that:
• When a climate test is applied, most new orwegian oil
does not appear to "fit" within a global "budget" for oil.

There are lower-cost sources of oil that could meet global
demand in the IEA's "well below 2°C" scenario.
• Nonvay has low emissions intensity of production and
currently imposes a carbon tax on those emissions, hut
these factors do not confer significant cost advantages
in a global low-carbon scenario. A global carbon price

on production emissions comparable to that currently
imposed in Norway would not have a substantial effect
on our results.

Policy implications
orway is well positioned to demonstrate global leadership in reducing its dependence on fossil fuel production. Given its relative wealth, Norway may be in a hetter

position to transition away from fossil fuel production than
many other countries.
• As a first step, Nonvegian policy-makers should ensure
that decisions regarding long-term petroleum policy are
made on the basis of in-depth analysis of global emissions impacts and economic viability under different

scenarios for future climate policy. Policies and planning

processes to which such analyses should be applied include
the licensing of new areas for exploration, field development, and taxation of the industry.
• To ensure coherence between its climate and energy
policics, Nonvay should use a climate test to evaluate
the consistcncy of planned oil production with climate
goals. Akin to assessing the cost-effectiveness of emis-

sions abatement options, policy-makers could assess what
fossil fuels (that yield CO 2 when bumed) would be costeffectively produced. With this perspective, those resources
that can most cost-effectively meet demand for oil in a 2°C
scenario would be produced, while higher-cost resources
would be avoided.
• Unccrtainties remain, including the potential for opcrators to achicve production cost reductions in the future.

For resources from unlicensed areas in Norway to fit wid1in
a 2°C carbon budget would require producers in those
areas to achieve more rapid cost reductions than oil and gas
producers elsewhere. Moreover, a race to invest in reducing
fossil fuel production costs carries the risk of increasing the
net cost ofreaching climate targets and diverting investment from low-carbon innovation.
• These uncertainties add to the risk that oil and gas producers face in a carbon constrained world, and increases the need for Norway to undertake thorough analysis
and assess different scenarios and options for the future
of its oil and gas industry.
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INTERNATIONAL ENERGY AGENCY
The International Energy Agency (IEA), an autonomous agency, was established in November 1974.
Its primary mandate was – and is – two-fold: to promote energy security amongst its member
countries through collective response to physical disruptions in oil supply, and provide authoritative
research and analysis on ways to ensure reliable, affordable and clean energy for its 29 member
countries and beyond. The IEA carries out a comprehensive programme of energy co-operation among
its member countries, each of which is obliged to hold oil stocks equivalent to 90 days of its net imports.
The Agency’s aims include the following objectives:
 Secure member countries’ access to reliable and ample supplies of all forms of energy; in particular,
through maintaining effective emergency response capabilities in case of oil supply disruptions.
 Promote sustainable energy policies that spur economic growth and environmental protection
in a global context – particularly in terms of reducing greenhouse-gas emissions that contribute
to climate change.
 Improve transparency of international markets through collection and analysis of
energy data.
 Support global collaboration on energy technology to secure future energy supplies
and mitigate their environmental impact, including through improved energy
efﬁciency and development and deployment of low-carbon technologies.
 Find solutions to global energy challenges through engagement and
dialogue with non-member countries, industry, international
organisations and other stakeholders.
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Executive summary
Norway continues to have a unique twin role as a major oil and gas producer and a
strong global advocate of climate change mitigation. As one of the largest exporters of
energy in the world, it contributes to the energy security of consuming countries. At the
same time, as Norwegians highly value environmental sustainability, the country is taking
climate policy very seriously.
Norway has set an ambitious target to reduce greenhouse gas (GHG) emissions by 40%
of 1990 levels by 2030. Meeting the 2030 target will be challenging, because both the
country’s electricity supply and its energy use in buildings are already essentially carbon
free. Norway is determined and, with its large oil and gas revenue, well placed to invest
in developing new solutions for a low-carbon future.

Oil and gas
Oil and natural gas production has long been the largest sector in the Norwegian
economy and will continue to generate significant wealth for the country as well as
benefits for other countries. As a reliable and transparent supplier, Norway improves the
energy security of many International Energy Agency (IEA) member countries. It has a
consistent and predictable regulatory framework for exploration and production, and it
manages both its oil and gas resources and revenue in a transparent and competent
manner. The IEA acknowledges Norway’s contribution to global energy security and
regards its oil and gas resource and revenue management as commendable and a
model for other countries to follow.

© OECD/IEA, 2017

Oil production in Norway has stabilised at around 2 million barrels per day, 40% below
the peak in 2001. Gas production has increased to a level of 120 billion cubic metres per
year, which has led to larger exports. Investments in the transportation capacity might be
necessary to promote new gas from the Barents Sea and to allow Norway to maintain its
position as a major gas supplier to Europe. The IEA encourages the government to
continue to facilitate investments in gas pipelines.
Norway’s remaining oil and gas resources are considerable, as only one-third of the
estimated discovered and undiscovered gas resources and half of the oil resources have
been produced. In this context, the IEA welcomes the government’s efforts to encourage
increases in production and recovery. Environmental considerations are well integrated
into the government policy on the management of oil and gas resources, and the IEA
encourages the government to continue to develop innovative approaches to acreage
management in an environmentally sound manner to stimulate exploration and
production in both frontier and mature areas.
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From a long-term perspective, the government should also consider ways for a transition
in the country’s economic model to prepare for an eventual reduction in revenues from
fossil fuels.

Electricity system
Norway deserves to be commended for the continued reliable performance of the
electricity sector in recent years. The country forms part of the regional Nordic wholesale
market, which is widely regarded as the model for effective cross-border market
integration. The Nordic market area is gradually becoming more integrated with other
neighbouring market areas.
Norway has significant hydropower reservoir capacity (85 terawatt [TWh] in total) and
several new cross-border connections are coming on line in the next few years. The
combination of high levels of interconnection and its large hydropower fleet means
Norway can provide the region with a significant source of low-cost, highly flexible, and
zero-carbon generation. The IEA encourages Norway to use its hydropower capacity, the
largest in Europe after Russia, to balance variations in demand and supply, increasingly
with variable renewable sources, in the expanding regional market. This would increase
the flexibility and efficiency in the integrated regional electricity market and, therefore,
enhance European electricity security.
Low wholesale prices in the Nordic market area in recent years have reduced the
profitability of power generators. Relatively high taxes on hydropower generators in
Norway have had a similar impact, and this discourages investment in the maintenance
and new facilities for hydropower. Norway and the other governments in the Nordic
electricity market area should co-ordinate and harmonise their renewable energy
subsidies and policies to avoid creating an oversupply of power that leads to wholesale
prices too low to trigger investments in an otherwise profitable low-carbon electricity
capacity. At the same time, they should also identify the best practices for taxation to
avoid unnecessarily reducing the competitiveness of market-based low-carbon
generation.
Although Norway is usually not a net exporter of electricity, it periodically relies on
imports to meet peak demand. One critical question is whether and how this situation
may evolve. Outlooks on electricity demand in Norway over the next few decades vary
significantly. Increased interconnections would help to improve electricity security, but
the country could also reduce this uncertainty by explicitly focusing its energy efficiency
and demand-side management efforts on measures that reduce or shift peak load. Doing
so would enhance the security of supply and also reduce the system costs.

© OECD/IEA, 2017

Limiting carbon dioxide emissions
Norway has devoted considerable attention to environmental sustainability, and climate
change mitigation enjoys a broad popular and political support. The country has a target
to reduce emissions by 30% from 1990 to 2020. Norway’s Nationally Determined
Contribution under the United Nations Framework Convention on Climate Change is
40% from 1990 to 2030, a target that it pursues in joint fulfilment with the
10

5898

European Union. Norway has also pledged to become carbon neutral (taking into
account its contribution to emissions reductions abroad) by 2030. By 2050, the stated
objective is for Norway to become a low-emission society, although the exact meaning of
this concept remains to be defined. With its strong commitment to global climate change
mitigation, Norway has set a fine example for other countries.
In many ways, Norway already is a lower-carbon economy than most others because of
the historical predominance of hydropower. The widespread use of electricity, especially
for heating, means that energy use in buildings has essentially already been
decarbonised. Oil and gas production, manufacturing, and transport are the focus areas
for further cuts in energy-related GHG emissions. Around 50% of Norway’s emissions
are already covered by the EU Emissions Trading Scheme (EU-ETS). Combined, the
carbon dioxide (CO2) tax and EU-ETS cover around 80% of the GHG emissions in the
country.
Having fewer options for GHG mitigation tends to increase the mitigation cost per tonne
avoided, which, in turn, explains why the government also relies on international carbon
credits as a measure to meet climate targets. When it defines the 2050 target of
becoming a low-emission society, the government should also clarify the expected role of
international carbon credits, particularly because the supply of such credits is set to
decline in global efforts to reduce emissions significantly by 2050.
Long-term improvements in energy efficiency in buildings are guaranteed by a strict
building code. Norway has a long tradition of energy requirements for buildings – the
1949 building regulations included requirements for insulation that encompassed the
thermal efficiency of walls, floors, and roofs. The current structure of the energy
performance requirements was introduced in 2007. The requirements have been
progressively tightened and the latest tightening, in 2016, placed energy performance
requirements at passive house levels – a welcome move. What is more, the government
aims to introduce a near-zero energy use standard by 2020. In 2016, the parliament also
tasked the government to reach an absolute savings target of 10 TWh in existing buildings by
2030. The government also banned fossil fuel heating systems from new buildings in 2016
and is considering ways to ban fossil fuel use for all space heating from 2020 on.

© OECD/IEA, 2017

In the transport sector, Norway’s incentives for the uptake of electric vehicles (EVs) have
been strong by international comparison; they include exemptions from toll road charges
and various taxes, free access to public parking, and funding for infrastructure
developments. Norway’s long-going support for zero-emission vehicles has triggered an
impressive growth in the number of EVs and made the country a world leader in EV
deployment. From the perspective of climate change mitigation, EVs are an attractive
option, especially for a country in which electricity is basically emission free. The
cost-effectiveness of the various incentives has, however, been questioned, and the
government should consider prioritising the expansion and electrification of public
transport instead of further encouraging private EV ownership.
In general, the IEA encourages the government to prioritise policies and measures that
reduce GHG emissions based on their long-term cost-effectiveness (Norwegian kroner
per tonne of CO2 avoided). The long-term approach is relevant here, because in the
required transition to a low-carbon energy system, the need to change the economic
structure may cost more today, but save money in the long run.
After the parliament’s 2008 climate agreement, government funding for energy research,
development, and demonstration (RD&D) increased rapidly and has remained at an
exceptionally high level over the years since, which makes Norway one of the leading
countries in public spending on energy RD&D per gross domestic product. This very
11
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positive state of affairs reflects a political commitment to respond to the new energy
challenges. The IEA applauds the government for maintaining this high level of funding
and encourages it to continue to do so.
Norway’s strong focus on energy RD&D is very welcome. The country has been a global
leader in carbon capture and storage (CCS) for the past two decades. The state-of-theart projects of Sleipner and Snøhvit and the large-scale testing facilities at Mongstad are
a testimony to this. Of particular interest will be how Norway sets up its planned next
wave of full-scale CCS deployment. If Norway continues its current effort, the country is
in the best position to overcome future barriers to large-scale CCS deployment
domestically and to influence CCS development globally.

Key recommendations
The government of Norway should:
 Stimulate further increases in oil and gas production from safe and environmentally
sustainable operations and consider measures to prepare for a future with lower oil
and gas revenues.
 Continue to support further harmonisation and integration within the Nordic electricity
market, facilitate an increase in cross-border connections and demand-side
measures to this end, and take measures to encourage market-based investments in
low-carbon power generation.

© OECD/IEA, 2017

 Develop a strategy to meet the 2030 and 2050 climate change targets.
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Figure 1.1 Map of Norway
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1. General energy policy
Key data
(2015 estimated)
TPES: 29.6 Mtoe (hydro 40.0%, oil 36.8%, natural gas 18.2%, biofuels and waste 5.4%,
coal 2.8%, wind 0.7%, heat 0.3%, net electricity imports -4.3%), +10.4% since 2005
TPES per capita: 5.7 toe (IEA average, 4.4 toe)
TPES per GDP: 96.3 toe/USD million PPP (IEA average, 111 toe/USD million PPP)
Energy production: 208.1 Mtoe (natural gas 49.1%, oil 44.0%, hydro 5.7%, biofuel and
waste 0.7%, coal 0.4%, wind 0.1%), -7.3% since 2005
TFC: 20.5 Mtoe (industry and non-energy use 40.2%, transport 23.9%, residential 18.9%,
commercial including agriculture 17.0%)
Currency (2015): EUR 1 = NOK 8.94; USD 1 = NOK 8.06

Country overview
The kingdom of Norway has a mainland area of 324 000 square kilometres (km2)
bordered on the east by Sweden and, within the Arctic Circle, by Finland and The
Russian Federation. This includes some 50 000 islands that lie off a long, indented
coastline along the North Sea, the Norwegian Sea, and the Barents Sea in the Arctic
Ocean. Norway also exercises sovereignty over Svalbard, an Arctic archipelago of
61 000 km2 almost 1 000 km north of the mainland. The climate is considerably milder
than at similar latitudes elsewhere, because of the warm waters of the Gulf Stream.
About twoǦthirds of Norway is mountainous and the mountains divide the country in both
northǦsouth and eastǦwest directions.

© OECD/IEA, 2017

The population of Norway was 5.2 million in January 2016; an increase of 12.4% since
2006, mainly because of immigration (SSB, 2016). After Iceland, Norway is the least
densely populated country in Europe, with 14 inhabitants per square kilometre. In 2015,
80% of the population lived in urban settlements, compared with 50% in 1960 (World
Bank, 2016).
Norway is one of the richest countries in the world. Among the Organisation for
Economic Co-operation and Development (OECD) countries, it ranked fourth in gross
domestic product (GDP) per capita, at USD 62 075 (US dollars) purchasing power parity
(PPP) in 2015, after Luxembourg and Ireland and it almost tied with Switzerland (OECD,
2016a). According to Statistisk sentralbyrå (SSB) (Statistics Norway), the country’s
nominal GDP in 2016 was NOK 3.1 trillion (Norwegian kroner) and the unemployment
rate was 4.4% in December 2016, relatively low by international comparison. The
15

PART I. POLICY ANLYSIS

5902

5903
2. GENERAL ENERGY POLICY

petroleum sector is the backbone of the Norwegian economy. In 2015, the sector
generated 15% of GDP and 40% of exports. The services sector contributes around 60%
of GDP, industry (including oil and gas) close to 40% and fishing, forestry and agriculture
2%. (OECD, 2016b; SSB, 2016).
Norway is a constitutional monarchy, with a full parliamentary democracy. Executive
power is vested formally in the king, but is exercised through the government headed by
the prime minister. Legislative power is held by the Storting (the Norwegian parliament).
A right-wing coalition of the Conservative Party and the Progress Party has governed the
country since autumn 2013. The next general election is scheduled for September 2017.
As a member of the European Economic Area (EEA), Norway shares internal market
legislation with the European Union and has therefore implemented several
European Union directives and regulations related to energy.

Supply and demand
Unlike most other International Energy Agency (IEA) member countries, Norway does
not depend on imports for its energy supply. Its large domestic oil and gas production
makes the country not only self-sufficient in energy supply, but also a major exporter of
energy (Figure 1.2). Vast resources of hydropower further enable an almost completely
renewable electricity generation system. Access to cheap and clean hydropower has
also led to a high consumption of electricity in many sectors.
Figure 1.2 Overview of energy production, TPES, and TFC, 2015
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1

TFC is the final consumption by end users, i.e. in the form of electricity, heat, gas, oil products, etc. TFC includes
energy use as raw materials (non-energy use), but excludes fuels used in electricity and heat generation and other
energy industries (transformations), such as refining.
2
TPES is defined as production + imports - exports - international marine bunkers - international aviation bunkers ±
stock changes. This equals the total supply of energy that is consumed domestically, either in energy transformation
or in final use. For Norway, this includes electricity exports of 1.3 Mtoe, which are counted as a negative contribution
to the TPES.
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Supply
Norway’s TPES has increased by 10% over the past ten years to 29.6 Mtoe in 2015. The
trend has been increasing for several decades (Figure 1.3). Natural gas is mainly used in
oil and gas extraction, and, as this industry has developed, the share of natural gas in
the TPES has increased, without affecting the TFC of energy. Biofuels and waste are
primarily used as a fuel for district heating. Wind power has increased significantly, with a
fourfold growth since 2005, but it still accounts for only a very small share of the TPES.
Figure 1.3 TPES, 1973-2015
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Source: IEA (2017), World Energy Balances - 2017 Preliminary Edition, www.iea.org/statistics/.

Norway has the fifth-lowest share of fossil fuels in the TPES among the IEA member
countries, and the second highest share of renewable energy sources (RES) after
Sweden (Figure 1.4). Large hydropower resources enable Norway to have low levels of
fossil fuel consumption even though there is no nuclear power in the energy supply.
Oil and gas exploration began in Norway in the 1960s, and the country has become a
major energy producer. Total production was 208 Mtoe in 2015, which is the fourth
largest among the IEA member countries, after three significantly larger countries. 3
Production has declined by 12% from a peak in 2002, but has been stable at around
200 Mtoe in recent years (Figure 1.5).
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The production of oil grew significantly in the 1990s and peaked at 3.4 million barrels per
day (164 Mtoe) in 2001. In the following decade, oil production declined before it
stabilised at a level of around 90 Mtoe (around 2 million barrels per day) in recent years.
Oil production is expected to remain at current levels at least until the early 2020s. The
decline in oil production has also been compensated largely by the increased production
of natural gas, which has exceeded oil production in Norway since 2012. Natural gas
production has increased by 36% in the past decade, and accounted for almost half of
the total production in 2015.
Hydropower accounts for around 6% of the total energy production (but 40% of TPES)
and has been a stable source of electricity generation for many decades. Energy
3

United States, Canada, and Australia.
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production from wind and from biofuels and waste has increased, but accounts for a very
small share of the total production.
Figure 1.4 Breakdown of the TPES in IEA member countries, 2015
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Figure 1.5 Energy production by source, 1973-2015
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Demand
Norway’s TFC of energy has been relatively stable at around 20 Mtoe over the past
15 years (Figure 1.6). Industry accounts for 40% of the TFC and is the largest consuming
sector, followed by the transport sector (24%), residential sector (19%), and commercial
sector (17%).
The TFC fell in 2009 because of lower industry consumption after the financial crisis, but
picked up again in 2010 when the industry consumption recovered and a cold winter led
to an increased demand in the residential sector.
Figure 1.6 TFC by sector, 1973-2014
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Electricity accounts for almost half of the TFC (46% of the total in 2015), and it is the
most consumed energy source in all the sectors except in transport, which continues to
be dominated by oil (Figure 1.7). Even in transport, the growing use of electric vehicles
(EVs) is limiting the use of diesel and gasoline, a trend that is set to grow. The residential
sector stands out with a very high share of electricity, which is the major source of
heating in buildings.
Oil is the second-largest energy source in the TFC (39% of that total in 2015). It is used
mainly as a transport fuel, but also as a raw material for the chemical industries. Natural
gas constitutes a small share in the TFC (5%) compared with that in the TPES, as most
gas is used in oil and gas production and is not part of the final consumption.
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District heating is consumed in commercial and residential buildings. Even though it has
doubled over the past decade, heat consumption still accounts for only around 2% of the
TFC.
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Figure 1.7 Fuel share of the TFC by sector, 2015
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Institutions
The Ministry of Petroleum and Energy (MPE) holds the overall responsibility for the
management of petroleum resources on the Norwegian continental shelf. This includes
to ensure that the petroleum activities are carried out in accordance with the guidelines
given by the parliament and the government. In addition, the Ministry has a particular
responsibility to supervise the state-owned corporations (Petoro AS [Petoro] and Gassco
AS), as well as the oil company in which the state holds a majority interest, Statoil ASA.
The MPE ensures the sound management, in both economic and environmental terms,
of water and hydropower resources and other domestic energy sources. The MPE acts
for the government as owner of Statnett FS (Statnett) – the electricity transmission
system operator (TSO) – and Enova SF (Enova) (see below). The Norges Vassdrags- og
Energidirektorat (Norwegian Water Resources and Energy Directorate [NVE]) is the
subordinate agency of the MPE responsible for the management of the energy and water
resources on mainland Norway. Norway's power supply sector is subject to legislation,
which includes licensing, supervision, control, and other regulations.
The Ministry of Labour and Government Administration has the overall responsibility for
the working environment in the petroleum sector, as well as for emergency responses
and safety aspects of the industry.
The Ministry of Climate and Environment has a particular responsibility to carry out the
environmental policies of the government.
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The Ministry of Transport and Communications has the overall responsibility for energy
use for transport purposes
The Norwegian Petroleum Directorate (NPD) is administratively subordinate to the MPE.
The NPD plays a key role in petroleum resource management, and is an advisory body
for the MPE. The NPD has responsibilities related to the exploration for and production of
petroleum deposits on the NCS, which include statuary powers and to make decisions
based on the rules and regulations that govern the petroleum activities.
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The Petroleum Safety Authority Norway (PSA) was established on 1 January 2004
through a division of the NPD. The PSA is responsible for the safety, emergency
response and working environment in the petroleum sector. It has taken over (from the
Directorate for Civil Protection and Emergency Planning and the Directorate of Labour)
the responsibility to regulate and supervise land-based facilities that relate to the
petroleum industry. Administratively, the PSA is subordinate to the Ministry of Labour
and Government Administration. The PSA shares premises with the NPD in Stavanger.
Petoro is a state-owned limited company that manages the state’s direct financial interest
(SDFI) on the NCS on behalf of the state. The company's main responsibilities are to
manage the SDFI assets held by the state in joint ventures, monitor Statoil’s marketing
and sales of the petroleum produced from the SDFI and the financial management of the
SDFI, including the keeping of accounts.
Gassco AS is a state-owned company that operates the transport network for natural gas
(Gassled) from the NCS. Gassco has no ownership interest in Gassled. Gassco AS
handles this operatorship in a manner that is neutral for all owners and users. The
company is also an advisor to the MPE on gas transport issues.
The state enterprise Gassnova SF (Gassnova) helps find solutions to ensure that the
technology for the capture, transport, and storage of carbon dioxide (CO2) can be
implemented and become an effective climate measure. Gassnova advices the
authorities on carbon capture and storage (CCS) and, together with Research Council
Norway (RCN), it administers the CLIMIT programme, through which it grants financial
support to develop, demonstrate, and pilot CCS technologies.
Gassnova also manages the state's interest in the CO2 Technology Centre Mongstad,
which was set up to test and qualify technology for CO2 capture. Moreover, Gassnova
has experience from planning full-scale CCS projects and plays an important role in the
government’s current work to realise a commercial-scale CCS project. It is also active in
international dissemination of its CCS experience (see chapter 6).
The Norwegian Water Resources and Energy Directorate (NVE), which reports to the
MPE, is responsible for managing domestic energy resources, and is also the national
regulatory authority for the electricity sector. The NVE is also responsible for managing
Norway’s water resources and for central government functions as regards flood and
avalanche and/or landslide risk reduction. The NVE is involved in research and
development and international development co-operation, and is the national hydrology
expert body.
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Statnett was founded in 1992. Statnett is the state-owned enterprise responsible for
building and operating the central grid. The enterprise is the TSO for the central grid and
owns more than 90% of it. Statnett is responsible for both short- and long-term system
co-ordination, which entails the responsibility to ensure an instantaneous power balance,
and to facilitate a satisfactory quality of supply throughout the country.
Enova is a state-owned enterprise established in 2001. Its goal is to help reduce
greenhouse gas (GHG) emissions and increase the security of energy supply. Enova
contributes to stable market changes for energy and climate solutions (e.g. charging
stations for EVs, renewable energy solutions, and energy efficiency measures) and
supports the development and deployment of more energy- and climate-efficient
technologies. It pursues a strategy to maximise the impact of clean technology solutions
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in the market by encouraging technologies with a great overall potential during the
process of their market implementation. Enova's main instruments are investment aid,
conditional loans, and advisory services. Enova has an annual budget of more than
NOK 2.6 billion (EUR 290 million [Euro]).

Key policies
Oil and gas production
The government’s main objective for the oil and gas sector is to ensure long-term value
creation through sound resource management on the NCS. The activities are to be safe
and clean and take place in coexistence with other users of the Norwegian waters.
The oil and gas activity is important to maintain high employment and create wealth in
Norway. It is a key sector of the Norwegian economy and has contributed significantly to
industrial development and the advancement of the Norwegian welfare society. A large
part of the oil and gas revenue goes to the state in the form of taxes, dividends, and fees,
and contributes to the state’s strong financial position. The state’s oil and gas revenue is
channelled to the Government Pension Fund Global, which, with around
NOK 7 500 billion (around USD 900 billion) in assets, is the largest sovereign wealth
fund in the world.
Norwegian oil and gas exports help ensure the security of supply in many IEA countries.
The recovery rates for offshore oil resources are high. Oil and gas are produced in an
environment-friendly manner with low emissions of GHGs. Through various policy
actions, the government’s aim is for Norway to remain a world leader in this sector.

Domestic energy supply
The government’s priorities for Norway’s domestic energy supply sector, which excludes
the export-oriented oil and gas production, are outlined in the April 2016 White Paper
Power for Change – an energy policy towards 2030 (MPE, 2016). The White Paper
presents an energy policy that intends to improve the security of supply and promote
industrial development and more-efficient and climate-friendly energy use. It has the
following four priority areas:

1. Enhanced security of supply
Norway is by far the most electricity-intensive IEA member country. It uses twice as
much electricity in its TFC as the IEA member countries on average (46% TFC vs. 22%
TFC in 2015). Security of energy supply in Norway is primarily a question of electricity
security.
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Both production-side and demand-side flexibility help maintain the security of electricity
supply, as do hydropower storage in reservoirs (up to 85 terawatt hours [TWh], half of
the total in Europe) and cross-border trade in electricity in the Nordic market area.
The government views a smoothly functioning electricity market as critical for electricity
security – as far as possible, market-based solutions should be used to operate the
electricity system and trading electricity. As stated in the White Paper (MPE, 2016),
effective markets give the right price signals for the production, transmission, and
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consumption of electricity and promote the sound use of resources and innovation, as
well as the security of supply.
The government aims to ensure that Norway has a robust electricity grid, and that
investments towards this end are made in time. It also promotes the use of new
technologies and new market solutions, such as advanced metering systems and smart
grids, to improve the security of supply.
Stronger co-operation with other Nordic countries (with which Norway shares a common
electricity market) is also sought. This includes both the security of supply and a common
approach to European Union energy policy, which, through the EEA agreement,
influences how Norway’s energy supply system can be organised.

2. Efficient production of renewables
Norway has significant resources for hydropower, mostly publicly owned, and the
government aims to enable their profitable use. The efforts to develop and use new
technologies for renewable energy will continue. As wholesale prices in the Nordic
electricity market have been low and are expected to remain so given the stable demand
but increasing supply, the government considers a stronger integration with other energy
markets as important to maintain the value of the Norwegian renewable energy assets.
Therefore, it aims to increase interconnections with other market areas and will change
the regulatory framework to end the monopoly of the state-owned TSO Statnett in
owning and operating them. After 2020, the government will not introduce new targets
under the joint electricity certificate system with Sweden. The licensing process will also
be made more efficient. The government also seeks a long-term development of
profitable wind power in Norway, both on and offshore.

3. More efficient and climate-friendly use of energy
The government wishes to change the focus from the support of mature production
technologies towards innovation and the development of new energy and climate
solutions. Enova, the national agency for the support of green energy and energy
efficiency, is the main instrument for this. Enova's overarching aims are to reduce GHG
emissions, strengthen the security of energy supply, and develop technologies that, in
the long term, will help to reduce emissions. Since 2015, Enova has also worked to
reduce the emissions from transport. The development of new energy and climate
technologies in the industrial sector will continue to be a main area of Enova's work.
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Although improvements in energy efficiency to reduce GHG emissions help less in
low-carbon Norway than in countries with a higher-carbon energy supply, the
government has set a national objective to reduce the energy intensity of the economy
(TFC/GDP) by 30% to 2030. The government is also working to propose a ban on fossil
fuels for space heating in 2020. For the longer term, it will also develop a strategy for the
use of hydrogen.

4. Economic growth and value creation through efficient use of
profitable renewable resources
Low-cost hydropower has been the basis of Norway’s industrial development and the
country hosts several electricity-intensive industries. The government will ensure that
electricity markets function well so that profitable renewable energy resources can be
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used efficiently. Flexible hydropower generation and the widespread use of electricity are
seen as Norway’s competitive advantages, and their development will be facilitated.
Cross-border connection to the United Kingdom and Germany are expected to help
increase the profitability of power generation in Norway. The access of industrial
electricity users to a predictable long-term supply will be helped.
Future value creation from renewable energy depends on the capacity for innovation and
knowledge development. The government aims to ensure that the whole innovation
chain functions smoothly, with seamless interaction between the main public entities –
Innovation Norway, the RCN, Enova and Gassnova. Future energy research,
development, and demonstration (RD&D) will build on the strategy “Energy 21", which is
jointly developed by the industry, research institutions, and public authorities.

Limiting energy-related CO2 emissions
The Norwegian power sector is nearly emission free and based on RES. The
government will facilitate the transition from fossil fuels to renewable energy in areas in
which energy consumption results in GHG emissions, such as transport, industry, oil and
gas extraction, and heating.
The polluter-pays-principle is a cornerstone of the Norwegian policy framework on
climate change. Cross-sectoral economic policy instruments (e.g. CO2 tax) are the basis
for decentralised, cost-effective, and informed actions. Today, more than 80% of
Norwegian GHG emissions are covered by taxes and/or the EU Emissions Trading
Scheme (EU-ETS).
In addition to carbon-pricing instruments, the government supports research on and
innovation in climate-friendly technologies to encourage developing emissions reduction
solutions when the markets have not provided them. In particular, Norway is a global
leader in CCS research, development, demonstration, and deployment.

Assessment
Oil and gas sector
Norway’s significant energy resources give it a large competitive advantage, especially
compared with other OECD economies. It is one of the leading oil and gas producers
and exporters in the world and the sector accounted for 12% of the country’s GDP and
37% of its total exports in 2016.
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The oil and gas industry is the largest economical sector in terms of value added,
government revenues (based on a strong energy taxation policy), and employment, with
around 200 000 people employed, directly or indirectly. The main objective of the
government is to maintain long-term management and economic value creation of the
NCS within an environmentally friendly framework.
Norway’s exemplary policy in the oil and gas sector is the result of a predictable and
cautious management of the resources. Norway is a model for many countries in this
respect. Every year a licensing round is held for mature exploration acreage and every
two years a numbered round for frontier acreage. Since the last in-depth review in 2011,
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Norway opened the Barents Sea southeast for petroleum activity in 2013. In May 2016,
in the 23rd licensing round, ten licenses were awarded to 13 companies, including three
production licences in the areas opened in 2013. One area mentioned by industry as
potentially interesting, if political conditions are met in the future, is to consider a joint
co-operation with Russia to explore resources in this area, and to share the costs of the
infrastructure needed to develop new projects.
To date, only one-third of the gas resources and half of the oil resources have been
produced in Norway, but the rate of production by field has been decreasing since 2006.
This means that if the government wants to maintain the level of resources and
revenues, it must promote the exploration and production of oil and gas and increase
recovery further.
Although the main goal of the government is to continue to manage cautiously the oil and
gas sector and to develop its resources step by step, Norway has also been impacted by
the recent drop in commodity prices, by a slowdown in GDP growth, and the recent
reduction in tax revenues. To maintain the competitiveness and the profitability of this
sector, access to new acreage for exploration and production in the NCS is considered
essential by both the MPE and industry – otherwise, the level of future production of
resources will decline, which could create uncertainties regarding the security of supply
in Europe. The IEA welcomes Norway’s efforts to maintain the production and recovery
of oil and gas resources. It appears necessary to continue to maintain a favourable fiscal
framework for this industry to preserve the level of investments and continue to promote
RD&D.
From a long-term perspective, the government should also consider charting the way
towards the transition of its economy to cope with an eventual reduction in revenues from
fossil fuels.

Electricity sector
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Norway’s power system is notable for the predominance of the hydropower sector, which
accounts for around 95% of the total installed capacity. Norway’s hydroelectric fleet also
has a very large reservoir capacity (85 TWh). This significant source of flexibility is a
resource the government wishes to exploit further in the future, especially given the
future structural changes in adjacent European Union electricity markets, which include
increased shares of variable renewables and the need for a more flexible backup
capacity, as well as the possible shut down of nuclear reactors in Sweden. To develop
cross-border interconnections and grids will reinforce the security of supply of the
regional electricity system, although it may also expose Norway to more price volatility.
From this perspective, therefore, the government should facilitate the ongoing decisions
for new interconnectors. These have the potential to deliver a significant increase in
capacity compared with the current levels, and offer access to new markets in the region
and improve the flexibility of the system.
Norway should also tackle the challenge to maintain the sustainability of its hydropower
system, especially to ensure that investments in maintenance are realised in due time
and that the renewal of licenses does not erode economic viability. Industry also calls for
a fairer taxation level of the hydropower sector.
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Norway’s electricity market has been deregulated since 1991 and it functions very well: it
is considered a mature and liquid market, and is a model for many other countries. The
Norwegian electricity sector legislation is largely harmonised with EU legislation. Market
coupling with other countries has increased and further integration is welcomed by the
Nordic TSOs, which underlines the growing complexity of the future management of the
grid. A common Nordic balance settlement (NBS) is expected to be launched in 2017.
NBS will reduce entry barriers in retail markets across the Nordic borders.

Limiting CO2 emissions
Regarding climate change, Norway has a long history of ambitious climate policy and
has a goal to reduce GHG emissions by 30% from 1990 to 2020. The overall national
climate policy is set by the parliament and is broadly supported. In Norway, a
comprehensive set of instruments has been developed over many years, such as a CO2
tax introduced in 1991, the pollution control act, agreements with and voluntary
measures in many industrial sectors, and increased support to RD&D to reduce
emissions and develop environmental technologies. The government has also adjusted
taxes to promote EVs further, and increased spending on public transport, such as
railways.
In the future, the aim will be to continue to utilise international flexibility mechanisms to
meet the GHG emission targets. Norway will fulfil its commitment to reduce emissions by
at least 40% of the 1990 levels by 2030, even if there is no agreement on a joint
fulfilment with the European Union. Norway had also declared its intention to become
carbon neutral by 2050 provided enough countries fulfil their obligations as 2030
approaches. However, in June 2016 the parliament decided to move carbon neutrality
forward to 2030 and aim for Norway to become a low-emission society by 2050. The
government is considering how to implement this objective. Norway should also be
congratulated for its financial support of many international climate initiatives, especially
for its involvement in the United Nations Framework Convention on Climate Change
process and the Paris Agreement.
In comparison with other OECD countries, Norway is already a low-carbon economy
because of the predominance of its hydropower sector. However, the large use of
electricity for domestic heating also means that there is less room to manoeuvre to
decarbonise the economy. Primarily only the industrial sectors, oil and gas extraction,
manufacturing, and transport still have potential to do so, which could become more
challenging. Norway should continue to consider further measures to internalise the
costs of CO2 emissions from these sectors.
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A quantitative national target for energy efficiency to reduce energy intensity (energy
use/GDP) by 30% by 2030 has been set, stricter legislation as to new building
requirements has been adopted, and currently a consultation to ban the use of fossil
fuels to heat buildings and district heating systems is ongoing. With regards to the 2030
energy intensity target, it would be an improvement to investigate further how the
different end-use sectors can and should contribute to reaching it.
The contribution of Enova’s support programmes to develop more innovation and new
energy and climate solutions must be underlined. With its institutional set-up, Enova is
well positioned to deliver savings and drive innovation through market entry of new
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technologies. The government should continue to task Enova with the implementation of
policies to promote more-efficient and climate-friendly energy use.
Finally, in recent years Norway has substantially increased public funding for
energy-related RD&D and has become the leading IEA member country when measured
in RD&D spending per GDP. RD&D is a government priority and numerous programmes
have been set up. The programmes are guided by the MPE’s national RD&D strategies
Energi21 (including CCS) for the energy sector and OG 21 for the petroleum sector, and
also with the objectives to improve innovation and the development of new technologies.

Recommendations
The government of Norway should:
 Continue to manage efficiently the exploration and production of its oil and gas
resources in a safe and environmentally friendly manner in both mature and frontier
areas.
 Continue to support further harmonisation and integration within the Nordic electricity
market and to facilitate the development of new interconnections to strengthen the
security of supply of the electricity system.
 Define more precisely a long-term strategy to achieve its climate change targets by
sector, regularly monitor and assess the different policies and costs in a more coordinated manner, and involve all the relevant stakeholders in efforts to meet these
objectives.
 Develop pathways for a transition to a future with lower fossil fuel revenues.
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2. Climate change
Key data
(2014, 2015)
GHG emissions ex. LULUCF* (2014): 53.2 MtCO2-eq, +2.4% since 1990 (UNFCCC, 2016)
GHG emissions with LULUCF* (2014): 27.7 MtCO2-eq, -33% since 1990 (UNFCCC, 2016)
CO2 emissions from fuel combustion (2015): 36.7 Mt, +34% since 1990
CO2 emissions by fuel (2015): oil 58.9%, natural gas 30.6%, coal 7.9%, other 2.6%
CO2 emissions by sector (2015): transport 38.9%, other energy industries 33.4%,
manufacturing and construction 15.2%, commercial and other services 6.0%, heat and
power generation 5.6%, residential 0.8%
Carbon emissions per GDP (2015): 0.12 tCO/USD 1 000 GDP PPP (IEA average, 0.25)
Carbon emissions per person (2015): 7.1 tCO (IEA average, 9.9)
* land use, land-use change and forestry

Greenhouse gas emissions
Total emissions of greenhouse gases (GHGs) in Norway amounted to
53.2 million tonnes (Mt) carbon dioxide (CO2)-equivalent (MtCO2-eq) in 2014
(Figure 2.1). CO2 was the major GHG. It accounted for 83% of the total GHG emissions
in 2014, methane (CH4) for 10% and nitrous oxide (N2O) for 5%. The remainder, around
3%, consisted of perfluorocarbons (PFCs), sulphur hexafluoride (SF6), and
hydrofluorocarbons (HFCs).
Figure 2.1 GHG emissions by gas, 1990 and 2014
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By sector, by far the largest source of GHG emissions is fossil fuel combustion in the
energy sector, including transport. It produced 73% of all the GHG emissions in 2014
(Figure 2.2).

Mt CO2-eq.

Figure 2.2 GHG emissions by sector, 1990 and 2014
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Source: UNFCCC (2016) Norway’s National Inventory Submission 2016.

Energy-related CO2 emissions
The following sections concern mainly CO2 emissions from fuel combustion, which is the
main source of GHG emissions. Emissions from the non-energy related sectors
(Figure 2.2) and from other GHGs (Figure 2.1) are not included.
CO2 emissions from fuel combustion in Norway were 36.7 Mt in 2015, 34% more than in
1990. Emissions had increased steadily along with economic growth, to 37.2 Mt in 1999.
This was followed by a sharp decline and a gradual rebound. For the past decade, CO2
emissions have plateaued. Since the record of 37.5 Mt in 2010, emissions had declined
by 2% to 2015 (Figure 2.3).

Sources of emissions
Emissions by sector
Transport is the largest CO2-emitting sector, at around two-fifths (14 MtCO2) of total
emissions in 2015. Transport emissions have grown by 43% since 1990, as the number
of vehicles and volume of transport have increased.
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The second-largest CO2-emitting sector was energy industries other than power and
heat generation. This mainly covers oil and gas production and oil refineries, but also
coal mining.
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Figure 2.3 CO2 emissions by sector, 1990-2015
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Figure 2.4 CO2 emissions by fuel, 1990-2015
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Emissions by fuel

© OECD/IEA, 2017

Oil is the largest source of CO2 emissions, at 58.9% of the total in 2015, followed by
natural gas (30.6%) (Figure 2.4). Oil is consumed mainly in the transport sector (57% of
the total final oil consumption in 2015) and in industry (33%, including non-energy use).
Around three-quarters of the natural gas are consumed in oil and gas production and the
rest mostly as a raw material for methanol production. In a recent development, in 2016
the 420 MW gas-fired power plant at Kårstø was permanently shut down. Coal was the
source of 7.9% of the total emissions in 2015. Since 2005, CO2 emissions from oil use
have decreased by 1.4% and those from coal by 1.0%, whereas those from natural gas
use have increased by 21.3%, mostly because of increased gas production, both
onshore and offshore.

Carbon intensity of the economy
Carbon intensity of the Norwegian economy has traditionally been low by international
comparison and has continued to decrease over the past decades (Figure 2.5). Norway’s
carbon intensity, measured as CO2 emissions per gross domestic product (GDP)
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adjusted for purchasing power parity (PPP) in 2010 US dollars (USD), amounted to
0.12 tCO2/USD 1 000 GDP PPP in 2015 and was less than half of the International
Energy Agency (IEA) average of 0.26 tCO2/USD 1 000 GDP PPP. Norway has the
fourth-lowest CO2 intensity among the IEA member countries, after Switzerland, Sweden
and France.
Since 1990, economic growth has been the main driver for CO2 emissions, and it has
been much faster than population growth. Over the same period, the CO2 intensity of
energy consumption has remained relatively stable. In 2014, Norway’s energy-related
CO2 emissions per person amounted to 7.0 t, which was close to the IEA median and
around one-third less than the IEA average of 10.1 t (Figure 2.6).

tCO/USD 1 000 GDP PPP

Figure 2.5 Energy related CO2 emissions per unit of GDP in Norway and in other
selected IEA member countries, 1973-2015
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Figure 2.6 CO2 emissions and main drivers in Norway, 1990-2015
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Source: IEA (2017), 2017 Preliminary Edition of CO2 Emissions from Fuel Combustion, www.iea.org/statistics/.

Carbon intensity of electricity generation
The carbon intensity of electricity generation in Norway’s hydro-dominated power system
has traditionally been the lowest among the IEA countries. In dry years, Norway imports
electricity from elsewhere in the well-interconnected Nordic electricity market area, which
overall has a low carbon intensity by international comparison (Figure 2.7). From 2011 to
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2015, the CO2 intensity of electricity generation in Norway averaged 14.4 grams of CO2
per kilowatt hour (gCO2/kWh).
Figure 2.7 CO2 emissions per kWh of power and heat generated in Norway and in
other selected IEA member countries, 1973-2015
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Source: IEA (2017), 2017 Preliminary Edition of CO2 Emissions from Fuel Combustion, www.iea.org/statistics/.

Local air quality
Air quality in Norway is generally good and concentration levels for most air pollutants
are below the EU limit values. Yet, in some parts of major urban areas the limit values for
particulate matter (PM) and nitrogen oxides (NOx) are exceeded, especially in winter. 1
Norway also has national legislation on limit values, and the limit values for PM are even
stricter than the EU limit values. Overall, however, air pollution levels have been
decreasing in recent years (EEA, 2014).
The main source of PM and NOx in Norway is road transport, both through exhaust
emissions and asphalt dust. Under Norway’s National Transport Plan 2014-23, the
transport sector is to be developed in an environmentally friendly way and public
transport in urban areas will be encouraged.

Institutions
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The overall national climate policy is decided by the Norwegian parliament (the Storting),
and the government implements and administers the most important policies and
measures, such as economic instruments and direct regulations. Most policies and
measures in the area of climate policy are developed through interministerial processes
before the political proposals are tabled. The Ministry of Climate and Environment has
the overarching cross-sectoral responsibility for the co-ordination and implementation of
the Norwegian climate policy. The other ministries are responsible for implementation in
their respective sectors.

1

As a party to the Agreement on the European Economic Area (EEA), Norway must comply with EU law on air
pollution law. The EU limit values are laid down in the Directive 2008/50/EC on ambient air quality and cleaner air for
Europe.
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The Ministry of Climate and Environment is assisted by the Norwegian Environment
Agency. The agency reports to the Ministry and implements government pollution and
nature management policy, which includes climate and air-quality policy.
Local governments are responsible for implementing policies and measures at the local
level, for example through waste management, local planning, and some transport
measures.

Policies and measures
Targets
Norway has emissions reduction targets for 2020, 2030, and 2050.
By 2020, Norway aims to cut emissions of GHGs equivalent to 30% of the country’s
emissions in 1990. This will be done through a combination of domestic reductions and
reductions in other countries, which include those achieved through Norway's
participation in the EU Emissions Trading Scheme (EU-ETS). The use of international
flexible mechanisms (notably the Clean Development Mechanism credits under the
Kyoto Protocol) will also help reach Norway’s 2020 target.
Under the Paris Agreement of the United Nations Framework Convention on Climate
Change (UNFCCC), Norway’s nationally determined contribution specifies a target to
reduce emissions by at least 40% from the 1990 levels by 2030. The aim is to fulfil this
target as a joint fulfilment with the European Union and its member states. Around half of
Norway’s emissions are already covered by the EU-ETS. In addition, a national target for
emissions reductions will be set for sectors outside the EU-ETS. Norway has entered
into a dialogue with the European Union on an agreement for the joint fulfilment of the
2030 target. If there is no agreement with the European Union, Norway will fulfil the
commitment individually provided that it will have access to flexible mechanisms under
the Paris Agreement and be credited for participation in the EU-ETS. The ambition level
of at least a 40% reduction will remain the same.
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Norway also aims to be carbon neutral by 2030, which it plans to achieve through the
EU-ETS, international co-operation on emissions reductions, and emissions trading or
project-based co-operation. Previously, it had set this target for 2050, but the parliament
brought the date forward in summer 2016.
By 2050, Norway aims to become a low-emission society. The volume of domestic
emissions reductions will depend on the ambition and actions of other countries. The
government will also aim to balance the concerns over carbon leakage and the
competitiveness of Norwegian industry with the need for more ambitious global climate
policies and to avoid locking in infrastructure and systems that are incompatible with
domestic and global climate targets. The government is currently working on a new
climate change act that will legislate emissions reduction targets. The parliament has
asked the government to legislate a target for 2050 that states a low-emission society
has emissions levels of 80-95% below the 1990 levels.
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Domestic measures
As explained in Norway’s Second Biennial Report under the Framework Convention on
Climate Change, the polluter-pays principle is a cornerstone of the Norwegian policy
framework on climate change (GOV, 2015). Cross-sectoral economic policy instruments
(e.g. CO2 tax) are the basis for decentralised, cost-effective, and informed actions.
Norway’s CO2 tax was first introduced in 1991 in the offshore oil and gas sector, as well
as in the transport and heating sectors. Mainland energyǦintensive industries were,
however, exempt from the tax because of the perceived threat of carbon leakage.
The tax rate varies by fuel type and sector. The CO2 tax has encouraged the offshore oil
and gas industry to reduce flaring and adopt carbon capture and storage (CCS) at the
Sleipner and Snøhvit fields. Further measures include the electrification of some
processes and an increased energy efficiency.
CO2 taxes on transport and heating fuels have also helped to reduce emissions. In the
transport sector, CO2 emissions have been further reduced by introducing CO2Ǧbased
vehicle taxation to promote electric and other low-emission vehicles, and biofuels
blending obligations (see chapters 3 and 7).
Figure 2.8 Price of GHG emissions by sector, 2016
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Today, more than 80% of Norwegian GHG emissions are covered by carbon taxes
and/or the EU-ETS. Nevertheless, as elsewhere, carbon price levels across sectors
remain far from uniform and efforts to reduce these disparities would help to ensure
consistent and economic incentives to abate them (Figure 2.8).
In addition to carbon-pricing instruments, such as taxes and the ETS, the government
has supported research on and innovation of climate-friendly technologies to help
develop emissions reduction solutions where the markets have not provided them (see
chapter 8).
According to government estimates, Norway’s GHG emissions in 2010 would have been
12.6-15.2 MtCO2-eq higher than observed if the climate policies and measures had not
35
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been implemented. GHG emissions would be 17.1-20.1 MtCO2-eq higher in 2020 and
17.8-20.5 MtCO2-eq higher in 2030 (GOV, 2015).
Further domestic emissions reduction is somewhat challenged by the widespread use of
electricity, which is 94-98% generated from zero-carbon sources. Norway has the
highest share of electricity in the total final consumption among the IEA member
countries (46%), and space heating, for example, is heavily electrified. Through
Enova SF (Enova), the government has ambitious programmes to increase renewable
energy use and energy efficiency, but often they do not replace the use of fossil fuels
(see chapters 3 and 7).

Emissions trading
The EU-ETS is currently in its third phase (2013-20) and around half of Norway’s GHG
emissions are covered by it. This EU-ETS phase is significantly different from previous
phases. National allocation plans are no longer required and a single EU-wide ETS cap
has been introduced. The cap is reduced by 1.74% per year from 2013 onwards, which
results in a total cap for 2020 that is 21% below the 2005 emission levels from the
sectors covered by the scheme.
More than 40% of the allowances will be auctioned and electricity generation no longer
receives free allowances. For the sectors in which allowances are still given away for
free, such as the manufacturing industry and heat sectors, harmonised allocation rules
apply, based on EU-wide benchmarks of emission performance. A separate cap applies
to the aviation sector. A market stability reserve of allowances will start to operate from
2019 to enable the supply of allowances to respond to changes in demand. In its
proposal for a revised ETS from 2021 to 2030 (Phase IV), the European Commission
has proposed to increase the linear reduction factor from 1.74% to 2.2% per year from
2021 onwards.

International emission credits
Norway supports the Clean Development Mechanism of the UNFCCC and has a
programme to procure some 60 million Certified Emission Reductions (CERs) generated
in the second commitment period of the Kyoto Protocol (2013-20). The government will
procure carbon credits to help reach its domestic GHG emissions target of a 30%
reduction by 2020 from 1990, but the final procurement target is yet to be determined.
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The government has decided to acquire carbon credits from projects that face a risk of
discontinuing their operations under the current low-carbon credit prices (vulnerable
projects), or from new, as yet unregistered, projects. Credits will not be acquired from
so-called industrial HFC projects or from coal-based energy production without CCS
(GOV, 2015).
The expected deliveries from vulnerable projects that have been contracted were
estimated at 31 million CERs (as of June 2016). A further 3.9 million CERs from new
projects are expected to be delivered from the Carbon Partnership Facility and Prototype
Carbon Fund (World Bank) and the Nordic Environment Finance Co-operation Carbon
Fund. As of August 2016, contracts with an estimated delivery of some 10 million CERs
have so far been agreed under a bilateral programme, and contracts with a further
6 million CERs were under negotiation in the second half of 2016.
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Climate change vulnerability and adaptation
In May 2013, the Ministry of Climate and Environment published a White Paper on
climate change adaptation in Norway. The White Paper focuses on the challenges
associated with climate change and how Norway can become more resilient to it.
The Norwegian economy, environment, and society are all vulnerable to climate change.
Projections indicate a warming in all parts of Norway and during all seasons. The annual
mean temperature for Norway is estimated to increase by 3.4 (2.3-4.6) degrees Celsius
by the year 2100. The growing season is projected to increase in large parts of the
country. Annual and seasonal precipitation is also projected to increase. The annual
runoff from the Norwegian mainland is estimated to rise, but regional differences can be
expected. The snow season is projected to become shorter, and rainfall floods can be
expected to increase. Higher temperatures and somewhat lower precipitation in the
summer are projected to result in more serious summer droughts, particularly in southern
Norway. Projections for the period 2071-2100 indicate that 90% of the country’s glaciers
may melt completely, and 30-40% of the total glaciated area may be gone by the year
2100. Climate change will also affect the oceans along the Norwegian coast. By 2100,
the ocean surface temperature and sea level are expected to rise, and ocean
acidification is expected to accelerate.
The Norwegian power supply is based primarily on hydropower. A higher precipitation
caused by climate change will probably serve to increase power generation. At the same
time, the expected increase in temperature will mean that Norway requires less heating,
but more cooling (see chapter 6).
The authorities are responsible for creating the necessary framework for the country to
adapt to a changing climate. This includes providing national statutes, regulations, and
guidelines. The municipalities play an important role in climate change adaptation, as
climate change impacts are manifested at the local level, where many adaptation actions
are designed and implemented. Land-use planning is one of the core elements of this
responsibility. In general, the government aims to incorporate climate change
considerations into planning and decision-making processes in all areas and at all levels
of society.
Since January 2014, the Norwegian Environment Agency has been the agency that
supports the Ministry of Climate and Environment on climate change adaptation. It also
co-ordinates the work of the central government on climate change adaptation.
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Assessment
Norway has devoted considerable attention to environmental sustainability, and climate
change mitigation enjoys broad popular and political support. The country has a target to
reduce emissions by 30% from 1990 to 2020. In 2014, GHG emissions were roughly at
the 1990 level, despite strong economic growth in the 1990-2014 period. The
government plans to meet the target through a combination of domestic reductions,
participation in the EU-ETS, and the use of international flexible mechanisms obtained
through the government's procurement programme.
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Norway’s Nationally Determined Contribution under the UNFCCC is -40% from 1990 to
2030, a target for which it pursues joint fulfilment with the European Union. Norway has
also pledged to become carbon neutral by 2030 (taking into account its contribution to
emissions reductions abroad). By 2050, the stated objective is for Norway to become a
low-emission society. The government is currently working on a climate change act to
legislate its 2050 target. With its strong commitment to global climate change mitigation,
Norway has set a fine example to other countries.
As to the -40% target for 2030, the negotiations with the European Union over a
collective delivery (joint fulfilment) should be concluded as quickly as reasonably
possible. To conclude the negotiations with the European Union is also a prerequisite for
estimating the volume of international carbon credits Norway will need to purchase to
meet its 2030 carbon neutrality goal. If an agreement with the European Union is not
reached, the government will maintain the ambition to reduce emissions by at least 40%
(compared with 1990) by 2030. This target will be conditional on the availability of flexible
mechanisms under the Paris Agreement and on Norway’s being credited for participating
in the EU-ETS. If Norway does not conclude an agreement with the European Union, the
government will consult the parliament at a later date to set a national target for the
non-ETS sector. The question of how much of the emissions reductions should be
carried out domestically remains a divisive one. Norway will probably have an ongoing
reliance on some use of market mechanisms to meet the targets it has set, so it should
seek early clarity on the post-2020 rules and position itself to secure credits early.
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In many ways, Norway already is a lower-carbon economy than most others because of
the historical predominance of hydropower. The widespread use of electricity, which
includes for heating, means that energy use in buildings has essentially already been
decarbonised. Oil and gas production, manufacturing, and transport are the focus areas
for further cuts in energy-related GHG emissions. Fewer options for GHG mitigation tend
to increase the mitigation cost per tonne avoided, and this, in turn, explains why the
government also relies on international carbon credits as a measure to meet climate
targets. When it defines the 2050 target to become a low-emission society, the
government should also clarify the expected role of international carbon credits, in
particular because the supply of such credits is set to decline in the global efforts to
reduce emissions significantly by 2050.
Around 50% of Norway’s emissions are already covered by the EU-ETS. Combined, the
CO2 tax and EU-ETS cover around 80% of GHG emissions in the country. Since the
2011 in-depth review, climate policies have been strengthened further through, among
other things, increased tax rates on CO2 in mineral products and on HFCs and PFCs in
products. The government has also adjusted taxes to promote low- and zero-emission
vehicles and increased spending on public transport, railways, and cycling/walking paths.
The blending obligation for biofuels in road transport was increased to 5.5% in 2015.
Funding for Enova has been increased. New energy requirements in the building code
were introduced from 1 January 2016, and the government is working on a phase out of
fossil fuels in buildings from 2020. The IEA encourages the government to prioritise
policies and measures that reduce GHG emissions based on their long-term costeffectiveness (NOK per tonne of CO2 [NOK/tCO2] avoided). The long-term approach is
relevant here because, in the required transition to a low-carbon energy system, the
need to change the economic structure may cost today, but will save money in the long run.
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Recommendations
The government of Norway should:
 Work to conclude the negotiations with the European Union on a joint fulfilment of the
2030 target without undue delay.
 Prioritise policies and measures that reduce GHG emissions based on their
long-term cost-effectiveness (NOK/tCO2 avoided). Such assessments should
consider costs and benefits over the full long-term energy transition, not just the
short-term emission savings.
 Consider measures to enhance emission reductions and support low-carbon
development of the oil and gas, manufacturing, and transport sectors, particularly
where policy gaps exist.
 Implement measures to fulfil the commitments outlined in its White Paper on climate
change adaptation and consider updating its national strategy to adapt to climate
change based on the best available knowledge.
 Continue to work towards policy co-ordination of emissions reduction measures,
which include the domestic carbon tax, EU-ETS, and renewable energy and energy
efficiency measures.
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INTERNATIONAL ENERGY AGENCY
The International Energy Agency (IEA), an autonomous agency, was established in November 1974.
Its primary mandate was – and is – two-fold: to promote energy security amongst its member
countries through collective response to physical disruptions in oil supply, and provide authoritative
research and analysis on ways to ensure reliable, affordable and clean energy for its 29 member
countries and beyond. The IEA carries out a comprehensive programme of energy co-operation among
its member countries, each of which is obliged to hold oil stocks equivalent to 90 days of its net imports.
The Agency’s aims include the following objectives:
 Secure member countries’ access to reliable and ample supplies of all forms of energy; in particular,
through maintaining effective emergency response capabilities in case of oil supply disruptions.
 Promote sustainable energy policies that spur economic growth and environmental protection
in a global context – particularly in terms of reducing greenhouse-gas emissions that contribute
to climate change.
 Improve transparency of international markets through collection and analysis of
energy data.
 Support global collaboration on energy technology to secure future energy supplies
and mitigate their environmental impact, including through improved energy
efﬁciency and development and deployment of low-carbon technologies.
 Find solutions to global energy challenges through engagement and
dialogue with non-member countries, industry, international
organisations and other stakeholders.
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International Energy Agency
Website: www.iea.org

IEA member countries:
Australia
Austria
Belgium
Canada
Czech Republic
Denmark
Estonia
Finland
France
Germany
Secure
Greece
Sustainable
Hungary
Together
Ireland
Italy
Japan
Korea
Luxembourg
Netherlands
New Zealand
Norway
Poland
Portugal
Slovak Republic
Spain
Sweden
Switzerland
Turkey
United Kingdom
United States

Please note that this publication
is subject to specific restrictions
that limit its use and distribution.
The terms and conditions are
available online at www.iea.org/t&c/

The European Commission
also participates in
the work of the IEA.
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ΒΟΕ͑ΤΥΠΣΒΘΖ͑ΚΟΗΣΒΤΥΣΦΔΥΦΣΖ͑ΚΤ͑ΒΟΠΥΙΖΣ͑ΖΩΒΞΡΝΖͫ͑ΗΠΣ͑ΞΠΤΥ͑ΚΟΕΚΧΚΕΦΒΝ͑ΒΡΡΝΚΔΒΥΚΠΟΤ͑͝ΥΙΖ͑
ΦΒΟΥΚΥΚΖΤ͑ΠΗ͑ʹͣ͑ΨΚΝΝ͑ΞΖΒΟ͑ΥΙΒΥ͑ΡΣΠΛΖΔΥ͞ΤΡΖΔΚΗΚΔ͑ΥΣΒΟΤΡΠΣΥ͑ΒΟΕ͑ΤΥΠΣΒΘΖ͑ΚΟΗΣΒΤΥΣΦΔΥΦΣΖ͑ΒΣΖ͑
ΦΟΝΚΜΖΝΪ͑ΥΠ͑ΓΖ͑ΖΔΠΟΠΞΚΔΒΝ͑͟ͶΗΗΖΔΥΚΧΖ͑ΔΠ͞ΠΣΕΚΟΒΥΚΠΟ͑ΒΟΕ͑ΡΝΒΟΟΚΟΘ͑͝ΗΣΠΞ͑ΥΙΖ͑ΝΠΔΒΝ͑ΥΠ͑ΥΙΖ͑
ΣΖΘΚΠΟΒΝ͑ΝΖΧΖΝ͑͝ΔΠΦΝΕ͑ΙΖΝΡ͑ΒΝΝΖΧΚΒΥΖ͑ΥΙΖΤΖ͑ΓΒΣΣΚΖΣΤ͑͑͟
΅ΖΔΙΟΠΝΠΘΪ͑ΡΣΠΘΣΖΤΤ͑ΟΖΖΕΤ͑ΤΥΣΠΟΘ͑ΔΠ͞ΠΣΕΚΟΒΥΖΕ͑ΡΠΝΚΔΪ͑ΤΦΡΡΠΣΥ͑͟ΈΙΚΝΖ͑ΖΔΠΟΠΞΚΔ͑
ΔΠΞΡΖΥΚΥΚΧΖΟΖΤΤ͑ΠΗ͑ΟΖΨ͑ΥΖΔΙΟΠΝΠΘΚΖΤ͑ΚΤ͑ΚΞΡΣΠΧΚΟΘ͑͝ΡΠΝΚΔΪ͑ΕΣΚΧΖΣΤ͑ΕΠ͑ΟΠΥ͑ΒΝΨΒΪΤ͑ΙΒΧΖ͑
ΤΦΗΗΚΔΚΖΟΥ͑ΞΒΣΜΖΥ͑ΚΞΡΒΔΥ͑ΥΠ͑ΤΥΖΖΣ͑ΥΖΔΙΟΠΝΠΘΪ͑ΔΙΠΚΔΖΤ͑ΚΟ͑ΒΟ͑ΠΡΥΚΞΒΝ͑ΕΚΣΖΔΥΚΠΟ͑͟ͶΟΖΣΘΪ͑ΤΖΔΦΣΚΥΪ͑
ΒΟΕ͑ΤΦΤΥΒΚΟΒΓΚΝΚΥΪ͑ΓΖΟΖΗΚΥΤ͑ΟΖΖΕ͑ΒΕΖΦΒΥΖ͑ΞΒΣΜΖΥ͑ΤΚΘΟΒΝΤ͑ΒΟΕ͑ΣΖΘΦΝΒΥΚΠΟΤ͑ΥΠ͑ΖΟΔΠΦΣΒΘΖ͑
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ΓΦΤΚΟΖΤΤ͑ΕΖΔΚΤΚΠΟ͞ΞΒΜΚΟΘ͑͝ΚΟΔΝΦΕΚΟΘ͑ΥΒΩΒΥΚΠΟ͑͝ΚΟΥΖΣΟΒΥΚΠΟΒΝ͑ΥΣΒΕΖ͑͝ΦΣΓΒΟ͑ΡΝΒΟΟΚΟΘ͑͝ΒΟΕ͑
ΚΟΟΠΧΒΥΚΠΟ͑͟

ΚΘΙΖΣ͑ΒΞΓΚΥΚΠΟΤ͑ΗΠΣ͑Β͑ΤΦΤΥΒΚΟΒΓΝΖ͑ΖΟΖΣΘΪ͑
ΤΪΤΥΖΞ͑ΒΣΖ͑ΟΠΥ͑ΓΖΚΟΘ͑ΥΣΒΟΤΝΒΥΖΕ͑ΚΟΥΠ͑ΒΔΥΚΠΟ
΅ΠΕΒΪΤ͑ΔΣΚΥΚΔΒΝ͑ΔΙΒΝΝΖΟΘΖ͑ΚΤ͑ΥΠ͑ΖΟΤΦΣΖ͑ΥΙΖ͑ΞΠΞΖΟΥΦΞ͑ΠΗ͑ΥΙΖ͑ΖΟΖΣΘΪ͑ΤΖΔΥΠΣ͑ΥΣΒΟΤΗΠΣΞΒΥΚΠΟ͑ΒΟΕ͑
ΤΡΖΖΕ͑ΚΥΤ͑ΡΣΠΘΣΖΤΤ͑͟΅ΙΖ͑ΣΒΥΚΗΚΔΒΥΚΠΟ͑ΠΗ͑ΥΙΖ͑ΒΣΚΤ͑ͲΘΣΖΖΞΖΟΥ͑ΒΟΕ͑ΔΒΝΝΤ͑ΥΠ͑ΚΞΡΝΖΞΖΟΥ͑ΥΙΖ͑
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ΝΠΟΘ͞ΥΖΣΞ͑ΠΓΛΖΔΥΚΧΖΤ͑ΨΚΝΝ͑ΓΖ͑ΟΖΖΕΖΕ͑ΥΠ͑ΤΥΖΖΣ͑ΥΙΖ͑ΖΟΖΣΘΪ͑ΤΖΔΥΠΣ͑ΥΠΨΒΣΕΤ͑ΤΦΤΥΒΚΟΒΓΚΝΚΥΪ͑͑͟
΅ΙΖ͑ΔΦΣΣΖΟΥ͑ΥΣΒΛΖΔΥΠΣΪ͑ΗΒΝΝΤ͑ΤΙΠΣΥ͑͑͟Ͷ΅͑ͣͨ͑͢͡ΡΣΖΤΖΟΥΤ͑ΥΙΣΖΖ͑ΡΒΥΙΨΒΪΤ͑ΗΠΣ͑ΖΟΖΣΘΪ͑ΤΖΔΥΠΣ͑
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ΤΔΖΟΒΣΚΠ͑ΥΙΒΥ͑ΥΒΜΖΤ͑ΚΟΥΠ͑ΒΔΔΠΦΟΥ͑ΖΩΚΤΥΚΟΘ͑ΖΟΖΣΘΪ͑͞ΒΟΕ͑ΔΝΚΞΒΥΖ͞ΣΖΝΒΥΖΕ͑ΔΠΞΞΚΥΞΖΟΥΤ͑ΓΪ͑
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ΒΔΙΚΖΧΚΟΘ͑ΘΝΠΓΒΝ͑ΔΝΚΞΒΥΖ͑ΞΚΥΚΘΒΥΚΠΟ͑ΠΓΛΖΔΥΚΧΖΤ͑͝ΓΦΥ͑ΨΠΦΝΕ͑ΤΥΚΝΝ͑ΣΖΡΣΖΤΖΟΥ͑Β͑ΤΚΘΟΚΗΚΔΒΟΥ͑ΤΙΚΗΥ͑
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ΔΠΞΞΚΥΞΖΟΥ͑͟΅ΙΖ͑ͣπʹ͑΄ΔΖΟΒΣΚΠ͙͑ͣ͵΄͚͑ΒΟΕ͑ΥΙΖ͑ͳΖΪΠΟΕ͑ͣπʹ͑΄ΔΖΟΒΣΚΠ͙͑ͳͣ͵΄͚͑ΖΒΔΙ͑ΤΖΥΤ͑ΠΦΥ͑Β͑
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ΞΒΚΟ͑ΔΝΚΞΒΥΖ͑ΤΔΖΟΒΣΚΠ͑ΚΟ͑ΥΙΖ͑Ͷ΅͑ΤΖΣΚΖΤ͑ΗΠΣ͑ΞΒΟΪ͑ΪΖΒΣΤ͑͝ΒΟΕ͑ΚΥ͑ΙΒΤ͑ΓΖΖΟ͑ΨΚΕΖΝΪ͑ΦΤΖΕ͑ΓΪ͑
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ΥΖΔΙΟΚΔΒΝΝΪ͑ΕΚΗΗΚΔΦΝΥ͑ΠΣ͑ΔΠΤΥΝΪ͑ΥΠ͑ΒΓΒΥΖ͑ΕΚΣΖΔΥΝΪ͑͟΅ΙΚΤ͑ΨΚΝΝ͑ΣΖΦΚΣΖ͑ΞΒΤΤΚΧΖ͑ΥΖΔΙΟΠΝΠΘΚΔΒΝ͑
ΝΖΒΣΟΚΟΘ͑ΒΟΕ͑ΤΔΒΝΖ͞ΦΡ͑ΚΟ͑ΓΠΥΙ͑ΤΦΤΥΒΚΟΒΓΝΖ͑ΓΚΠΖΟΖΣΘΪ͑ΒΟΕ͑ʹʹ΄͑͝ΨΙΚΔΙ͑ΙΒΧΖ͑ΓΖΖΟ͑ΝΒΘΘΚΟΘ͑
ΓΖΙΚΟΕ͑ΤΠ͑ΗΒΣ͑͟
ͺΟΟΠΧΒΥΚΠΟ͑ΞΦΤΥ͑ΓΖ͑ΤΦΡΡΠΣΥΖΕ͑ΒΥ͑ΒΝΝ͑ΤΥΒΘΖΤ͑͝ΗΣΠΞ͑ΖΒΣΝΪ͑ΣΖΤΖΒΣΔΙ͑ΥΠ͑ΗΦΝΝ͑ΕΖΞΠΟΤΥΣΒΥΚΠΟ͑ΒΟΕ͑
ΕΖΡΝΠΪΞΖΟΥ͑͟ͳΠΥΙ͑ΚΟΔΣΖΞΖΟΥΒΝ͑ΒΟΕ͑ΣΒΕΚΔΒΝ͑ΚΟΟΠΧΒΥΚΠΟΤ͑ΒΣΖ͑ΟΖΖΕΖΕ͑ΥΠ͑ΥΣΒΟΤΚΥΚΠΟ͑ΥΠ͑Β͑ΟΖΨ͑
ΖΟΖΣΘΪ͑ΤΪΤΥΖΞ͑͟ΠΧΖΣΟΞΖΟΥΤ͑ΙΒΧΖ͑ΒΟ͑ΚΞΡΠΣΥΒΟΥ͑ΣΠΝΖ͑ΚΟ͑ΖΟΤΦΣΚΟΘ͑ΡΣΖΕΚΔΥΒΓΝΖ͑͝ΝΠΟΘ͞ΥΖΣΞ͑
ΤΦΡΡΠΣΥ͑ΚΟ͑ΒΝΝ͑ΤΥΒΘΖΤ͑ΠΗ͑ΚΟΟΠΧΒΥΚΠΟ͑͑Κ͟Ζ͑͟ΗΣΠΞ͑ΓΒΤΚΔ͑ΒΟΕ͑ΒΡΡΝΚΖΕ͑ΣΖΤΖΒΣΔΙ͑ΥΙΣΠΦΘΙ͑ΥΠ͑
ΕΖΧΖΝΠΡΞΖΟΥ͑͝ΕΖΞΠΟΤΥΣΒΥΚΠΟ͑ΒΟΕ͑ΕΖΡΝΠΪΞΖΟΥ͑ΡΙΒΤΖΤ͑͟ͲΝΝΠΔΒΥΚΠΟ͑ΠΗ͑ΣΖΤΠΦΣΔΖΤ͑ΥΠ͑ΧΒΣΚΠΦΤ͑
ΥΖΔΙΟΠΝΠΘΚΖΤ͑ΞΦΤΥ͑ΔΠΟΤΚΕΖΣ͑ΓΠΥΙ͑ΤΙΠΣΥ͑͞ΒΟΕ͑ΝΠΟΘ͞ΥΖΣΞ͑ΠΡΡΠΣΥΦΟΚΥΚΖΤ͑ΒΟΕ͑ΔΙΒΝΝΖΟΘΖΤ͑ΗΠΣ͑
ΚΟΟΠΧΒΥΚΠΟ͑͝ΒΤ͑ΨΖΝΝ͑ΒΤ͑ΣΖΗΝΖΔΥ͑ΥΙΖ͑ΝΖΧΖΝ͑ΠΗ͑ΥΖΔΙΟΠΝΠΘΪ͑ΞΒΥΦΣΚΥΪ͙͑ͷΚΘΦΣΖ͚͑͑͢͟͢͟

ͷΚΘΦΣΖ͑

͢͟͢͟ ͶΟΖΣΘΪ͑ΥΖΔΙΟΠΝΠΘΪ͑ΚΟΟΠΧΒΥΚΠΟ͑ΡΣΠΔΖΤΤ͑
Widespread
deployment
Continual
incremental

improvements •

Learning: learning by doing, scaling up

Public support: accelerate adoption, market
pull policies, system integration
Private actions: corporate and

household budgets; bond markets
Learning: learning by doing, sea Iing up

Public support: declining,
technology-neutral, holistic support

Niche
markets

Private actions: project actions,
corporate debt

•

•Spillovers

Learning: demonstration, knowledge
exchange, scale

Public support: market creation,
technology-specific support

First
commercial
project •

Private actions: PPPs, venture capita I,
corporate debt, equity investors

•

Second
generation

(learning from
early projects)

Learning: R&D, knowledge exchange
Public support: strategically
directed R&D
Third generation
(performance improvement
from ongoing R&D)
Private actions: angel investors,
corporate R&D

~-----------------------------------------,~··············································
Time
ͿΠΥΖΤͫ͑͑ͮ͑ΡΦΓΝΚΔ͞ΡΣΚΧΒΥΖ͑ΡΒΣΥΟΖΣΤΙΚΡΤ͑͟͵͗͵͑ͮ͑ΣΖΤΖΒΣΔΙ͑͝ΕΖΧΖΝΠΡΞΖΟΥ͑ΒΟΕ͑ΕΖΞΠΟΤΥΣΒΥΚΠΟ͑͗͟͵͑ͮ͑ΣΖΤΖΒΣΔΙ͑ΒΟΕ͑ΕΖΧΖΝΠΡΞΖΟΥ͑͟

ͼΖΪ͑ΡΠΚΟΥ͑͑

ͶΟΖΣΘΪ͑ΥΖΔΙΟΠΝΠΘΚΖΤ͑ΣΖΦΚΣΖ͑ΤΦΡΡΠΣΥ͑ΒΔΣΠΤΤ͑ΒΝΝ͑ΚΟΟΠΧΒΥΚΠΟ͑ΤΥΒΘΖΤ͑͑͟

ͺΟΥΖΣΟΒΥΚΠΟΒΝ͑ΔΠ͞ΠΡΖΣΒΥΚΠΟ͑ΓΖΥΨΖΖΟ͑ΧΒΣΚΠΦΤ͑ΝΖΧΖΝΤ͑ΠΗ͑ΘΠΧΖΣΟΞΖΟΥΤ͑ΒΟΕ͑ΨΚΥΙ͑ΥΙΖ͑ΡΣΚΧΒΥΖ͑ΤΖΔΥΠΣ͑
ΚΤ͑ΖΤΤΖΟΥΚΒΝ͑͟;ΦΝΥΚΝΒΥΖΣΒΝ͑ΔΠΝΝΒΓΠΣΒΥΚΠΟ͑ΔΒΟ͑ΚΞΡΣΠΧΖ͑ΥΙΖ͑ΔΠΤΥ͞ΖΗΗΖΔΥΚΧΖΟΖΤΤ͑ΠΗ͑ΖΟΖΣΘΪ͑
ΥΖΔΙΟΠΝΠΘΪ͑ΚΟΟΠΧΒΥΚΠΟ͑ΒΟΕ͑ΓΦΚΝΕ͑ΔΠΟΗΚΕΖΟΔΖ͑ΥΙΒΥ͑ΡΣΠΘΣΖΤΤ͑ΚΤ͑ΓΖΚΟΘ͑ΒΔΙΚΖΧΖΕ͑ΒΥ͑Β͑ΨΠΣΝΕΨΚΕΖ͑
ΤΔΒΝΖ͑͟ΝΠΓΒΝΚΤΒΥΚΠΟ͑ΚΤ͑ΤΡΒΣΜΚΟΘ͑ΞΠΣΖ͑ΠΡΖΟ͑ΚΟΟΠΧΒΥΚΠΟ͑ΗΣΒΞΖΨΠΣΜΤ͑ΥΙΒΥ͑ΙΖΝΡ͑ΡΠΠΝ͑ΣΖΤΠΦΣΔΖΤ͑
ΥΠ͑ΒΔΔΖΝΖΣΒΥΖ͑ΣΖΤΖΒΣΔΙ͑ΒΟΕ͑ΕΖΧΖΝΠΡΞΖΟΥ͙͑͗͵͚͑͝ΦΟΕΖΣΨΣΚΥΖ͑ΕΖΞΠΟΤΥΣΒΥΚΠΟ͑͝ΒΟΕ͑ΤΥΚΞΦΝΒΥΖ͑
ΗΒΤΥΖΣ͑ΕΖΡΝΠΪΞΖΟΥ͑ΠΗ͑ΡΣΠΧΖΟ͑ΥΖΔΙΟΠΝΠΘΚΖΤ͑͟ͺΟΔΣΖΒΤΚΟΘ͑ΝΠΔΒΝ͑ΚΟΟΠΧΒΥΚΠΟ͑ΔΒΡΒΔΚΥΪ͑ΚΤ͑ΖΤΤΖΟΥΚΒΝ͑
ΥΠ͑ΥΙΖ͑ΤΦΔΔΖΤΤΗΦΝ͑ΕΖΡΝΠΪΞΖΟΥ͑ΠΗ͑ΚΟΟΠΧΒΥΚΧΖ͑ΥΖΔΙΟΠΝΠΘΚΖΤ͑ΥΙΒΥ͑ΔΒΟ͑ΙΖΝΡ͑ΞΖΖΥ͑ΝΠΔΒΝ͑ΡΠΝΚΔΪ͑ΒΟΕ͑
ΖΟΧΚΣΠΟΞΖΟΥΒΝ͑ΠΓΛΖΔΥΚΧΖΤ͑ΒΟΕ͑ΔΠΟΥΣΚΓΦΥΖ͑ΥΠ͑ΘΝΠΓΒΝ͑ΤΦΤΥΒΚΟΒΓΚΝΚΥΪ͑ΘΠΒΝΤ͑͟ͶΩΚΤΥΚΟΘ͑ΚΟΚΥΚΒΥΚΧΖΤ͑͝
ΤΦΔΙ͑ΒΤ͑ΥΙΖ͑ͺͶͲ͑΅ΖΔΙΟΠΝΠΘΪ͑ʹΠΝΝΒΓΠΣΒΥΚΠΟ͑ΣΠΘΣΒΞΞΖΤ͑͝ΥΙΖ͑ʹΝΖΒΟ͑ͶΟΖΣΘΪ͑;ΚΟΚΤΥΖΣΚΒΝ͑ΒΟΕ͑
;ΚΤΤΚΠΟ͑ͺΟΟΠΧΒΥΚΠΟ͑ΤΙΠΦΝΕ͑ΓΖ͑ΡΣΠΡΖΣΝΪ͑ΒΟΔΙΠΣΖΕ͑ΚΟ͑ΒΝΝ͑ΡΠΝΚΔΪ͑ΕΖΔΚΤΚΠΟ͞ΞΒΜΚΟΘ͑ΡΣΠΔΖΤΤΖΤ͑͟
ι͑Ͷʹ͵͠ͺͶͲ͑ͣͨ͑͢͟͝͡

5934
͑

ͧ͑

ͶΟΖΣΘΪ͑΅ΖΔΙΟΠΝΠΘΪ͑ΖΣΤΡΖΔΥΚΧΖΤ͑ͣͨ͑͢͡

ͶΩΖΔΦΥΚΧΖ͑΄ΦΞΞΒΣΪ͑

͑
͑
͑

ͼΖΪ͑ΣΖΔΠΞΞΖΟΕΒΥΚΠΟΤ͑ΗΠΣ͑ΡΠΝΚΔΪ͑ΞΒΜΖΣΤ͑


ΠΧΖΣΟΞΖΟΥΤ͑ΤΙΠΦΝΕ͑ΕΖΧΖΝΠΡ͑Β͑ΧΚΤΚΠΟ͑ΗΠΣ͑Β͑ΤΦΤΥΒΚΟΒΓΝΖ͑ΖΟΖΣΘΪ͑ΗΦΥΦΣΖ͑ΥΙΒΥ͑ΒΕΕΣΖΤΤΖΤ͑ΞΦΝΥΚΡΝΖ͑
ΖΟΖΣΘΪ͑ΡΠΝΚΔΪ͑ΔΙΒΝΝΖΟΘΖΤ͑ΒΟΕ͑ΥΣΒΔΜΤ͑ΡΣΠΘΣΖΤΤ͑ΥΠΨΒΣΕΤ͑ΤΥΒΥΖΕ͑ΠΓΛΖΔΥΚΧΖΤ͑͟͵ΖΗΚΟΚΟΘ͑ΡΒΥΙΨΒΪΤ͑
ΒΟΕ͑ΖΟΤΦΣΚΟΘ͑ΡΣΠΘΣΖΤΤ͑ΥΠΨΒΣΕΤ͑Β͑ΝΠΟΘ͞ΥΖΣΞ͑ΖΟΖΣΘΪ͑ΥΣΒΟΤΗΠΣΞΒΥΚΠΟ͑ΥΙΒΥ͑ΤΒΥΚΤΗΚΖΤ͑ΖΟΖΣΘΪ͑
ΤΖΔΦΣΚΥΪ͑͝ΔΝΚΞΒΥΖ͑ΔΙΒΟΘΖ͑ΒΟΕ͑ΒΚΣ͑ΦΒΝΚΥΪ͑ΠΓΛΖΔΥΚΧΖΤ͑ΨΚΝΝ͑ΓΖ͑ΔΣΚΥΚΔΒΝ͑ΗΠΣ͑ΥΙΖ͑ΖΟΖΣΘΪ͑ΤΖΔΥΠΣ͑ΥΠ͑
ΣΖΤΡΠΟΕ͑ΠΡΥΚΞΒΝΝΪ͑ΥΠ͑ΞΦΝΥΚΡΝΖ͑ΔΙΒΝΝΖΟΘΖΤ͑ΒΟΕ͑ΒΥΥΒΚΟ͑ΡΠΝΚΔΪ͑ΘΠΒΝΤ͑͑͟



ͺΟΥΖΣΟΒΥΚΠΟΒΝ͑ΔΠΝΝΒΓΠΣΒΥΚΠΟ͑ΟΖΖΕΤ͑ΥΠ͑ΓΖ͑ΖΟΙΒΟΔΖΕ͑ΥΠ͑ΒΔΙΚΖΧΖ͑ΘΝΠΓΒΝ͑ΠΓΛΖΔΥΚΧΖΤ͑͟ͻΠΚΟΥ͑
ΚΟΟΠΧΒΥΚΠΟ͑ΡΣΠΘΣΒΞΞΖΤ͑ΔΣΖΒΥΖ͑ΞΒΣΜΖΥ͑ΠΡΡΠΣΥΦΟΚΥΚΖΤ͑ΥΙΒΥ͑ΓΖΟΖΗΚΥ͑ΓΠΥΙ͑ΞΒΟΦΗΒΔΥΦΣΖΤ͑ΒΟΕ͑
ΦΤΖΣΤ͑ΠΗ͑ΥΖΔΙΟΠΝΠΘΚΖΤ͑ΨΙΚΝΖ͑ΔΠΟΥΣΚΓΦΥΚΟΘ͑ΥΠ͑ΥΙΖ͑ΞΠΤΥ͑ΔΠΤΥ͞ΖΗΗΖΔΥΚΧΖ͑ΥΣΒΟΤΗΠΣΞΒΥΚΠΟ͑ΠΗ͑ΘΝΠΓΒΝ͑
ΖΟΖΣΘΪ͑ΤΪΤΥΖΞΤ͑͟ʹΠΝΝΒΓΠΣΒΥΚΠΟ͑ΨΚΥΙ͑ΝΠΔΒΝ͑ΤΥΒΜΖΙΠΝΕΖΣΤ͑ΥΠ͑ΓΦΚΝΕ͑ΔΒΡΒΔΚΥΪ͑ΒΟΕ͑ΤΙΒΣΖ͑ΓΖΤΥ͑
ΡΣΒΔΥΚΔΖΤ͑ΔΒΟ͑ΤΦΡΡΠΣΥ͑ΝΠΔΒΝ͑ΒΔΥΚΠΟ͑ΒΕΒΡΥΖΕ͑ΥΠ͑ΝΠΔΒΝ͑ΔΚΣΔΦΞΤΥΒΟΔΖΤ͑͟



ΠΝΚΔΪ͑ΤΦΡΡΠΣΥ͑ΗΠΣ͑ΥΖΔΙΟΠΝΠΘΪ͑ΤΙΠΦΝΕ͑ΓΖ͑ΒΔΔΖΝΖΣΒΥΖΕ͑ΒΥ͑ΒΝΝ͑ΤΥΒΘΖΤ͑ΠΗ͑ΥΙΖ͑ΚΟΟΠΧΒΥΚΠΟ͑ΔΪΔΝΖ͑͟
ΦΓΝΚΔ͑ΤΦΡΡΠΣΥ͑ΤΙΠΦΝΕ͑ΓΖ͑ΞΖΒΤΦΣΒΓΝΖ͑ΒΟΕ͑ΥΒΣΘΖΥ͑ΒΝΝ͑ΡΙΒΤΖΤ͑ΠΗ͑ΚΟΟΠΧΒΥΚΠΟ͙͑ΚΟΔΝΦΕΚΟΘ͑
ΣΖΤΖΒΣΔΙ͑͝ΕΖΧΖΝΠΡΞΖΟΥ͑͝ΕΖΞΠΟΤΥΣΒΥΚΠΟ͑ΒΟΕ͑ΕΖΡΝΠΪΞΖΟΥ͚͑ΥΠ͑ΗΒΔΚΝΚΥΒΥΖ͑ΓΠΥΙ͑ΚΟΔΣΖΞΖΟΥΒΝ͑ΒΟΕ͑
ΣΒΕΚΔΒΝ͑ΚΟΟΠΧΒΥΚΠΟ͑͝ΒΤ͑ΨΖΝΝ͑ΒΤ͑ΕΖΡΝΠΪΞΖΟΥ͑ΞΖΒΤΦΣΖΤ͑ΗΠΣ͑ΤΡΖΔΚΗΚΔ͑ΥΖΔΙΟΠΝΠΘΚΖΤ͑͟ͺΟΚΥΚΒΥΚΧΖΤ͑
ΤΦΔΙ͑ΒΤ͑ΥΙΖ͑ͺͶͲ͑΅ΖΔΙΟΠΝΠΘΪ͑ʹΠΝΝΒΓΠΣΒΥΚΠΟ͑ΣΠΘΣΒΞΞΖΤ͑͝ΥΙΖ͑ʹΝΖΒΟ͑ͶΟΖΣΘΪ͑;ΚΟΚΤΥΖΣΚΒΝ͑ΒΟΕ͑
;ΚΤΤΚΠΟ͑ͺΟΟΠΧΒΥΚΠΟ͑ΒΣΖ͑ΜΖΪ͑ΡΝΒΥΗΠΣΞΤ͑ΥΠ͑ΔΠ͞ΠΣΕΚΟΒΥΖ͑ΒΟΕ͑ΒΔΔΖΝΖΣΒΥΖ͑ΘΝΠΓΒΝ͑ΖΗΗΠΣΥΤ͑͑͟



ΠΝΚΔΪ͑͝ΗΚΟΒΟΔΖ͑ΒΟΕ͑ΞΒΣΜΖΥ͑ΞΖΔΙΒΟΚΤΞΤ͑ΞΦΤΥ͑ΓΖ͑ΒΕΒΡΥΖΕ͑ΥΠ͑ΤΦΡΡΠΣΥ͑ΟΖΨ͑ΓΦΤΚΟΖΤΤ͑ΞΠΕΖΝΤ͑
ΖΟΒΓΝΖΕ͑ΓΪ͑ΥΙΖ͑ΔΙΒΟΘΚΟΘ͑ΥΖΔΙΟΠΝΠΘΪ͑ΝΒΟΕΤΔΒΡΖ͑͟;ΒΣΜΖΥ͑ΕΖΤΚΘΟΤ͑ΒΟΕ͑ΣΖΘΦΝΒΥΚΠΟΤ͑ΤΙΠΦΝΕ͑
ΝΖΧΖΣΒΘΖ͑ΥΙΖ͑ΠΡΡΠΣΥΦΟΚΥΪ͑ΓΣΠΦΘΙΥ͑ΓΪ͑ΚΟΔΣΖΒΤΖΕ͑ΒΔΔΖΤΤ͑ΥΠ͑ΖΟΖΣΘΪ͑ΚΟΗΠΣΞΒΥΚΠΟ͑ΥΠ͑ΖΟΒΓΝΖ͑ΟΖΨ͑
ΖΟΖΣΘΪ͑ΥΣΒΟΤΒΔΥΚΠΟ͑ΞΠΕΖΝΤ͑͟;ΠΣΖ͑ΖΗΗΚΔΚΖΟΥ͑ΚΟΤΥΚΥΦΥΚΠΟΒΝ͑ΕΚΒΝΠΘΦΖ͑ΒΟΕ͑ΔΠ͞ΠΣΕΚΟΒΥΚΠΟ͑ΤΙΠΦΝΕ͑
ΓΖ͑ΖΤΥΒΓΝΚΤΙΖΕ͑ΓΖΥΨΖΖΟ͑ΟΒΥΚΠΟΒΝ͑͝ΣΖΘΚΠΟΒΝ͑ΒΟΕ͑ΝΠΔΒΝ͑ΘΠΧΖΣΟΞΖΟΥΤ͑ΒΤ͑ΨΖΝΝ͑ΒΤ͑ΨΚΥΙ͑ΠΥΙΖΣ͑
ΖΟΖΣΘΪ͑ΤΥΒΜΖΙΠΝΕΖΣΤ͑ΥΠ͑ΒΔΔΖΝΖΣΒΥΖ͑ΥΙΖ͑ΖΟΖΣΘΪ͑ΤΖΔΥΠΣ͑ΥΣΒΟΤΗΠΣΞΒΥΚΠΟ͑ΒΟΕ͑ΥΠ͑ΕΚΤΔΠΧΖΣ͑ΟΠΧΖΝ͑
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1

INNLEDNING

Det vises til Statens tilsvar av 14. desember 2016, og rettens utsatte frist for kommentarer til tilsvaret
av 19. desember 2016.
Tilsvaret er omfattende, og vi vil begrense våre kommentarer for ikke å vidløftiggjøre
saksforberedelsen.
Overordnet har Miljøorganisasjonene prinsipalt gjort gjeldende at Lisensvedtaket er ugyldig fordi
det materielt sett er i strid med Grunnloven§ 112. Et helt sentralt grunnlag for denne anførselen er
følgende (sitat fra stevningens innledning):
menneskeskapt global oppvarming er et reelt problem. For å unngå irreversible og
ødeleggende klimaskader må verden sørge for å begrense den globale oppvarmingen. (... )
Parisavtalen [fastsetter] at verden må begrense den globale oppvarmingen til maksimalt
2°c, og mest sannsynlig l,5°C.
« ..•

For å oppnå dette må Norge bidra til å redusere verdens CO2-utslipp. Lisensvedtakene åpner
for en petroleumsutvinning som vanskelig kan forenes med den utslippsreduksjonen Norge
må bidra til for å unngå ødeleggende og irreversible klimaendringer.»
I denne sammenheng har Miljøorganisasjonene også anført at det er begrenset hvor mye mer CO2
det er plass til i atmosfæren, innenfor de nevnte temperaturmålene, jf stevningens punkt 6.4.3 om
karbonbudsjetter.
Til tross for at ovennevnte er helt sentrale forutsetninger for Miljøorganisasjonenes krav (anførslene
er underbygget i stevningens punkt 6 og 7), kan vi ikke se at staten har kommentert dette.
Staten bruker derimot mye plass på følgende:
1) å argumentere for at Grunnloven § 112 ikke gir domstolen kompetanse til å overprøve
forvaltningsvedtak så fremt det kan påvises at myndighetene har utredet og vurdert
miljømessige konsekvenser av et gitt tiltak.
2) å underbygge at myndighetene har gjort en forsvarlig utredning og iverksatt diverse tiltak
for å ivareta hensynet til miljø.
Så fremt staten skulle få medhold i at Grunnloven§ 112 må tolkes slik staten anfører, er det muligens
ikke nødvendig å imøtegå Miljøorganisasjonens faktiske anførsler.
Dersom Miljøorganisasjonen får medhold i sin tolkning av Grunnloven § 112 må retten imidlertid
ta stilling til disse faktiske anførslene. Statens tilsvar avklarerer ikke hvilket standpunkt staten vil ta
i denne sammenheng. Dette vanskeliggjør saksforberedelsen. Dels fordi det er vanskelig å forberede
seg når staten ikke redegjør for sin argumentasjon og dels fordi det ikke er mulig å avpasse
bevisførselen uten å vite hvilke faktiske forhold som vil bli bestridt. Miljøorganisasjonene er dermed
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også nødt til å ta forbehold om at det kan bli nødvendig med ytterligere bevisførsel avhengig av
hvordan staten forholder seg til anførslene.
I det følgende vil vi derfor først imøtegå statens argumenter mot at Grunnloven § 112 gir domstolen
kompetanse til å overprøve forvaltningsvedtak når myndighetene har utredet og iverksatt tiltak for
å ivareta hensynet til miljøet.
Dernest vil vi uttrykkelig oppfordre staten til å avklare sitt standpunkt
Miljøorganisasjonenes konkrete faktiske anførsler.

relasjon til

I tillegg har staten fremmet enkelte argumenter som også har relevans med utgangspunkt i
Miljøorganisasjonenes rettslige anførsler, som nødvendiggjør enkelte kommentarer. Dette gjelder
Parisavtalens betydning for saken (punkt 4 under) og betydningen av utslipp utenfor Norge (punkt
5 under).
Til slutt foranlediger tilsvaret også enkelte bemerkninger relatert til Miljøorganisasjonenes anførsel
om saksbehandlingsfeil og relatert til Lisensvedtakets samfunnsøkonomiske nytteverdi (punkt 6 og
7).

2

GRUNNLOVEN§ 112 SOM MATERlELL SKRANKE

Det synes som at partene er enige om følgende vedrørende tolkningen av§ 112:
a) Bestemmelsen omfatter klimaspørsmål (tilsvar side 37).
b) Bestemmelsen er rettslig forpliktende og ikke en programerklæring. Bestemmelsen
pålegger følgelig statens myndigheter plikter (tilsvar side 34).
c) Organisasjoner kan bygge rettskrav direkte på bestemmelsen (tilsvaret side 35, sitatet fra
Dokument nr. 12:15 (1987- 1988)).
d) Bestemmelsen forbyr ikke at naturens ressurser utnyttes, så lenge det skjer på en måte som
tar {tilstrekkelig) hensyn til miljøet og etterslekten (tilsvaret side 37).
Den sentrale rettslige uenighet knytter seg til om Grunnloven § 112 inneholder en materiell skranke
som begrenser hvilke vedtak som kan fattes.
Tolkningen av § 112 som en rettighetsbestemmelse uten noen rettslig kjerne, slik staten
argumenterer for, har ikke paralleller i annen grunnlovstolkning og harmonerer heller ikke med
klare uttalelser i lovforarbeidene, verken til § l 12 eller forgjengeren§ l 10b.
Miljøorganisasjonenes standpunkt er underbygget i stevningen, men foranlediget av tilsvaret finner
vi grunn til å komme med noen supplerende bemerkninger.
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Menneskerettighetsutvalget (Dok. Nr 16 (2011-2012)), som etter drøftelse inkluderte
miljøbestemmelsen i kategorien menneskerettigheter, uttalte følgende med henvisning til
forarbeidene til § 110 b:
«At «Statens Myndigheter gjye nærmere bestemmelser til at gjennomføre disse Grundsætninger»
kan tenkes påberopt som grunnlag for anførsler om betydelige skjønnsmessig frihet for
myndighetene når lovgivning skal utformes. En slik argumentasjon hannonerer imidlertid
dårlig med bestemmelsens menneskerettslige utgangspunkt og uttalelsene i forarbeidene om at
grunnlovsbestemmelsen skal være foI]Jliktende for bl. a Stortinget, og, i t11fe1let motstrid, gå
foran annen lovgivning.»
Komiteens innstilling til Stortinget distanserer seg ikke fra utvalgets uttalelser på dette punkt.
Det er følgelig klart forutsatt i lovforarbeidene at Grunnlovens § 112 er en rettslig skranke, dvs at
den inneholder en materiell grense.
At grunnlovens miljøbestemmelse inneholder en materiellrettslig skranke, er også klart nok
forutsatt av Lovavdelingen i tolkningsuttalelse av 6. mars 2000 1 i den såkalte gasskraftsaken, jf f. eks
side 3 og 16:
«Det kan etter Lovavdelingens syn ikke antas at det vil være adgang til å tillate nye og
betydelig forurensende utslipp med langsiktige miljøvirkninger i den hensikt å etablere nye
arbeidsplasser eller gi mulighet for teknologisk nyvinning. ...
Det VI1 imidlenid være i dårlig samsvar både med forurensningsloven og med Grunnloven§
1JO b å gi t11latelse {etter forurensingsloven} til ny virksomhet som vil medføre betydelige
forurensende utslipp bare for å oppnå fordeler av annen art. Spesielt vil det neppe være
adgang t1l å tillate virksomhet som volder forurensning av betydning med sikte på å høste
en rask økonomisk gevinst på kon sikt. Konsekvensen av Grunnlovens§ I JO b første ledd
annet punktum er at det ved utøving av forvaltningsskjønn med sikte på nyetableringer må
legges vesentlig vekt på å sikre at ny virksomhet bidrar til en bærekraftig utvikling i et
langsiktig perspektiv.»
Under henvisning til både § 110 b og føre-var prinsippet, uttalte Lovavdelingen seg også om den
bredere vurderingen som må finne sted for å ta stilling til om Grunnlovens miljøbestemmelse er
overholdt, jf. side 16:
«Spørsmålet kommer i en annen stilling hvis etablering av gasskraftverk gir miljøfordeler
andre steder. ... det bør kreves en forholdsvis høy grad av sikkerhet for at miljøfordelene vil
inntre for at de skal gjøre det berettiget å gi tillatelse t11 en virksomhet som isolen sett v1J
medføre be tydelige forurensende utslipp.»

1

www.regjeringen.no/ no/depjd/id463/
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Videre fremgår følgende på side 15:

«Hvor lange man skal gå i denne retning [søke å hindre forurensing), vurderes samtidig ut
fra en helhetsvurdering på grunnlag av§ 2 nr. I tredje punktum. Denne vurderingen må
imidlertid foretas i lys av Grunnloven § 110 b første ledd, særlig når det gjelder mer
omfattende miljøproblemer eller -konsekvenser. Det kan derfor ikke legges til grunn at
forvaltningen står helt fritt etter§ I I fjerde ledd til å gi tillatelse til utslipp som medfører
en betydelig økning i forurensningene. »
Gitt at § 112 inneholder en materiell skranke, er det klart at domstolen har plikt til å vurdere om
denne skranken er overtrådt når Lisensvedtaket er fattet.

AVKLARING AV FAKTA OG SAKSBEHANDLING

3

Slik det fremgår av stevningen anfører Miljøorganisasjonene at Grunnloven § 112 setter en materiell
skranke for forvaltningsvedtak, og at Lisensvedtaket bryter med denne skranken. Denne anførselen
bygger på en rekke faktiske forutsetninger (se særlig stevningen pkt. 6), som staten har unnlatt å
kommentere .
Uten at vi vet hvordan staten stiller seg til de aktuelle faktiske forutsetningene er det vanskelig å
vite hvilken bevisførsel som er nødvendig. Dette har også en side mot hvor mye tid det er nødvendig
å sette av.
Vi ber på denne bakgrunn at Staten avklarer sitt standpunkt i relasjon til følgende faktiske anførsler:
1.

Dersom verdens samlede klimautslipp ikke reduseres tilsier omforent vitenskapelig
materiale at det vil skje en irreversibel global oppvarming med helt uakseptable
konsekvenser, jf. særlig stevningens punkt 6.4.1 og 6.4.4.

2.

Det er nødvendig å holde økningen i den globale gjennomsnittstemperaturen godt
under 2 grader celsius sammenlign et med førindustrielt nivå («togradersmålet»), og
tilstrebe å begrense temperaturø kningen til 1,5 grader celsius, for å redusere risikoene
og effektene forbundet med klimaendrin ger betydelig, jf. stevningens punkt 6.4.1 6.4.4.

3.

Dersom det globalt slippes ut mer enn 1000 gigatonn CO2 i forhold til samlet global
utslippsmengde slik den var i 201], vil verden mest sannsynlig ikke kunne innfri
togradersmålet, jf. stevningens punkt 6.4.3.

4.

Dersom der globalt slippes ut mer enn 400 gigatonn CO2 i forhold til samlet global
utslippsmengde slik den var i 2011, vil den globale oppvarmingen mest sannsynlig
overstige 1,5 grader celsius jf. stevningens punkt 6.4.3.

5.

CO2-utslipp et fra alle reservoarene i dagens operative olje- og gassfelt (altså eksklusive
kull) vil føre til en global oppvarming på over 1,5 grader celsius sammenlignet med
førindustriell tid , jf. stevningens punkt 6.4.3.
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6.

4

Redusert olje- og gassproduksjon i Norge vil føre til signifikant utslippsreduksjon. Med
andre ord vil ikke slik redusert produksjon kun føre til tilsvarende økt produksjon i
andre land, jf. stevningens punkt 6.4.6.

PARISAVfALENS BETYDNING

FNs klimakonvensjon, og som del av denne, Parisavtalen, påberopes av Miljøorganisasjonene som
et faktagrunnlag. Avtalen dokument erer at verdens klimasituasjon har et alvor og omfang som ikke
har historiske paralleller. Dessuten er avtalen et uttrykk for hva som skal til for å bevare et
bærekraftig miljø.
Det anføres også at avtalen er rettslig relevant når det nærmere innholdet av Grunnlov ens§ 112
skal fastlegges. Miljøorganisasjonene tar avstand fra statens anførsel om at avtalen ikke inneholder
«substansielle forpliktels er for partslandenes utslippspo litikk» (tilsvaret side 28.)
Avtalens krav til at utslippsreduksjoner fastsettes basert på prinsippet om «høyest mulige ambision»,
jf avtalens artikkel 4(3) jf. 4(2), som er særlig relevant.
5

SÆRIJG OM BETYDNINGEN AV lITSLIPP lITENFOR NORGES GRENSER

Klimaproblemet er utvilsomt et globalt problem og det er erkjent at for å langsiktig bevare klodens
ressurser må klimagassutslippene opphøre. Det gir ikke mening å vurdere det enkelte lands
klimaproblem isolert sett.
Systemet i FMs klimakonvensjon med tilhørende avtaler er at utslippene vurderes å «tilhøre» det
land de genereres i, er et nødvendig resultat av de begrensingene som realistisk sett foreligger ved
forhandling av slike avtaler. Tolkningen av Grunnloven § 112 begrenses imidlertid ikke på samme
måte. Tvert imot; formålet bak § 112 tilsier at en bredere betraktning legges til grunn ved
fortolkning av bestemmelsen.
At det er de samlede utslipp som skal vurderes i forhold til § 112 første ledd har også støtte i
allmenningsretten. Allmenningsrettens prinsipper om begrensninger i den enkeltes rett til å utnytte
allmenningen (her: kloden og klodens klima), er basert på hvilken totalbelastning allmenningen kan
tåle, gitt at den skal kunne føres videre til senere generasjoner.

6

SAKSBEHANDLING RELATERT TIL IJSENSVEDTAKETS KLIMAEFFEKT

I forlengelsen av behovet for å avklare statens standpunk t til spørsmålene oppstilt i punkt 3 ovenfor,
er det viktig å få klarhet i om, og eventuelt hvordan, ovennevn te spørsmål er drøftet i relasjon til
Lisensvedtaket.
På side 20 i tilsvaret er det limt inn en liste over 24 studier som drøfter forskjellige spørsmål relatert
til åpning for petroleumsvirksomhet i Barentshavet Sørøst. Dette er utvilsomt et omfattende
utredningsarbeid, men det er ingen av disse rapporten e som berører de spørsmålene som vi har bedt
staten avklare over.
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Så vidt vi kan se er temaet kun berørt i en bisetning i stortingsmeldingen (Meld. St 36 2012-2013).
Det vises der kun til at:

((Prognosene for utslipp til luft viser at utslippene vil variere over tid, for C02 generelt fra
knapt 600 000 tonn synkende til 300 000 tonn per år for høyt scenario. NOx-utslippene vil
variere fra 1 600 tonn synkende til 800 tonn per år.
Utslipp til luft fra petroleumsvirksomhet i området vil kun medføre marginale bidrag til
totalbelastningen, og generelt ikke medføre negative virkninger på miljø.»
Dette er kun en gjengivelse av anslått C02 utslipp, og med en enkel setning konkluderes det med at
bidragene kun er «marginale» og ikke «generelt» vil medføre negative virkninger på miljøet.
Det er uklart hvilket tema som adresseres i denne sammenheng, men det må være helt på det rene
at dette ikke representerer noen reell drøftelse av hvilken klimaeffekt Lisensvedtaket har og om den
er akseptabel.
Poenget er uansett ikke om de samlede utslippene totalt sett er små sammenlignet med den samlede
utslippsmassen fra norsk sokkel - eventuelt sammenlignet med det samlede utslippet fra verdens
petroleumsindustri. Poenget er at Lisensvedtaket representerer 1) den reelle åpningen av et helt
nytt område for petroleumsvirksomhet, - og dermed legger opp til en videreføring av det
utslippsnivået vi har i dag frem i tid, og 2) petroleumsaktivitet rekordnært den sårbare iskantsonen.
I tillegg gjelder ovennevnte utsagn utelukkende utslippene forbundet med utvinningen. Norges
bidrag til det globale C02-utslippet gjennom produksjonen fra Lisensvedtaket kommenteres
overhodet ikke. I den grad det finnes drøftelser av dette i andre dokumenter som berører
forutgående saksbehandling, provoseres dette fremlagt.
I stevningens punkt 3.3.6 beskriver staten med betydelig grundighet plan for utbygging og drift
(PUD) og plan for anlegg og drift av innretninger (PAD), uten at det fremkommer noen anførsler
fra statens side vedrørende disse dokumentene. PUD og PAD er dokumenter som lisenshaverne i
henhold til petroleumsloven plikter å utarbeide og ra godkjent av relevante myndigheter når det er
klart at de ønsker utbygging, hvor denne skal skje o s v. Staten bes klargjøre om det anføres at
vurderingen av om Lisensvedtaket er i strid med Grunnlovens § 112 kan eller skal utsettes inntil
dokumentene PUD og PAD behandles av myndighetene. Alternativt må staten presiseres hvilke
anførsler som gjøres gjeldende relatert til PUD og PAD.

7

LlSENSVEDTAKETS SAMFUNNSØKONOMISKE VERDI

Miljøorganisasjonene har anført at Lisensvedtakets samfunnsøkonomiske nytteverdi er tvilsom.
Holdt opp mot vedtakets negative miljømessige konsekvenser er vedtaket uforholdsmessig. Det er
videre anført at staten ikke har gjort en tilfredsstillende vurdering av Lisensvedtakets
samfunnsøkonomiske nytteverdi, og at denne ikke er holdt opp mot vedtakets negative
miljøkonsekvenser.
Etter det vi kan har staten kun kommentert dette på følgende vis:
,:
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På kommersiell side finner vi selskapene som driver petroleumsvirksomhet på norsk sokkel
i tilknytm'ng til tildelte tillatelser. Det er selskapene som fatter de kommersielle
beslutningene og vurderer lønnsomheten. Dersom det ikke er lønnsomt, vil altså et funn
ikke bli utnyttet selv om et selskap har rett til å utnytte det. (tilsvaret side 9)
Denne tilnærmingen er for snever. Fra selskapenes side vil lønnsomheten vurderes utelukkende på
bakgrunn av selskapets bedriftsøkonomiske hensyn, som ikke nødvendigvis er sammenfallende med
den samfunnsøkonomiske vurderingen.
Staten bærer størstedelen av de økonomiske kostnadene forbundet med leting og investeringer.
Dette innebærer at staten kan få store kostnader som ikke nødvendigvis dekkes opp av fremtidige
inntekter. Det er godt mulig det kun vil oppdages funn som ut fra bedriftsøkonomisk perspektiv
antas å være drivverdige, men hvor den samlede inntekten fra disse funnene ikke er tilstrekkelig til
å veie opp for statens totale kostnader. I et slikt tilfelle vil Lisensvedtaket resultere i vesentlig negativ
miljøpåvirkning samtidig som økonomien er negativ for staten. Ved tidligere konsesjonsrunder har
det vært så opplagt at økonomien i sum ville bli positiv at en slik vurdering nærmest var unødvendig.
I en situasjon der bruk av petroleum over tid skal fases ut, er dette ikke like opplagt. Til illustrasjon
kan nevnes at konsekvensutredningen på et tidspunkt da oljeprisen var over dobbelt så høy som den
var det Lisensvedtaket ble fattet.
Som varslet i stevningen arbeider Miljøorganisasjonene med å underbygge at det er betydelig
usikkerhet for at Lisensvedtakene vil kunne ha negativ samfunnsøkonomisk verdi. Under enhver
omstendighet kan vi ikke se at spørsmålet om samfunnsøkonomisk nytte egentlig er drøftet forut
for Lisensvedtaket. Temaet er i realiteten heller ikke berørt i tilsvaret.
Vi ber på denne bakgrunn staten avklare om staten er enig i at staten, som konsekvens av
skatteregimet på sokkelen, bærer størstedelen av kostnadene forbundet med leting og investeringer
knyttet til petroleumsvirksomhet under Lisensvedtakene.
I tillegg provoserer vi staten til å fremlegge samtlige vurderinger staten har gjort av hvilken
samfunnsøkonomiske nytteverdi som Lisensvedtaket vil føre til, og enhver vurdering som belyser
spørsmålet om den samfunnsøkonomiske nytteverdien forbundet med Lisensvedtaket rettferdiggjør
Lisensvedtakets negative miljøkonsekvenser.

...
Dette prosesskriv i tre eksemplarer, hvorav ett er sendt til retten og to direkte til
motpartens prosessfullmektig.

Wahl-Larsen Advokatfirma AS
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ƚŚĞƐƚĞĞƌŝŶŐĐŽŵŵŝƩĞĞ͕ƚŚĞůĞĂĚĂŶĚĐŽŶƚƌŝďƵƟŶŐĂƵƚŚŽƌƐ͕ ůŝŵĂƚĞ ^ƚƌĂƚĞŐǇ ĂŶĚ /ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů ŽŽƉĞƌĂƟŽŶͿ͕ DŝĐŚŝĞů
ƌĞǀŝĞǁĞƌƐ ĂŶĚ ƚŚĞ ƐĞĐƌĞƚĂƌŝĂƚ ĨŽƌ ƚŚĞŝƌ ĐŽŶƚƌŝďƵƟŽŶ ƚŽ ƚŚĞ ^ĐŚĂĞīĞƌ;ůŝŵĂƚĞŶĂůǇƟĐƐͿĂŶĚŽŝsƌŽŶƟƐŝ;ϯD>ĂďͿ
ƉƌĞƉĂƌĂƟŽŶŽĨƚŚŝƐĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚƌĞƉŽƌƚ͘

Chapter 4

ƵƚŚŽƌƐĂŶĚƌĞǀŝĞǁĞƌƐŚĂǀĞĐŽŶƚƌŝďƵƚĞĚƚŽƚŚĞƌĞƉŽƌƚŝŶƚŚĞŝƌ
Lead authors: <ŽƌŶĞůŝƐ ůŽŬ ;ĐŽĨǇƐͿ͕ ŶŐĠůŝĐĂ ĨĂŶĂĚŽƌ
ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů ĐĂƉĂĐŝƟĞƐ͘ dŚĞŝƌ ĂĸůŝĂƟŽŶƐ ĂƌĞ ŽŶůǇ ŵĞŶƟŽŶĞĚ
;ĐŽĨǇƐͿ͕ĞƚůĞĨǀĂŶsƵƵƌĞŶ;W>EĞƚŚĞƌůĂŶĚƐŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂů
ĨŽƌŝĚĞŶƟĮĐĂƟŽŶƉƵƌƉŽƐĞƐ͘
ƐƐĞƐƐŵĞŶƚŐĞŶĐǇͿ

WƌŽũĞĐƚƐƚĞĞƌŝŶŐĐŽŵŵŝƩĞĞ
:ŽŚŶŚƌŝƐƚĞŶƐĞŶ;hEWdhWĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉͿ͕EĂǀƌŽǌ<͘ƵďĂƐŚ
;ĞŶƚƌĞ ĨŽƌ WŽůŝĐǇ ZĞƐĞĂƌĐŚ͕ /ŶĚŝĂͿ͕ dŚĞůŵĂ <ƌƵŐ ;ƌĂǌŝůŝĂŶ
EĂƟŽŶĂů/ŶƐƟƚƵƚĞĨŽƌ^ƉĂĐĞZĞƐĞĂƌĐŚͿ͕hǁĞ>ĞƉƌŝĐŚ;'ĞƌŵĂŶ
&ĞĚĞƌĂů ŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ ŐĞŶĐǇͿ͕ :ŝĂŶ >ŝƵ ;hE ŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚͿ͕
^ŝŵŽŶ DĂǆǁĞůů ;ůŝŵĂƚĞ ĂŶĚ ĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ <ŶŽǁůĞĚŐĞ
EĞƚǁŽƌŬͿ͕ ^ƵƌĂďŝ DĞŶŽŶ ;ůŝŵĂƚĞtŽƌŬƐ &ŽƵŶĚĂƟŽŶͿ͕ Ğƌƚ
DĞƚǌ ;ƵƌŽƉĞĂŶ ůŝŵĂƚĞ &ŽƵŶĚĂƟŽŶͿ͕ zĂĐŽď DƵůƵŐĞƩĂ
;hŶŝǀĞƌƐŝƚǇ ŽůůĞŐĞ >ŽŶĚŽŶͿ͕ <ĂƟĂ ^ŝŵĞŽŶŽǀĂ ;hŶŝƚĞĚ
EĂƟŽŶƐ&ƌĂŵĞǁŽƌŬŽŶǀĞŶƟŽŶŽŶůŝŵĂƚĞŚĂŶŐĞͿ͕KŬƐĂŶĂ
dĂƌĂƐŽǀĂ ;tŽƌůĚ DĞƚĞŽƌŽůŽŐŝĐĂů KƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶͿ͕ DĞƌůǇŶ ǀĂŶ
sŽŽƌĞ;hEŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚͿ

Chapter 1

ŽŶƚƌŝďƵƟŶŐ ĂƵƚŚŽƌƐ͗ dŽŵ ĞƌŐ ;ĐŽĨǇƐͿ͕ ŚƌŝƐƟĂŶ ƌĞǇĞƌ
;>ĂƉƉĞĞŶƌĂŶƚĂhŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨdĞĐŚŶŽůŽŐǇͿ͕KƌĞĂŶĞĚĞůĞŶďŽƐĐŚ
;W> EĞƚŚĞƌůĂŶĚƐ ŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂů ƐƐĞƐƐŵĞŶƚ ŐĞŶĐǇͿ͕ ŶŶ
'ĂƌĚŝŶĞƌ;^YŽŶƐƵůƚͿ͕ĂŶŶǇ,ĂƌǀĞǇ;hŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨdŽƌŽŶƚŽͿ͕
ƚƵů<ƵŵĂƌ;dZ/hŶŝǀĞƌƐŝƚǇͿ͕ZŽďĞƌƚŽ^ĐŚĂĞīĞƌ;hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĞ
&ĞĚĞƌĂůĚŽZŝŽĚĞ:ĂŶĞŝƌŽͿ͕WĞƚĞ^ŵŝƚŚ;hŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨďĞƌĚĞĞŶͿ͕
>ǇŶŶWƌŝĐĞ;>ĂǁƌĞŶĐĞĞƌŬĞůĞǇEĂƟŽŶĂů>ĂďŽƌĂƚŽƌǇͿ͕/ƌŝŶĂǀĂŶ
ĚĞƌ ,ŽŽƌŶ ;ĐŽĨǇƐͿ͕ WĂƵů tĂŝĚĞ ;tĂŝĚĞ ^ƚƌĂƚĞŐŝĐ ĸĐŝĞŶĐǇͿ͕
,ĂŶƐ:ŽŽƐƚĞŶ;'ƌĞŝĨƐǁĂůĚhŶŝǀĞƌƐŝƚǇͿ

Chapter 5
Lead authors: ŵŝƚ 'ĂƌŐ ;/ŶĚŝĂŶ /ŶƐƟƚƵƚĞ ŽĨ DĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
ŚŵĞĚĂďĂĚͿ͕ :ĂŶ ŚƌŝƐƚŽƉŚ ^ƚĞĐŬĞů ;DĞƌĐĂƚŽƌ ZĞƐĞĂƌĐŚ
/ŶƐƟƚƵƚĞŽŶ'ůŽďĂůŽŵŵŽŶƐĂŶĚůŝŵĂƚĞŚĂŶŐĞͿ

Lead authors: ŶŶĞ KůŚŽī ;hEW dh WĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉͿ͕ :ŽŚŶ
ŽŶƚƌŝďƵƟŶŐ ĂƵƚŚŽƌƐ͗ :ĞƐƐĞ ƵƌƚŽŶ ;hŶŝǀĞƌƐŝƚǇ ŽĨ ĂƉĞ
ŚƌŝƐƚĞŶƐĞŶ;hEWdhWĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉͿ
dŽǁŶͿ͕ :ƵůŝŽ &ƌŝĞĚŵĂŶŶ ;ŶĞƌŐǇ &ƵƚƵƌĞƐ /ŶŝƟĂƟǀĞͿ͕ &ƌĂŶŬ
:ŽƚǌŽ ;ƵƐƚƌĂůŝĂŶ EĂƟŽŶĂů hŶŝǀĞƌƐŝƚǇͿ͕ 'ƵŶŶĂƌ >ƵĚĞƌĞƌ
Chapter 2
;WŽƚƐĚĂŵ/ŶƐƟƚƵƚĞĨŽƌůŝŵĂƚĞ/ŵƉĂĐƚZĞƐĞĂƌĐŚͿ͕WĂŽͲzƵKĞŝ
Lead authors: DŝĐŚĞů ĚĞŶ ůǌĞŶ ;W> EĞƚŚĞƌůĂŶĚƐ
;'ĞƌŵĂŶ /ŶƐƟƚƵƚĞ ĨŽƌ ĐŽŶŽŵŝĐ ZĞƐĞĂƌĐŚͬĞƌůŝŶ dĞĐŚŶŝĐĂů
ŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂů ƐƐĞƐƐŵĞŶƚ ŐĞŶĐǇͿ͕ dĂƌǇŶ &ƌĂŶƐĞŶ ;tŽƌůĚ
hŶŝǀĞƌƐŝƚǇͿ͕DŝĐŚŝĞů^ĐŚĂĞīĞƌ;ůŝŵĂƚĞŶĂůǇƟĐƐͿ͕^ĂŵĂŶƚŚĂ
ZĞƐŽƵƌĐĞƐ/ŶƐƟƚƵƚĞͿ͕dĂŬĞƐŚŝ<ƵƌĂŵŽĐŚŝ;EĞǁůŝŵĂƚĞ/ŶƐƟƚƵƚĞͿ
^ŵŝƚŚ ;:ƵƐƚ dƌĂŶƐŝƟŽŶ ĞŶƚƌĞͿ͕ &ĂďďǇ dƵŵŝǁĂ ;/ŶƐƟƚƵƚĞ
ŽŶƚƌŝďƵƟŶŐ ĂƵƚŚŽƌƐ͗ :ĂƐŵŝŶ ĂŶƚǌůĞƌ ;ůŝŵĂƚĞ ŶĂůǇƟĐƐͿ͕ ĨŽƌ ƐƐĞŶƟĂů ^ĞƌǀŝĐĞƐ ZĞĨŽƌŵͿ͕ ĚƌŝĞŶ sŽŐƚͲ^ĐŚŝůď ;/ŶƚĞƌͲ
,ĂŶŶĂ &ĞŬĞƚĞ ;EĞǁůŝŵĂƚĞ /ŶƐƟƚƵƚĞͿ͕ :ŽƐ KůŝǀŝĞƌ ;W> ŵĞƌŝĐĂŶĞǀĞůŽƉŵĞŶƚĂŶŬͿ͕WĂŽůĂzĂŶŐƵĂƐͲWĂƌƌĂ;ůŝŵĂƚĞ
EĞƚŚĞƌůĂŶĚƐ ŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂů ƐƐĞƐƐŵĞŶƚ ŐĞŶĐǇͿ͕ WĂŽůĂ ŶĂůǇƟĐƐͿ͕yŝĂŶůŝŚƵ;hEWdhWĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉͿ
zĂŶŐƵĂƐWĂƌƌĂ;ůŝŵĂƚĞŶĂůǇƟĐƐͿ

Chapter 3

Chapter 6

Lead authors: ďŝŐŶŝĞǁ <ůŝŵŽŶƚ ;/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů /ŶƐƟƚƵƚĞ ĨŽƌ
Lead authors: DŝĐŚĞů ĚĞŶ ůǌĞŶ ;W> EĞƚŚĞƌůĂŶĚƐ ƉƉůŝĞĚ^ǇƐƚĞŵƐŶĂůǇƐŝƐͿ͕ƌĞǁ^ŚŝŶĚĞůů;ƵŬĞhŶŝǀĞƌƐŝƚǇͿ
ŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂů ƐƐĞƐƐŵĞŶƚ ŐĞŶĐǇͿ͕ EŝŬůĂƐ ,ƂŚŶĞ
ŽŶƚƌŝďƵƟŶŐ ĂƵƚŚŽƌƐ͗ EĂƚŚĂŶ ŽƌŐĨŽƌĚͲWĂƌŶĞůů ;hE
;EĞǁůŝŵĂƚĞ/ŶƐƟƚƵƚĞͿ͕<ĞũƵŶ:ŝĂŶŐ;ŶĞƌŐǇZĞƐĞĂƌĐŚ/ŶƐƟƚƵƚĞ͕
ŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚͿ͕ >ĞŶĂ ,ƂŐůƵŶĚͲ/ƐĂŬƐƐŽŶ ;/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů
ŚŝŶĂͿ
/ŶƐƟƚƵƚĞ ĨŽƌ ƉƉůŝĞĚ ^ǇƐƚĞŵƐ ŶĂůǇƐŝƐͿ͕ ^ƚĞīĞŶ <ĂůůďĞŬŬĞŶ
ŽŶƚƌŝďƵƟŶŐ ĂƵƚŚŽƌƐ͗ :ĂƐŵŝŶ ĂŶƚǌůĞƌ ;ůŝŵĂƚĞ ŶĂůǇƟĐƐͿ͕ ;/ZK ĞŶƚĞƌ ĨŽƌ /ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů ůŝŵĂƚĞ ZĞƐĞĂƌĐŚͿ͕ :ŽŚĂŶ
WŚŝůŝƉ ƌŽƐƚ ;hE ŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚͿ͕ dĂƌǇŶ &ƌĂŶƐĞŶ ;tŽƌůĚ <ƵǇůĞŶƐƟĞƌŶĂ ;^ƚŽĐŬŚŽůŵ ŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ /ŶƐƟƚƵƚĞ Ăƚ zŽƌŬͿ͕
ZĞƐŽƵƌĐĞƐ /ŶƐƟƚƵƚĞͿ͕ ,ĂŶŶĂ &ĞŬĞƚĞ ;EĞǁůŝŵĂƚĞ /ŶƐƟƚƵƚĞͿ͕ >ƵŝƐĂDŽůŝŶĂ;DŽůŝŶĂĞŶƚĞƌĨŽƌŶĞƌŐǇĂŶĚƚŚĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚͬ
dĂŬĞƐŚŝ <ƵƌĂŵŽĐŚŝ ;EĞǁůŝŵĂƚĞ /ŶƐƟƚƵƚĞͿ͕ ĂǀŝĚ >ĞĞ DĂƐƐĂĐŚƵƐĞƩƐ /ŶƐƟƚƵƚĞ ŽĨ dĞĐŚŶŽůŽŐǇͿ͕ >ĞĞŶĂ ^ƌŝǀĂƐƚĂǀĂ
;DĂŶĐŚĞƐƚĞƌ DĞƚƌŽƉŽůŝƚĂŶ hŶŝǀĞƌƐŝƚǇͿ͕ <ĞůůǇ >ĞǀŝŶ ;tŽƌůĚ ;dZ/ hŶŝǀĞƌƐŝƚǇͿ͕ ^ŚƵ dĂŽ ;WĞŬŝŶŐ hŶŝǀĞƌƐŝƚǇͿ͕ ŚĂŶĚƌĂ
ZĞƐŽƵƌĐĞƐ /ŶƐƟƚƵƚĞͿ͖ :ŽĞƌŝ ZŽŐĞůũ ;/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů /ŶƐƟƚƵƚĞ sĞŶŬĂƚĂƌĂŵĂŶ;/ŶĚŝĂŶ/ŶƐƟƚƵƚĞŽĨdĞĐŚŶŽůŽŐǇŽŵďĂǇͿ
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Chapter 7

&ŽůƚĞƐĐƵ;hEŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚͲůŝŵĂƚĞĂŶĚůĞĂŶŝƌŽĂůŝƟŽŶͿ͕
Lead authors: WĞƚĞ ^ŵŝƚŚ ;hŶŝǀĞƌƐŝƚǇ ŽĨ ďĞƌĚĞĞŶͿ͕ :ƵůŝŽ tŽůĨŐĂŶŐ <͘ ,ĞŝĚƵŐ ;<ŝŶŐ ďĚƵůůĂŚ WĞƚƌŽůĞƵŵ ^ƚƵĚŝĞƐ ĂŶĚ
ZĞƐĞĂƌĐŚĞŶƚĞƌͿ
&ƌŝĞĚŵĂŶŶ;ĂƌďŽŶtƌĂŶŐůĞƌ͕>>Ϳ
ŽŶƚƌŝďƵƟŶŐ ĂƵƚŚŽƌƐ͗ ^ĂďŝŶĞ &ƵƐƐ ;DĞƌĐĂƚŽƌ ZĞƐĞĂƌĐŚ
/ŶƐƟƚƵƚĞ ŽŶ 'ůŽďĂů ŽŵŵŽŶƐ ĂŶĚ ůŝŵĂƚĞ ŚĂŶŐĞͿ͕
EŽĂŚ ĞŝĐŚ ;ĞŶƚĞƌ ĨŽƌ ĂƌďŽŶ ZĞŵŽǀĂůͿ͕ 'ŝĂŶĂ ŵĂĚŽƌ
;ĞŶƚĞƌĨŽƌĂƌďŽŶZĞŵŽǀĂůͿ͕:ĂŶDŝŶǆ;DĞƌĐĂƚŽƌZĞƐĞĂƌĐŚ
/ŶƐƟƚƵƚĞ ŽŶ 'ůŽďĂů ŽŵŵŽŶƐ ĂŶĚ ůŝŵĂƚĞ ŚĂŶŐĞͿ͕ DĂƌŬ
'͘ >ĂǁƌĞŶĐĞ ;/ŶƐƟƚƵƚĞ ĨŽƌ ĚǀĂŶĐĞĚ ^ƵƐƚĂŝŶĂďŝůŝƚǇ ^ƚƵĚŝĞƐ͕
WŽƚƐĚĂŵͿ͕ DĞƌĐĞĚĞƐ ƵƐƚĂŵĂŶƚĞ ;ĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞ
ĐŽůŽŐŝĂ͕hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĞĚĞƌĂƐşůŝĂͿ͕KŵĂƌDĂƐĞƌĂ;/ŶƐƟƚƵƚĞ
ĨŽƌ ĐŽƐǇƐƚĞŵ ZĞƐĞĂƌĐŚ ĂŶĚ ^ƵƐƚĂŝŶĂďŝůŝƚǇ͕ hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚ
EĂĐŝŽŶĂůƵƚſŶŽŵĂĚĞDĞǆŝĐŽͿ͕ŶŶĞƩĞŽǁŝĞ;EĞǁ^ŽƵƚŚ
tĂůĞƐĞƉĂƌƚŵĞŶƚŽĨWƌŝŵĂƌǇ/ŶĚƵƐƚƌŝĞƐͬhŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨEĞǁ
ŶŐůĂŶĚͿ͕ KůŝǀĞƌ 'ĞĚĞŶ ;'ĞƌŵĂŶ /ŶƐƟƚƵƚĞ ĨŽƌ /ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů
ĂŶĚ^ĞĐƵƌŝƚǇīĂŝƌƐͿ

Reviewers
ůĂŶ ĂǀŝĚ >ĞĞ ;tŽƌůĚ ĂŶŬͿ͕ ƐďũƆƌŶ dŽƌǀĂŶŐĞƌƐ ;/ZK
ĞŶƚĞƌ ĨŽƌ /ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů ůŝŵĂƚĞ ZĞƐĞĂƌĐŚͿ͕ ǇǇŽŽď ^ŚĂƌŝĮ
;'ůŽďĂůĂƌďŽŶWƌŽũĞĐƚͲdƐƵŬƵďĂ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůKĸĐĞͿ͕ĞŶŽŝƚ
'ĂďƌŝĞůůĞ ;/EZ Ͳ ŐƌŽWĂƌŝƐdĞĐŚͿ͕ ŚĂŶĚƌĂ ^ŚĞŬŚĂƌ ^ŝŶŚĂ
;tŽƌůĚ ĂŶŬͿ͕ ŚƌŝƐƟŶĞ ^ŚĞĂƌĞƌ ;ŽĂů^ǁĂƌŵͿ͕ Ǉƌŝů ĂƐƐŝƐĂ
;ŶĞƌĚĂƚĂͿ͕ĂŶŝĞůWƵŝŐ;hEWdhWĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉͿ͕ũĂŚĞĞǌĂŚ
^ƵďƌĂƩǇ ;hE ŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚͿ͕ ƵƌǁŽŽĚ ĂĞůŬĞ ;/ŶƐƟƚƵƚĞ ĨŽƌ
'ŽǀĞƌŶĂŶĐĞΘ^ƵƐƚĂŝŶĂďůĞĞǀĞůŽƉŵĞŶƚͿ͕ĚŵƵŶĚŽĂƌƌŝŽƐ
;&ŽŽĚ ĂŶĚ ŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ KƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶͿ͕ ŵŵĂ t͘ >ŝƩůĞƚŽŶ
;hŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨǆĞƚĞƌͿ͕ƚƐƵƐŚŝ<ĂƚŽ;dŚĞ/ŶƐƟƚƵƚĞŽĨƉƉůŝĞĚ
ŶĞƌŐǇͿ͕ &Ğůŝǆ ƌĞƵƚǌŝŐ ;DĞƌĐĂƚŽƌ ZĞƐĞĂƌĐŚ /ŶƐƟƚƵƚĞ ŽŶ
'ůŽďĂů ŽŵŵŽŶƐ ĂŶĚ ůŝŵĂƚĞ ŚĂŶŐĞͬdĞĐŚŶŝĐĂů hŶŝǀĞƌƐŝƚǇ
ĞƌůŝŶͿ͕&ƌĂŶŬĞŶƚĞŶĞƌ;ƵƌŽƉĞĂŶŽŵŵŝƐƐŝŽŶ͕:ŽŝŶƚZĞƐĞĂƌĐŚ
ĞŶƚƌĞͿ͕ 'ĞƌĚ >ĞŝƉŽůĚ ;,ƵŵďŽůĚƚͲsŝĂĚƌŝŶĂ 'ŽǀĞƌŶĂŶĐĞ
WůĂƞŽƌŵͿ͕ 'ůĞŶ WĞƚĞƌƐ ;/ZK ĞŶƚĞƌ ĨŽƌ /ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů
ůŝŵĂƚĞ ZĞƐĞĂƌĐŚͿ͕ 'ƌĞĞƚ DĂĞŶŚŽƵƚ :ĂŶƐƐĞŶƐ ;ƵƌŽƉĞĂŶ
ŽŵŵŝƐƐŝŽŶ͕:ŽŝŶƚZĞƐĞĂƌĐŚĞŶƚƌĞͿ͕,ĞŶƌŝtĂŝƐŵĂŶ;/ŶƐƟƚƵƚĞ
ĨŽƌ ^ƵƐƚĂŝŶĂďůĞ ĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ĂŶĚ /ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů ZĞůĂƟŽŶƐͿ͕
,ĞŶƌǇ EĞƵĨĞůĚƚ ;hEW dh WĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉͿ͕ :ĂŶ ^͘ &ƵŐůĞƐƚǀĞĚƚ
;/ZK ĞŶƚĞƌ ĨŽƌ /ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů ůŝŵĂƚĞ ZĞƐĞĂƌĐŚͿ͕ :ĠƌƀŵĞ
,ŝůĂŝƌĞ ;DĞƌĐĂƚŽƌ ZĞƐĞĂƌĐŚ /ŶƐƟƚƵƚĞ ŽŶ 'ůŽďĂů ŽŵŵŽŶƐ
ĂŶĚůŝŵĂƚĞŚĂŶŐĞͿ͕:ŽĞƌŝZŽŐĞůũ;/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů/ŶƐƟƚƵƚĞĨŽƌ
ƉƉůŝĞĚ ^ǇƐƚĞŵƐ ŶĂůǇƐŝƐͿ͕ :ŽŚĂŶŶĞƐ 'ƺƚƐĐŚŽǁ ;WŽƚƐĚĂŵ
/ŶƐƟƚƵƚĞ ĨŽƌ ůŝŵĂƚĞ /ŵƉĂĐƚ ZĞƐĞĂƌĐŚͿ͕ :ŽŚĂŶŶĞƐ dƌƵĞďǇ
;/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůŶĞƌŐǇŐĞŶĐǇͿ͕:ƵĂŶĂƌůŽƐůƚĂŵŝƌĂŶŽ;tZ/ͬ
EĞǁ ůŝŵĂƚĞ ĐŽŶŽŵǇͿ͕ <ĂƌĂŶ DĂŶŐŽƚƌĂ ;dŚĞ ŶĞƌŐǇ ĂŶĚ
ZĞƐŽƵƌĐĞƐ /ŶƐƟƚƵƚĞͿ͕ >ĂƌƐ :͘ EŝůƐƐŽŶ ;>ƵŶĚ hŶŝǀĞƌƐŝƚǇͿ͕ >ĞƌĂ
DŝůĞƐ ;hE ŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ tŽƌůĚ ŽŶƐĞƌǀĂƟŽŶ DŽŶŝƚŽƌŝŶŐ
ĞŶƚƌĞͿ͕ >ƵŬĞ <ĞŵƉ ;ƵƐƚƌĂůŝĂŶ EĂƟŽŶĂů hŶŝǀĞƌƐŝƚǇͿ͕ DĂƌŝĂ
ĞůĞŶŬǇ ;ůŝŵĂƚĞ ĚǀŝƐĞƌƐͿ͕ DĂƌŬ ZŽĞůĨƐĞŵĂ ;ZĂĚďŽƵĚ
hŶŝǀĞƌƐŝƚǇͿ͕ DĂƩ WŚŝůůŝƉƐ ;ƵƌŽƉĞĂŶ ůŝŵĂƚĞ &ŽƵŶĚĂƟŽŶͿ͕
DŝĐŚĂĞů >ĂǌĂƌƵƐ ;^ƚŽĐŬŚŽůŵ ŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ /ŶƐƟƚƵƚĞͿ͕
DŝĐŚĂĞů KďĞƌƐƚĞŝŶĞƌ ;/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů /ŶƐƟƚƵƚĞ ĨŽƌ ƉƉůŝĞĚ
^ǇƐƚĞŵƐ ŶĂůǇƐŝƐͿ͕ DŝůĞƐ WĞƌƌǇ ;ƵƌŽƉĞĂŶ ŽŵŵŝƐƐŝŽŶ
ŝƌĞĐƚŽƌĂƚĞͲ'ĞŶĞƌĂů ĨŽƌ ůŝŵĂƚĞ ĐƟŽŶͿ͕ KƐĐĂƌ tŝĚĞƌďĞƌŐ
;sƌŝũĞ hŶŝǀĞƌƐŝƚĞŝƚ ŵƐƚĞƌĚĂŵ Ͳ /ŶƐƟƚƵƚĞ ĨŽƌ ŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂů
^ƚƵĚŝĞƐͿ͕ WĂƵů ŬŝŶƐ ;hŶŝǀĞƌƐŝƚǇ ŽůůĞŐĞ >ŽŶĚŽŶͿ͕ WŝĞƌƐ
&ŽƌƐƚĞƌ ;hŶŝǀĞƌƐŝƚǇ ŽĨ >ĞĞĚƐͿ͕ ZĂĐŚĞů Śŝ <ŝƵ DŽŬ ;tŽƌůĚ
ĂŶŬͿ͕ZĂǀŝWƌĂďŚƵ;tŽƌůĚŐƌŽĨŽƌĞƐƚƌǇĞŶƚƌĞͿ͕ZŽďĞůůŝŶŬ
;KƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶĨŽƌĐŽŶŽŵŝĐŽͲŽƉĞƌĂƟŽŶĂŶĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚͿ͕
ZŽŵĂŶDĞŶĚĞůĞǀŝƚĐŚ;,ƵŵďŽůĚƚͲhŶŝǀĞƌƐŝƚćƚǌƵĞƌůŝŶͿ͕ZŽŶŐ
tĂŶŐ;ĂƌŶĞŐŝĞ/ŶƐƟƚƵƟŽŶĨŽƌ^ĐŝĞŶĐĞͿ͕^ƚĞĨĂŶ<ŝŶŶĞ;DĂǆ
WůĂŶĐŬ /ŶƐƟƚƵƚĞ ĨŽƌ DĞƚĞŽƌŽůŽŐǇͿ͕ ^ǇůǀĂŝŶ Ăŝů ;ŶĞƌĚĂƚĂͿ͕
dŚŽŵĂƐ ,ĂůĞ ;KǆĨŽƌĚ hŶŝǀĞƌƐŝƚǇͿ͕ dŝŵ ŚƌŝƐƚŽƉŚĞƌƐĞŶ ;hE
ŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚͿ͕ dŽŵ ǀĂŶ /ĞƌůĂŶĚ ;ƵƌŽƉĞĂŶ ŽŵŵŝƐƐŝŽŶ
ŝƌĞĐƚŽƌĂƚĞͲ'ĞŶĞƌĂů ĨŽƌ ůŝŵĂƚĞ ĐƟŽŶͿ͕ dŽŽŶ sĂŶĚǇĐŬ
;ƵƌŽƉĞĂŶ ŽŵŵŝƐƐŝŽŶ͕ :ŽŝŶƚ ZĞƐĞĂƌĐŚ ĞŶƚƌĞͿ͕ sĂůĞŶƟŶ

ŚŝĞĨƐĐŝĞŶƟĮĐĞĚŝƚŽƌƐ
ŶŶĞ KůŚŽī ;hEW dh WĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉͿ͕ :ŽŚŶ ŚƌŝƐƚĞŶƐĞŶ
;hEWdhWĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉͿ

Editorial team
ĂŶŝĞů WƵŝŐ ;hEW dh WĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉͿ͕ >ĂƌƐ ŚƌŝƐƟĂŶƐĞŶ
;hEW dh WĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉͿ͕ EĂƚĂĐŚĂ ŚĂƚĞƌ ƵƌĞ ;hEW dh
WĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉͿ͕,ĞŶƌǇEĞƵĨĞůĚƚ;hEWdhWĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉͿ

WƌŽũĞĐƚĐŽŽƌĚŝŶĂƟŽŶ
>ĂƌƐ ŚƌŝƐƟĂŶƐĞŶ ;hEW dh WĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉͿ͕ EĂƚĂĐŚĂ ŚĂƚĞƌ
ƵƌĞ ;hEW dh WĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉͿ͕ ŶŶĞ KůŚŽī ;hEW dh
WĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉͿ͕ :ŽŚŶ ŚƌŝƐƚĞŶƐĞŶ ;hEW dh WĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉͿ͕
ĚŽĂƌĚŽ ĂŶĚƌŝ ;hE ŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚͿ͕ WŚŝůŝƉ ƌŽƐƚ ;hE
ŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚͿ͕sŽůŽĚǇŵǇƌĞŵŬŝŶĞ;hEŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚͿ

ǆƚĞƌŶĂůŐůŽďĂůĂŶĚŶĂƟŽŶĂůŵŽĚĞůůŝŶŐĚĂƚĂ
contributors
ůŝŵĂƚĞŶĂůǇƟĐƐ͕ůŝŵĂƚĞĐƟŽŶdƌĂĐŬĞƌ;ŝůů,ĂƌĞ͕DĂƌĐŝĂ
ZŽĐŚĂ ĂŶĚ DŝĐŚŝĞů ^ĐŚĂĞīĞƌͿ͕ ůŝŵĂƚĞ /ŶƚĞƌĂĐƟǀĞ ;ŶĚƌĞǁ
:ŽŶĞƐ͕ >Žƌŝ ^ŝĞŐĞůͿ͕ ĐŽĨǇƐ ;<ŽƌŶĞůŝƐ ůŽŬͿ͕ ŶĞƌŐǇ ZĞƐĞĂƌĐŚ
/ŶƐƟƚƵƚĞ͕ŚŝŶĂ;ŚĞŶŵŝŶ,ĞͿ͕/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůŶĞƌŐǇŐĞŶĐǇ
;>ĂƵƌĂŽǌǌŝĂŶĚ&ĂďŝĂŶ<ĞƐŝĐŬĞͿ͕/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů/ŶƐƟƚƵƚĞĨŽƌ
ƉƉůŝĞĚ ^ǇƐƚĞŵƐ ŶĂůǇƐŝƐ ;EŝĐŬůĂƐ &ŽƌƐĞůůͿ͕ :ŽŝŶƚ ZĞƐĞĂƌĐŚ
ĞŶƚƌĞ͕ ƵƌŽƉĞĂŶ ŽŵŵŝƐƐŝŽŶ ;ůďĂŶ <ŝƚŽƵƐ͕ <ŝŵŽŶ
<ĞƌĂŵŝĚĂƐ͕ Ğƌƚ ^ĂǀĞǇŶ ĂŶĚ 'ŝĂĐŽŵŽ 'ƌĂƐƐŝͿ͕ EĂƟŽŶĂů
ĞŶƚĞƌ ĨŽƌ ůŝŵĂƚĞ ŚĂŶŐĞ ^ƚƌĂƚĞŐǇ ĂŶĚ /ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů
ŽŽƉĞƌĂƟŽŶ͕ŚŝŶĂ;&Ƶ^ŚĂͿ͕W>EĞƚŚĞƌůĂŶĚƐŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂů
ƐƐĞƐƐŵĞŶƚŐĞŶĐǇ;<ĞŶĚĂůůƐŵĞŝũĞƌĂŶĚ,ĞůĞĞŶǀĂŶ^ŽĞƐƚͿ͕
WĂĐŝĮĐEŽƌƚŚǁĞƐƚEĂƟŽŶĂů>ĂďŽƌĂƚŽƌǇ;'ŽŬƵů/ǇĞƌͿ͕WŽƚƐĚĂŵ
/ŶƐƟƚƵƚĞ ĨŽƌ ůŝŵĂƚĞ /ŵƉĂĐƚ ZĞƐĞĂƌĐŚ ;>ŽƵŝƐĞ :ĞīĞƌǇͿ͕
hŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨDĞůďŽƵƌŶĞ;DĂůƚĞDĞŝŶƐŚĂƵƐĞŶͿ

Media and launch support

ĂǀŝĚ ŽůĞ ;hE ŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚͿ͕ ZŽǆĂŶŶĂ ^Ăŵŝŝ ;hE ŶǀŝƌŽŶͲ
ͲŵĞŶƚͿ͕ DǇƌŝĂŵ ĂƐƚĂŶŝĠ ;ƵƌŽƉĞĂŶ ůŝŵĂƚĞ &ŽƵŶĚĂƟŽŶͿ͕
^ŚƵǌŚŝ ,ŽƵ ;hE ŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚͿ͕ DĞƩĞ ŶŶĞůŝĞ ZĂƐŵƵƐƐĞŶ
;hEWdhWĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉͿ͕^ŚĞƌĞĞŶŽƌďĂ;hEŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚͿ͕
:ĂŶƵƐŝŬ;hEŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚͿ͕ZĞŚĂŶĂsĞůũŝ;hEŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚͿ͕
ůĞƐƐĂŶĚƌĂ sĞůůƵĐĐŝ ;hE /ŶĨŽƌŵĂƟŽŶ ^ĞƌǀŝĐĞͿ ĂŶĚ ŝĂŶĂ
͘ZŝǌǌŽůŝŽ;'ĞŶĞǀĂŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚEĞƚǁŽƌŬͿ

ĞƐŝŐŶ͕ůĂǇŽƵƚĂŶĚƉƌŝŶƟŶŐ
ĂƌĞŶtĞĞŬƐ;ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĐŽŶƐƵůƚĂŶƚͿ͕<ĂŝůŽǁͬ^

dƌĂŶƐůĂƟŽŶŽĨǆĞĐƵƟǀĞ^ƵŵŵĂƌǇ
^ƚƌĂƚĞŐŝĐŐĞŶĚĂ

Thanks also to
'ĞƌŵĂŶ &ĞĚĞƌĂů DŝŶŝƐƚƌǇ ĨŽƌ ƚŚĞ ŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ͕ EĂƚƵƌĞ
ŽŶƐĞƌǀĂƟŽŶ͕ƵŝůĚŝŶŐĂŶĚEƵĐůĞĂƌ^ĂĨĞƚǇ;DhͿ͕ůŝŵĂƚĞ
tŽƌŬƐ&ŽƵŶĚĂƟŽŶ͕dŚĞ&ŝŶŶŝƐŚ/ŶŶŽǀĂƟŽŶ&ƵŶĚ^/dZ͕ƚŚĞ
EĞƚŚĞƌůĂŶĚƐ DŝŶŝƐƚƌǇ ŽĨ /ŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞ ĂŶĚ ŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ͕
:ĂĐƋƵĞůŝŶĞ DĐ'ůĂĚĞ ;hE ŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚͿ͕ ,ĂƌƐŚĂ ĂǀĞ ;hE
ŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚͿ͕ ƌŝŐŝƩĞ KŚĂŶŐĂ ;hE ŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚͿ͕ >ƵĐǇ
ůůĞŶ 'ƌĞŐĞƌƐĞŶ ;hEW dh WĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉͿ͕ dŚŽŵĂƐ ,ĞďŽ
>ĂƌƐĞŶ;hEWdhWĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉͿ͕^ƵƐĂŶŶĞ<ŽŶƌĂĚ;hEWdh
WĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉͿ͕ ^ĂƌĂŶ ^ŽŚŝ ;hŶŝǀĞƌƐŝƚǇ ŽĨ ĚŝŶďƵƌŐŚͿ͕ dŚŽŵĂƐ
<ƌĂŐŚ>ĂƵƌƐĞŶ;hEWdhWĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉ͕ĂŶĚWŝĂZŝŝƐ<ŽĨŽĞĚͲ
,ĂŶƐĞŶ;hEWdhWĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉͿ

dŚĞŵŝƐƐŝŽŶƐ'ĂƉZĞƉŽƌƚϮϬϭϳʹĐŬŶŽǁůĞĚŐĞŵĞŶƚƐ
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Glossary
dŚŝƐŐůŽƐƐĂƌǇŝƐĐŽŵƉŝůĞĚďǇƚŚĞůĞĂĚĂƵƚŚŽƌƐŽĨƚŚĞƌĞƉŽƌƚ͕
ĚƌĂǁŝŶŐ ŽŶ ŐůŽƐƐĂƌŝĞƐ ĂŶĚ ŽƚŚĞƌ ƌĞƐŽƵƌĐĞƐ ĂǀĂŝůĂďůĞ ŽŶ
ƚŚĞ ǁĞďƐŝƚĞƐ ŽĨ ƚŚĞ ĨŽůůŽǁŝŶŐ ŽƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶƐ͕ ŶĞƚǁŽƌŬƐ ĂŶĚ
ƉƌŽũĞĐƚƐ͗ /ŶƚĞƌŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚĂů WĂŶĞů ŽŶ ůŝŵĂƚĞ ŚĂŶŐĞ͕
EŽŶͲ^ƚĂƚĞ ĐƚŽƌ ŽŶĞ ĨŽƌ ůŝŵĂƚĞ ĐƟŽŶ͕ hŶŝƚĞĚ EĂƟŽŶƐ
ŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ͕ hŶŝƚĞĚ EĂƟŽŶƐ &ƌĂŵĞǁŽƌŬ ŽŶǀĞŶƟŽŶ ŽŶ
ůŝŵĂƚĞŚĂŶŐĞĂŶĚtŽƌůĚZĞƐŽƵƌĐĞƐ/ŶƐƟƚƵƚĞ͘
īŽƌĞƐƚĂƟŽŶ͗ WůĂŶƟŶŐ ŽĨ ŶĞǁ ĨŽƌĞƐƚƐ ŽŶ ůĂŶĚƐ ƚŚĂƚ
ŚŝƐƚŽƌŝĐĂůůǇŚĂǀĞŶŽƚĐŽŶƚĂŝŶĞĚĨŽƌĞƐƚƐ͘
Agroforestry: &ĂƌŵŝŶŐ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ƉƌĂĐƟĐĞ ĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝǌĞĚ
ďǇ ƚŚĞ ĚĞůŝďĞƌĂƚĞ ŝŶĐůƵƐŝŽŶ ŽĨ ǁŽŽĚǇ ƉĞƌĞŶŶŝĂůƐ ŽŶ ĨĂƌŵƐ͕
ǁŚŝĐŚ ƵƐƵĂůůǇ ůĞĂĚƐ ƚŽ ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚ ĞĐŽŶŽŵŝĐ ĂŶĚͬŽƌ
ĞĐŽůŽŐŝĐĂůďĞŶĞĮƚƐďĞƚǁĞĞŶǁŽŽĚǇĂŶĚŶŽŶͲǁŽŽĚǇƐǇƐƚĞŵ
ĐŽŵƉŽŶĞŶƚƐ͘ /Ŷ ŵŽƐƚ ĚŽĐƵŵĞŶƚĞĚ ĐĂƐĞƐ ŽĨ ƐƵĐĐĞƐƐĨƵů
ĂŐƌŽĨŽƌĞƐƚƌǇ͕ƚƌĞĞͲďĂƐĞĚƐǇƐƚĞŵƐĂƌĞŵŽƌĞƉƌŽĚƵĐƟǀĞ͕ŵŽƌĞ
ƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞĂŶĚŵŽƌĞĂƩƵŶĞĚƚŽƉĞŽƉůĞ͛ƐĐƵůƚƵƌĂůŽƌŵĂƚĞƌŝĂů
ŶĞĞĚƐƚŚĂŶƚƌĞĞůĞƐƐĂůƚĞƌŶĂƟǀĞƐ͘ŐƌŽĨŽƌĞƐƚƌǇĂůƐŽƉƌŽǀŝĚĞƐ
ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚŵŝƟŐĂƟŽŶďĞŶĞĮƚƐďǇƐĞƋƵĞƐƚĞƌŝŶŐĐĂƌďŽŶĨƌŽŵ
ƚŚĞĂƚŵŽƐƉŚĞƌĞŝŶƚŚĞƚƌĞĞďŝŽŵĂƐƐ͘
Baseline/reference: dŚĞ ƐƚĂƚĞ ĂŐĂŝŶƐƚ ǁŚŝĐŚ ĐŚĂŶŐĞ ŝƐ
ŵĞĂƐƵƌĞĚ͘ /Ŷ ƚŚĞ ĐŽŶƚĞǆƚ ŽĨ ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƟŽŶ ƉĂƚŚǁĂǇƐ͕ ƚŚĞ
ƚĞƌŵ͚ďĂƐĞůŝŶĞƐĐĞŶĂƌŝŽƐ͛ƌĞĨĞƌƐƚŽƐĐĞŶĂƌŝŽƐƚŚĂƚĂƌĞďĂƐĞĚ
ŽŶƚŚĞĂƐƐƵŵƉƟŽŶƚŚĂƚŶŽŵŝƟŐĂƟŽŶƉŽůŝĐŝĞƐŽƌŵĞĂƐƵƌĞƐ
ǁŝůůďĞŝŵƉůĞŵĞŶƚĞĚďĞǇŽŶĚƚŚŽƐĞƚŚĂƚĂƌĞĂůƌĞĂĚǇŝŶĨŽƌĐĞ
ĂŶĚͬŽƌ ĂƌĞ ůĞŐŝƐůĂƚĞĚ Žƌ ƉůĂŶŶĞĚ ƚŽ ďĞ ĂĚŽƉƚĞĚ͘ ĂƐĞůŝŶĞ
ƐĐĞŶĂƌŝŽƐĂƌĞŶŽƚŝŶƚĞŶĚĞĚƚŽďĞƉƌĞĚŝĐƟŽŶƐŽĨƚŚĞĨƵƚƵƌĞ͕
ďƵƚ ƌĂƚŚĞƌ ĐŽƵŶƚĞƌĨĂĐƚƵĂů ĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶƐ ƚŚĂƚ ĐĂŶ ƐĞƌǀĞ ƚŽ
ŚŝŐŚůŝŐŚƚ ƚŚĞ ůĞǀĞů ŽĨ ĞŵŝƐƐŝŽŶƐ ƚŚĂƚ ǁŽƵůĚ ŽĐĐƵƌ ǁŝƚŚŽƵƚ
ĨƵƌƚŚĞƌ ƉŽůŝĐǇ ĞīŽƌƚ͘ dǇƉŝĐĂůůǇ͕ ďĂƐĞůŝŶĞ ƐĐĞŶĂƌŝŽƐ ĂƌĞ ƚŚĞŶ
ĐŽŵƉĂƌĞĚ ƚŽ ŵŝƟŐĂƟŽŶ ƐĐĞŶĂƌŝŽƐ ƚŚĂƚ ĂƌĞ ĐŽŶƐƚƌƵĐƚĞĚ
ƚŽ ŵĞĞƚ ĚŝīĞƌĞŶƚ ŐŽĂůƐ ĨŽƌ ŐƌĞĞŶŚŽƵƐĞ ŐĂƐ ĞŵŝƐƐŝŽŶƐ͕
ĂƚŵŽƐƉŚĞƌŝĐ ĐŽŶĐĞŶƚƌĂƟŽŶƐ Žƌ ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞ ĐŚĂŶŐĞ͘ dŚĞ
ƚĞƌŵ ͚ďĂƐĞůŝŶĞ ƐĐĞŶĂƌŝŽ͛ ŝƐ ƵƐĞĚ ŝŶƚĞƌĐŚĂŶŐĞĂďůǇ ǁŝƚŚ
͚ƌĞĨĞƌĞŶĐĞ ƐĐĞŶĂƌŝŽ͛ ĂŶĚ ͚ŶŽ ƉŽůŝĐǇ ƐĐĞŶĂƌŝŽ͛͘ /Ŷ ŵƵĐŚ ŽĨ
ƚŚĞ ůŝƚĞƌĂƚƵƌĞ ƚŚĞ ƚĞƌŵ ŝƐ ĂůƐŽ ƐǇŶŽŶǇŵŽƵƐ ǁŝƚŚ ƚŚĞ ƚĞƌŵ
͚ďƵƐŝŶĞƐƐ ĂƐ ƵƐƵĂů ;hͿ ƐĐĞŶĂƌŝŽ͕͛ ĂůƚŚŽƵŐŚ ƚŚĞ ƚĞƌŵ ŚĂƐ
ĨĂůůĞŶŽƵƚŽĨĨĂǀŽƵƌďĞĐĂƵƐĞƚŚĞŝĚĞĂŽĨ͚ďƵƐŝŶĞƐƐĂƐƵƐƵĂů͛ŝŶ
ĐĞŶƚƵƌǇͲůŽŶŐƐŽĐŝŽĞĐŽŶŽŵŝĐƉƌŽũĞĐƟŽŶƐŝƐŚĂƌĚƚŽĨĂƚŚŽŵ͘

Bioenergy: ŶĞƌŐǇ ĚĞƌŝǀĞĚ ĨƌŽŵ ĂŶǇ ĨŽƌŵ ŽĨ ďŝŽŵĂƐƐ ƐƵĐŚ
ĂƐƌĞĐĞŶƚůǇůŝǀŝŶŐŽƌŐĂŶŝƐŵƐŽƌƚŚĞŝƌŵĞƚĂďŽůŝĐďǇͲƉƌŽĚƵĐƚƐ͘
ŝŽĞŶĞƌŐǇĂŶĚĂƌďŽŶŝŽǆŝĚĞĂƉƚƵƌĞĂŶĚ^ƚŽƌĂŐĞ;^Ϳ͗
dŚĞĂƉƉůŝĐĂƟŽŶŽĨĂƌďŽŶŝŽǆŝĚĞĂƉƚƵƌĞĂŶĚ^ƚŽƌĂŐĞ;^Ϳ
ƚĞĐŚŶŽůŽŐǇƚŽďŝŽĞŶĞƌŐǇĐŽŶǀĞƌƐŝŽŶƉƌŽĐĞƐƐĞƐ͘
Black carbon:dŚĞƐƵďƐƚĂŶĐĞĨŽƌŵĞĚƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞŝŶĐŽŵƉůĞƚĞ
ĐŽŵďƵƐƟŽŶ ŽĨ ĨŽƐƐŝů ĨƵĞůƐ͕ ďŝŽĨƵĞůƐ͕ ĂŶĚ ďŝŽŵĂƐƐ͕ ǁŚŝĐŚ ŝƐ
ĞŵŝƩĞĚŝŶďŽƚŚĂŶƚŚƌŽƉŽŐĞŶŝĐĂŶĚŶĂƚƵƌĂůůǇŽĐĐƵƌƌŝŶŐƐŽŽƚ͘
/ƚĐŽŶƐŝƐƚƐŽĨƉƵƌĞĐĂƌďŽŶŝŶƐĞǀĞƌĂůůŝŶŬĞĚĨŽƌŵƐ͘ůĂĐŬĐĂƌďŽŶ
ǁĂƌŵƐƚŚĞĂƌƚŚďǇĂďƐŽƌďŝŶŐŚĞĂƚŝŶƚŚĞĂƚŵŽƐƉŚĞƌĞĂŶĚ
ďǇƌĞĚƵĐŝŶŐĂůďĞĚŽʹƚŚĞĂďŝůŝƚǇ ƚŽƌĞŇĞĐƚƐƵŶůŝŐŚƚʹǁŚĞŶ
ĚĞƉŽƐŝƚĞĚŽŶƐŶŽǁĂŶĚŝĐĞ͘
ŽƩŽŵͲƵƉŵŽĚĞů͗/ŶƚŚĞĐŽŶƚĞǆƚŽĨƚŚŝƐĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚ͕ĂŵŽĚĞů
ƚŚĂƚƌĞƉƌĞƐĞŶƚƐĂƐǇƐƚĞŵďǇůŽŽŬŝŶŐĂƚŝƚƐĚĞƚĂŝůĞĚƵŶĚĞƌůǇŝŶŐ
ƉĂƌƚƐ͘ŽŵƉĂƌĞĚƚŽƐŽͲĐĂůůĞĚƚŽƉͲĚŽǁŶŵŽĚĞůƐ͕ǁŚŝĐŚĨŽĐƵƐ
ŽŶĞĐŽŶŽŵŝĐŝŶƚĞƌůŝŶŬĂŐĞƐ͕ďŽƩŽŵͲƵƉŵŽĚĞůƐŽĨĞŶĞƌŐǇƵƐĞ
ĂŶĚĞŵŝƐƐŝŽŶƐĐĂŶƉƌŽǀŝĚĞŐƌĞĂƚĞƌƌĞƐŽůƵƟŽŶǁŝƚŚƌĞŐĂƌĚƐƚŽ
ƐĞĐƚŽƌƐŽƌŵŝƟŐĂƟŽŶƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐ͘
Cancun Pledge: ƵƌŝŶŐ ϮϬϭϬ͕ ŵĂŶǇ ĐŽƵŶƚƌŝĞƐ ƐƵďŵŝƩĞĚ
ƚŚĞŝƌĞǆŝƐƟŶŐƉůĂŶƐĨŽƌĐŽŶƚƌŽůůŝŶŐŐƌĞĞŶŚŽƵƐĞŐĂƐĞŵŝƐƐŝŽŶƐ
ƚŽ ƚŚĞ ůŝŵĂƚĞ ŚĂŶŐĞ ^ĞĐƌĞƚĂƌŝĂƚ ĂŶĚ ƚŚĞƐĞ ƉƌŽƉŽƐĂůƐ
ǁĞƌĞ ĨŽƌŵĂůůǇ ĂĐŬŶŽǁůĞĚŐĞĚ ƵŶĚĞƌ ƚŚĞ hŶŝƚĞĚ EĂƟŽŶƐ
&ƌĂŵĞǁŽƌŬ ŽŶǀĞŶƟŽŶ ŽŶ ůŝŵĂƚĞ ŚĂŶŐĞ ;hE&Ϳ͘
ĞǀĞůŽƉĞĚ ĐŽƵŶƚƌŝĞƐ ƉƌĞƐĞŶƚĞĚ ƚŚĞŝƌ ƉůĂŶƐ ŝŶ ƚŚĞ ƐŚĂƉĞ ŽĨ
ĞĐŽŶŽŵǇͲǁŝĚĞ ƚĂƌŐĞƚƐ ƚŽ ƌĞĚƵĐĞ ĞŵŝƐƐŝŽŶƐ͕ ŵĂŝŶůǇ ƵƉ ƚŽ
ϮϬϮϬ͕ ǁŚŝůĞ ĚĞǀĞůŽƉŝŶŐ ĐŽƵŶƚƌŝĞƐ ƉƌŽƉŽƐĞĚ ǁĂǇƐ ƚŽ ůŝŵŝƚ
ƚŚĞŝƌŐƌŽǁƚŚŽĨĞŵŝƐƐŝŽŶƐŝŶƚŚĞƐŚĂƉĞŽĨƉůĂŶƐŽĨĂĐƟŽŶ͘
ĂƌďŽŶ ŝŽǆŝĚĞ ĂƉƚƵƌĞ ĂŶĚ ^ƚŽƌĂŐĞ ;^Ϳ͗ A process
ŝŶ ǁŚŝĐŚ Ă ƌĞůĂƟǀĞůǇ ƉƵƌĞ ƐƚƌĞĂŵ ŽĨ ĐĂƌďŽŶ ĚŝŽǆŝĚĞ ĨƌŽŵ
ŝŶĚƵƐƚƌŝĂů͕ ĞŶĞƌŐǇͲƌĞůĂƚĞĚ ƐŽƵƌĐĞƐ Žƌ ĐĂƉƚƵƌĞĚ ĨƌŽŵ ƚŚĞ
Ăŝƌ ŝƐ ƐĞƉĂƌĂƚĞĚ ;ĐĂƉƚƵƌĞĚͿ͕ ĐŽŶĚŝƟŽŶĞĚ͕ ĐŽŵƉƌĞƐƐĞĚ͕ ĂŶĚ
ƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞĚ ƚŽ Ă ƐƚŽƌĂŐĞ ůŽĐĂƟŽŶ ĨŽƌ ůŽŶŐͲƚĞƌŵ ŝƐŽůĂƟŽŶ
ĨƌŽŵƚŚĞĂƚŵŽƐƉŚĞƌĞ͘

ĂƌďŽŶ ĚŝŽǆŝĚĞ ĞŵŝƐƐŝŽŶ ďƵĚŐĞƚ ;Žƌ ĐĂƌďŽŶ ďƵĚŐĞƚͿ͗ For
Ă ŐŝǀĞŶ ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞ ƌŝƐĞ ůŝŵŝƚ͕ ĨŽƌ ĞǆĂŵƉůĞ Ă ϭ͘ϱΣ Žƌ ϮΣ
ůŽŶŐͲƚĞƌŵ ůŝŵŝƚ͕ ƚŚĞ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝŶŐ ĐĂƌďŽŶ ďƵĚŐĞƚ ƌĞŇĞĐƚƐ
ƚŚĞ ƚŽƚĂů ĂŵŽƵŶƚ ŽĨ ĐĂƌďŽŶ ĞŵŝƐƐŝŽŶƐ ƚŚĂƚ ĐĂŶ ďĞ ĞŵŝƩĞĚ
Biochar:  ƐŽůŝĚ ŵĂƚĞƌŝĂů ŽďƚĂŝŶĞĚ ĨƌŽŵ ƚŚĞƌŵŽĐŚĞŵŝĐĂů
ĨŽƌƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞƐƚŽƐƚĂǇďĞůŽǁƚŚĂƚůŝŵŝƚ͘^ƚĂƚĞĚĚŝīĞƌĞŶƚůǇ͕
ĐŽŶǀĞƌƐŝŽŶŽĨďŝŽŵĂƐƐŝŶĂŶŽǆǇŐĞŶͲůŝŵŝƚĞĚĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ͘
Ă ĐĂƌďŽŶ ďƵĚŐĞƚ ŝƐ ƚŚĞ ĂƌĞĂ ƵŶĚĞƌ Ă ĐĂƌďŽŶ ĚŝŽǆŝĚĞ ;KϮͿ
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ĞŵŝƐƐŝŽŶ ƚƌĂũĞĐƚŽƌǇ ƚŚĂƚ ƐĂƟƐĮĞƐ ĂƐƐƵŵƉƟŽŶƐ ĂďŽƵƚ ůŝŵŝƚƐ Current policy trajectory: dŚŝƐ ƚƌĂũĞĐƚŽƌǇ ŝƐ ďĂƐĞĚ ŽŶ
ŽŶĐƵŵƵůĂƟǀĞĞŵŝƐƐŝŽŶƐĞƐƟŵĂƚĞĚƚŽĂǀŽŝĚĂĐĞƌƚĂŝŶůĞǀĞů ĞƐƟŵĂƚĞƐŽĨϮϬϮϬĞŵŝƐƐŝŽŶƐĐŽŶƐŝĚĞƌŝŶŐƉƌŽũĞĐƚĞĚĞĐŽŶŽŵŝĐ
ŽĨŐůŽďĂůŵĞĂŶƐƵƌĨĂĐĞƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞƌŝƐĞ͘
ƚƌĞŶĚƐ ĂŶĚ ĐƵƌƌĞŶƚ ƉŽůŝĐǇ ĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐ ŝŶĐůƵĚŝŶŐ ƉŽůŝĐŝĞƐ Ăƚ
ůĞĂƐƚƚŚƌŽƵŐŚϮϬϭϮ͘ƐƟŵĂƚĞƐŵĂǇďĞďĂƐĞĚŽŶĞŝƚŚĞƌŽĸĐŝĂů
ĂƌďŽŶĚŝŽǆŝĚĞĞƋƵŝǀĂůĞŶƚ;K2ĞͿ͗ǁĂǇƚŽƉůĂĐĞĞŵŝƐƐŝŽŶƐ ĚĂƚĂŽƌŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĂŶĂůǇƐŝƐ͘
ŽĨǀĂƌŝŽƵƐƌĂĚŝĂƟǀĞĨŽƌĐŝŶŐĂŐĞŶƚƐŽŶĂĐŽŵŵŽŶĨŽŽƟŶŐďǇ
ĂĐĐŽƵŶƟŶŐĨŽƌƚŚĞŝƌĞīĞĐƚŽŶĐůŝŵĂƚĞ͘/ƚĚĞƐĐƌŝďĞƐ͕ĨŽƌĂŐŝǀĞŶ ĞĨŽƌĞƐƚĂƟŽŶ͗ŽŶǀĞƌƐŝŽŶŽĨĨŽƌĞƐƚƚŽŶŽŶͲĨŽƌĞƐƚ͘
ŵŝǆƚƵƌĞ ĂŶĚ ĂŵŽƵŶƚ ŽĨ ŐƌĞĞŶŚŽƵƐĞ ŐĂƐĞƐ͕ ƚŚĞ ĂŵŽƵŶƚ ŽĨ
KϮƚŚĂƚǁŽƵůĚŚĂǀĞƚŚĞƐĂŵĞŐůŽďĂůǁĂƌŵŝŶŐĂďŝůŝƚǇ͕ǁŚĞŶ ŽƵďůĞĐŽƵŶƟŶŐ͗/ŶƚŚĞĐŽŶƚĞǆƚŽĨƚŚŝƐĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚ͕ĚŽƵďůĞ
ŵĞĂƐƵƌĞĚŽǀĞƌĂƐƉĞĐŝĮĞĚƟŵĞƉĞƌŝŽĚ͘&ŽƌƚŚĞƉƵƌƉŽƐĞŽĨ ĐŽƵŶƟŶŐ ƌĞĨĞƌƐ ƚŽ Ă ƐŝƚƵĂƟŽŶ ŝŶ ǁŚŝĐŚ ƚŚĞ ƐĂŵĞ ĞŵŝƐƐŝŽŶ
ƚŚŝƐ ƌĞƉŽƌƚ͕ ŐƌĞĞŶŚŽƵƐĞ ŐĂƐ ĞŵŝƐƐŝŽŶƐ ;ƵŶůĞƐƐ ŽƚŚĞƌǁŝƐĞ ƌĞĚƵĐƟŽŶƐ ĂƌĞ ĐŽƵŶƚĞĚ ƚŽǁĂƌĚƐ ŵĞĞƟŶŐ ƚǁŽ ĐŽƵŶƚƌŝĞƐ͛
ƐƉĞĐŝĮĞĚͿ ĂƌĞ ƚŚĞ ƐƵŵ ŽĨ ƚŚĞ ďĂƐŬĞƚ ŽĨ ŐƌĞĞŶŚŽƵƐĞ ŐĂƐĞƐ ƉůĞĚŐĞƐ͘
ůŝƐƚĞĚŝŶŶŶĞǆƚŽƚŚĞ<ǇŽƚŽWƌŽƚŽĐŽů͕ĞǆƉƌĞƐƐĞĚĂƐKϮe
ĐŽŶŽŵŝĐ ŵŝƟŐĂƟŽŶ ƉŽƚĞŶƟĂů͗ dŚĞ ŵŝƟŐĂƟŽŶ ƉŽƚĞŶƟĂů͕
ĂƐƐƵŵŝŶŐĂϭϬϬͲǇĞĂƌŐůŽďĂůǁĂƌŵŝŶŐƉŽƚĞŶƟĂů͘
ǁŚŝĐŚƚĂŬĞƐŝŶƚŽĂĐĐŽƵŶƚƐŽĐŝĂůĐŽƐƚƐĂŶĚďĞŶĞĮƚƐĂŶĚƐŽĐŝĂů
Carbon intensity: dŚĞĂŵŽƵŶƚŽĨĞŵŝƐƐŝŽŶƐŽĨKϮ released ĚŝƐĐŽƵŶƚƌĂƚĞƐ͕ĂƐƐƵŵŝŶŐƚŚĂƚŵĂƌŬĞƚĞĸĐŝĞŶĐǇŝƐŝŵƉƌŽǀĞĚ
ƉĞƌƵŶŝƚŽĨĂŶŽƚŚĞƌǀĂƌŝĂďůĞƐƵĐŚĂƐŐƌŽƐƐĚŽŵĞƐƟĐƉƌŽĚƵĐƚ͕ by policies and measures and barriers are removed
ŽƵƚƉƵƚ ĞŶĞƌŐǇ ƵƐĞ͕ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚ Žƌ ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂůͬĨŽƌĞƐƚƌǇ
Emissions gap: dŚĞ ĚŝīĞƌĞŶĐĞ ďĞƚǁĞĞŶ ƚŚĞ ŐƌĞĞŶŚŽƵƐĞ
ƉƌŽĚƵĐƚƐ͘
ŐĂƐ ĞŵŝƐƐŝŽŶ ůĞǀĞůƐ ĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚ ǁŝƚŚ ŚĂǀŝŶŐ Ă ůŝŬĞůǇ ĐŚĂŶĐĞ
;хϲϲƉĞƌĐĞŶƚͿŽĨůŝŵŝƟŶŐƚŚĞŵĞĂŶŐůŽďĂůƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞƌŝƐĞ
ĂƌďŽŶŽīƐĞƚ͗^ĞĞKīƐĞƚ͘
ƚŽďĞůŽǁϮΣͬϭ͘ϱΣŝŶϮϭϬϬĂďŽǀĞƉƌĞͲŝŶĚƵƐƚƌŝĂůůĞǀĞůƐĂŶĚ
Carbon price: dŚĞƉƌŝĐĞĨŽƌĂǀŽŝĚĞĚŽƌƌĞůĞĂƐĞĚKϮŽƌKϮe ƚŚĞ','ĞŵŝƐƐŝŽŶůĞǀĞůƐĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚǁŝƚŚƚŚĞŐůŽďĂůĞīĞĐƚŽĨ
ĞŵŝƐƐŝŽŶƐ͘dŚŝƐŵĂǇƌĞĨĞƌƚŽƚŚĞƌĂƚĞŽĨĂĐĂƌďŽŶƚĂǆŽƌƚŚĞ ƚŚĞ/EƐ͕ĂƐƐƵŵŝŶŐĨƵůůŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƟŽŶĨƌŽŵϮϬϮϬ͘
ƉƌŝĐĞŽĨĞŵŝƐƐŝŽŶƉĞƌŵŝƚƐ͘/ŶŵĂŶǇŵŽĚĞůƐƚŚĂƚĂƌĞƵƐĞĚƚŽ
ĂƐƐĞƐƐ ƚŚĞ ĞĐŽŶŽŵŝĐ ĐŽƐƚƐ ŽĨ ŵŝƟŐĂƟŽŶ͕ ĐĂƌďŽŶ ƉƌŝĐĞƐ ĂƌĞ Emission pathway: dŚĞƚƌĂũĞĐƚŽƌǇŽĨĂŶŶƵĂůŐƌĞĞŶŚŽƵƐĞŐĂƐ
ƵƐĞĚĂƐĂƉƌŽǆǇƚŽƌĞƉƌĞƐĞŶƚƚŚĞůĞǀĞůŽĨĞīŽƌƚŝŶŵŝƟŐĂƟŽŶ ĞŵŝƐƐŝŽŶƐŽǀĞƌƟŵĞ͘
ƉŽůŝĐŝĞƐ͘
'ůŽďĂů ǁĂƌŵŝŶŐ ƉŽƚĞŶƟĂů͗ Ŷ ŝŶĚĞǆ ƌĞƉƌĞƐĞŶƟŶŐ ƚŚĞ
ĂƌďŽŶƐĞƋƵĞƐƚƌĂƟŽŶ͗dŚĞƉƌŽĐĞƐƐŽĨƌĞŵŽǀŝŶŐĐĂƌďŽŶĨƌŽŵ ĐŽŵďŝŶĞĚ ĞīĞĐƚ ŽĨ ƚŚĞ ĚŝīĞƌŝŶŐ ƟŵĞƐ ŐƌĞĞŶŚŽƵƐĞ ŐĂƐĞƐ
ƌĞŵĂŝŶŝŶƚŚĞĂƚŵŽƐƉŚĞƌĞĂŶĚƚŚĞŝƌƌĞůĂƟǀĞĞīĞĐƟǀĞŶĞƐƐŝŶ
ƚŚĞĂƚŵŽƐƉŚĞƌĞĂŶĚĚĞƉŽƐŝƟŶŐŝƚŝŶĂƌĞƐĞƌǀŽŝƌ͘
ĂďƐŽƌďŝŶŐŽƵƚŐŽŝŶŐŝŶĨƌĂƌĞĚƌĂĚŝĂƟŽŶ͘
Carbon stock: dŚĞƋƵĂŶƟƚǇŽĨĐĂƌďŽŶĐŽŶƚĂŝŶĞĚŝŶĂĐĂƌďŽŶ
Greenhouse gases: dŚĞ ĂƚŵŽƐƉŚĞƌŝĐ ŐĂƐĞƐ ƌĞƐƉŽŶƐŝďůĞ ĨŽƌ
ƉŽŽůŽƌƌĞƐĞƌǀŽŝƌ͘
ĐĂƵƐŝŶŐ ŐůŽďĂů ǁĂƌŵŝŶŐ ĂŶĚ ĐůŝŵĂƟĐ ĐŚĂŶŐĞ͘ dŚĞ ŵĂũŽƌ
Carbon tax:  ůĞǀǇ ŽŶ ƚŚĞ ĐĂƌďŽŶ ĐŽŶƚĞŶƚ ŽĨ ĨŽƐƐŝů ĨƵĞůƐ͘ ŐƌĞĞŶŚŽƵƐĞ ŐĂƐĞƐ ĂƌĞ ĐĂƌďŽŶ ĚŝŽǆŝĚĞ ;KϮͿ͕ ŵĞƚŚĂŶĞ
ĞĐĂƵƐĞǀŝƌƚƵĂůůǇĂůůŽĨƚŚĞĐĂƌďŽŶŝŶĨŽƐƐŝůĨƵĞůƐŝƐƵůƟŵĂƚĞůǇ ;,ϰͿ ĂŶĚ ŶŝƚƌŽƵƐ ŽǆŝĚĞ ;EϮKͿ͘ >ĞƐƐ ƉƌĞǀĂůĞŶƚ͕ ďƵƚ ǀĞƌǇ
ĞŵŝƩĞĚĂƐKϮ͕ĂĐĂƌďŽŶƚĂǆŝƐĞƋƵŝǀĂůĞŶƚƚŽĂŶĞŵŝƐƐŝŽŶƚĂǆ ƉŽǁĞƌĨƵů͕ŐƌĞĞŶŚŽƵƐĞŐĂƐĞƐĂƌĞŚǇĚƌŽŇƵŽƌŽĐĂƌďŽŶƐ;,&ƐͿ͕
ŽŶKϮĞŵŝƐƐŝŽŶƐ͘
ƉĞƌŇƵŽƌŽĐĂƌďŽŶƐ;W&ƐͿĂŶĚƐƵůƉŚƵƌŚĞǆĂŇƵŽƌŝĚĞ;^&ϲͿ͘
Circular carbon economy: Ŷ ĞĐŽŶŽŵǇ Žƌ ƉŽƌƟŽŶ ŽĨ ĂŶ ,ǇĚƌŽŇƵŽƌŽĐĂƌďŽŶƐ ;,&Ϳ ďĂŶŬ͗ YƵĂŶƟƟĞƐ ŽĨ
ĞĐŽŶŽŵǇ ŝŶ ǁŚŝĐŚ ǁĂƐƚĞ͕ ďǇͲƉƌŽĚƵĐƚ͕ Žƌ ĂŵďŝĞŶƚ KϮ ŚǇĚƌŽŇƵŽƌŽĐĂƌďŽŶƐ ĂůƌĞĂĚǇ ƉƌŽĚƵĐĞĚ Žƌ ŝŶ ƵƐĞ ŽĨ ǁŚŝĐŚ Ă
ƐĞƌǀĞƐĂƐĨĞĞĚƐƚŽĐŬĂŶĚŝƐƌĞĐǇĐůĞĚŝŶƚŽƉƌŽĚƵĐƚƐ;Ğ͘Ő͕͘ĨƵĞůƐ͕ ƉŽƌƟŽŶŝƐůŝŬĞůǇƚŽĞǀĞŶƚƵĂůůǇďĞĞŵŝƩĞĚƚŽƚŚĞĂƚŵŽƐƉŚĞƌĞ
ĐŚĞŵŝĐĂůƐ͕ƉůĂƐƟĐƐ͕ĐĂƌďŽŶĐŽŵƉŽƐŝƚĞƐͿ
/ŶƚĞŐƌĂƚĞĚ ĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚ ŵŽĚĞůƐ͗ DŽĚĞůƐ ƚŚĂƚ ƐĞĞŬ ƚŽ
ŽͲďĞŶĞĮƚƐ͗ dŚĞ ƉŽƐŝƟǀĞ ĞīĞĐƚƐ ƚŚĂƚ Ă ƉŽůŝĐǇ Žƌ ŵĞĂƐƵƌĞ ĐŽŵďŝŶĞ ŬŶŽǁůĞĚŐĞ ĨƌŽŵ ŵƵůƟƉůĞ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĞƐ ŝŶ ƚŚĞ ĨŽƌŵ
ĂŝŵĞĚ Ăƚ ŽŶĞ ŽďũĞĐƟǀĞ ŵŝŐŚƚ ŚĂǀĞ ŽŶ ŽƚŚĞƌ ŽďũĞĐƟǀĞƐ͕ ŽĨĞƋƵĂƟŽŶƐĂŶĚͬŽƌĂůŐŽƌŝƚŚŵƐŝŶŽƌĚĞƌƚŽĞǆƉůŽƌĞĐŽŵƉůĞǆ
ǁŝƚŚŽƵƚ ǇĞƚ ĞǀĂůƵĂƟŶŐ ƚŚĞ ŶĞƚ ĞīĞĐƚ ŽŶ ŽǀĞƌĂůů ƐŽĐŝĂů ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂů ƉƌŽďůĞŵƐ͘ Ɛ ƐƵĐŚ͕ ƚŚĞǇ ĚĞƐĐƌŝďĞ ƚŚĞ ĨƵůů
ǁĞůĨĂƌĞ͘ ŽͲďĞŶĞĮƚƐ ĂƌĞ ŽŌĞŶ ƐƵďũĞĐƚ ƚŽ ƵŶĐĞƌƚĂŝŶƚǇ ĐŚĂŝŶ ŽĨ ĐůŝŵĂƚĞ ĐŚĂŶŐĞ͕ ĨƌŽŵ ƉƌŽĚƵĐƟŽŶ ŽĨ ŐƌĞĞŶŚŽƵƐĞ
ĂŶĚ ĚĞƉĞŶĚ ŽŶ͕ ĂŵŽŶŐ ŽƚŚĞƌƐ͕ ůŽĐĂů ĐŝƌĐƵŵƐƚĂŶĐĞƐ ĂŶĚ ŐĂƐĞƐ ƚŽ ĂƚŵŽƐƉŚĞƌŝĐ ƌĞƐƉŽŶƐĞƐ͘ dŚŝƐ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝůǇ ŝŶĐůƵĚĞƐ
ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƟŽŶƉƌĂĐƟĐĞƐ͘ŽͲďĞŶĞĮƚƐĂƌĞŽŌĞŶƌĞĨĞƌƌĞĚƚŽ ƌĞůĞǀĂŶƚ ůŝŶŬƐ ĂŶĚ ĨĞĞĚďĂĐŬƐ ďĞƚǁĞĞŶ ƐŽĐŝŽͲĞĐŽŶŽŵŝĐ ĂŶĚ
ĂƐĂŶĐŝůůĂƌǇďĞŶĞĮƚƐ͘
ďŝŽƉŚǇƐŝĐĂůƉƌŽĐĞƐƐĞƐ͘
ŽŶĚŝƟŽŶĂů /E͗ INDC proposed by some countries that
ĂƌĞĐŽŶƟŶŐĞŶƚŽŶĂƌĂŶŐĞŽĨƉŽƐƐŝďůĞĐŽŶĚŝƟŽŶƐ͕ƐƵĐŚĂƐƚŚĞ
ĂďŝůŝƚǇŽĨŶĂƟŽŶĂůůĞŐŝƐůĂƚƵƌĞƐƚŽĞŶĂĐƚƚŚĞŶĞĐĞƐƐĂƌǇůĂǁƐ͕
ĂŵďŝƟŽƵƐĂĐƟŽŶĨƌŽŵŽƚŚĞƌĐŽƵŶƚƌŝĞƐ͕ƌĞĂůŝǌĂƟŽŶŽĨĮŶĂŶĐĞ
ĂŶĚƚĞĐŚŶŝĐĂůƐƵƉƉŽƌƚ͕ŽƌŽƚŚĞƌĨĂĐƚŽƌƐ͘

/ŶƚĞŶĚĞĚ EĂƟŽŶĂůůǇ ĞƚĞƌŵŝŶĞĚ ŽŶƚƌŝďƵƟŽŶ ;/EͿ͗
^ƵďŵŝƐƐŝŽŶƐďǇWĂƌƟĞƐǁŚŝĐŚŝĚĞŶƟĨǇĂĐƟŽŶƐĞĂĐŚŶĂƟŽŶĂů
ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ ŝŶƚĞŶĚƐ ƚŽ ƚĂŬĞ ƵŶĚĞƌ ƚŚĞ ĨƵƚƵƌĞ hE&
ĐůŝŵĂƚĞ ĂŐƌĞĞŵĞŶƚ͕ ŶĞŐŽƟĂƚĞĚ ŝŶ WĂƌŝƐ ŝŶ ĞĐĞŵďĞƌ ϮϬϭϱ͘
/EƐĂƌĞ͕ŝŶĞīĞĐƚ͕ƚŚĞďĂƐŝƐŽĨƉŽƐƚͲϮϬϮϬŐůŽďĂůĞŵŝƐƐŝŽŶ
ƌĞĚƵĐƟŽŶĐŽŵŵŝƚŵĞŶƚƐƚŚĂƚǁŝůůďĞŝŶĐůƵĚĞĚŝŶƚŚĞĨƵƚƵƌĞ
ŽŶĨĞƌĞŶĐĞŽĨƚŚĞWĂƌƟĞƐ;KWͿ͗dŚĞƐƵƉƌĞŵĞďŽĚǇŽĨƚŚĞ ĐůŝŵĂƚĞĂŐƌĞĞŵĞŶƚ͘
ŽŶǀĞŶƟŽŶ͘ /ƚ ĐƵƌƌĞŶƚůǇ ŵĞĞƚƐ ŽŶĐĞ Ă ǇĞĂƌ ƚŽ ƌĞǀŝĞǁ ƚŚĞ
ŽŶǀĞŶƟŽŶ͛ƐƉƌŽŐƌĞƐƐ͘
/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů ĐŽŽƉĞƌĂƟǀĞ ŝŶŝƟĂƟǀĞƐ ;//ƐͿ͗ /ŶŝƟĂƟǀĞƐ
ŽƵƚƐŝĚĞ ƚŚĞ hE& ĂŝŵĞĚ Ăƚ ƌĞĚƵĐŝŶŐ ĞŵŝƐƐŝŽŶƐ ŽĨ

viii
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ĐůŝŵĂƚĞ ĨŽƌĐĞƌƐ ďǇ͕ ĨŽƌ ĞǆĂŵƉůĞ͕ ƉƌŽŵŽƟŶŐ ĂĐƟŽŶƐ ƚŚĂƚ
ĂƌĞ ůĞƐƐ ŐƌĞĞŶŚŽƵƐĞ ŐĂƐ ŝŶƚĞŶƐŝǀĞ͕ ĐŽŵƉĂƌĞĚ ƚŽ ƉƌĞǀĂŝůŝŶŐ
ĂůƚĞƌŶĂƟǀĞƐ͘ŽŽƉĞƌĂƟǀĞŝŶŝƟĂƟǀĞƐĂůƐŽŝŶǀŽůǀĞŶĂƟŽŶĂůĂŶĚ
ƐƵďͲŶĂƟŽŶĂůƉĂƌƚŶĞƌƐ;ƚŚĞǇĂƌĞŽŌĞŶƌĞĨĞƌƌĞĚƚŽĂƐ͕ƐŝŵƉůǇ͕
͚ĐŽŽƉĞƌĂƟǀĞŝŶŝƟĂƟǀĞƐ͛Ϳ͘

KīƐĞƚ ;ŝŶ ĐůŝŵĂƚĞ ƉŽůŝĐǇͿ͗  ƵŶŝƚ ŽĨ KϮe emissions that
ŝƐ ƌĞĚƵĐĞĚ͕ ĂǀŽŝĚĞĚ͕ Žƌ ƐĞƋƵĞƐƚĞƌĞĚ ƚŽ ĐŽŵƉĞŶƐĂƚĞ ĨŽƌ
ĞŵŝƐƐŝŽŶƐŽĐĐƵƌƌŝŶŐĞůƐĞǁŚĞƌĞ͘

Party: ƐƚĂƚĞ;ŽƌƌĞŐŝŽŶĂůĞĐŽŶŽŵŝĐŝŶƚĞŐƌĂƟŽŶŽƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶ
ƐƵĐŚĂƐƚŚĞƵƌŽƉĞĂŶhŶŝŽŶͿƚŚĂƚĂŐƌĞĞƐƚŽďĞďŽƵŶĚďǇĂ
Kigali Agreement: dŚĞ <ŝŐĂůŝ ŵĞŶĚŵĞŶƚ ƚŽ ƚŚĞ DŽŶƚƌĞĂů ƚƌĞĂƚǇĂŶĚĨŽƌǁŚŝĐŚƚŚĞƚƌĞĂƚǇŚĂƐĞŶƚĞƌĞĚŝŶƚŽĨŽƌĐĞ͘
WƌŽƚŽĐŽůŽŶ^ƵďƐƚĂŶĐĞƐƚŚĂƚĞƉůĞƚĞƚŚĞKǌŽŶĞ>ĂǇĞƌĂŝŵƐ
ĨŽƌƚŚĞƉŚĂƐĞͲĚŽǁŶŽĨŚǇĚƌŽŇƵŽƌŽĐĂƌďŽŶƐ;,&ƐͿďǇĐƵƫŶŐ Pigouvian tax:  ƚĂǆ ůĞǀŝĞĚ ŽŶ ĂŶǇ ŵĂƌŬĞƚ ĂĐƟǀŝƚǇ ƚŚĂƚ
ŐĞŶĞƌĂƚĞƐ ŶĞŐĂƟǀĞ ĞǆƚĞƌŶĂůŝƟĞƐ ;ĐŽƐƚƐ ŶŽƚ ŝŶƚĞƌŶĂůŝǌĞĚ ŝŶ
ƚŚĞŝƌƉƌŽĚƵĐƟŽŶĂŶĚĐŽŶƐƵŵƉƟŽŶ͘
ƚŚĞŵĂƌŬĞƚƉƌŝĐĞͿ͘
Kyoto Protocol:ŶŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůĂŐƌĞĞŵĞŶƚ͕ƐƚĂŶĚŝŶŐŽŶŝƚƐ
ŽǁŶ͕ ĂŶĚ ƌĞƋƵŝƌŝŶŐ ƐĞƉĂƌĂƚĞ ƌĂƟĮĐĂƟŽŶ ďǇ ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐ͕ Pledge case: dŚŝƐ ĐĂƐĞ ŝĚĞŶƟĮĞƐ ƚŚĞ ŵĂǆŝŵƵŵ ůĞǀĞů ŽĨ
ďƵƚůŝŶŬĞĚƚŽƚŚĞhE&͘dŚĞ<ǇŽƚŽWƌŽƚŽĐŽů͕ĂŵŽŶŐŽƚŚĞƌ ŐƌĞĞŶŚŽƵƐĞŐĂƐĞŵŝƐƐŝŽŶƐƚŚĂƚĞĂĐŚĐŽƵŶƚƌǇŽƌWĂƌƚǇĐŽƵůĚ
ƚŚŝŶŐƐ͕ƐĞƚƐďŝŶĚŝŶŐƚĂƌŐĞƚƐĨŽƌƚŚĞƌĞĚƵĐƟŽŶŽĨŐƌĞĞŶŚŽƵƐĞ ĞŵŝƚŝŶϮϬϮϬĂŶĚƐƟůůŵĞĞƚŝƚƐƉůĞĚŐĞʹǁŝƚŚŽƵƚĐŽŶƐŝĚĞƌŝŶŐ
ƚŚĞƵƐĞŽĨŽīƐĞƚƐ͘
ŐĂƐĞŵŝƐƐŝŽŶƐďǇŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝǌĞĚĐŽƵŶƚƌŝĞƐ͘
>ĂŶĚ ƵƐĞ͕ ůĂŶĚͲƵƐĞ ĐŚĂŶŐĞ ĂŶĚ ĨŽƌĞƐƚƌǇ ;>h>h&Ϳ͗ A ZĞĨŽƌĞƐƚĂƟŽŶ͗ ZĞƉůĂŶƟŶŐ ŽĨ ĨŽƌĞƐƚƐ ŽŶ ůĂŶĚƐ ƚŚĂƚ ŚĂǀĞ
ŐƌĞĞŶŚŽƵƐĞŐĂƐŝŶǀĞŶƚŽƌǇƐĞĐƚŽƌƚŚĂƚĐŽǀĞƌƐĞŵŝƐƐŝŽŶƐĂŶĚ ƉƌĞǀŝŽƵƐůǇĐŽŶƚĂŝŶĞĚĨŽƌĞƐƚƐďƵƚƚŚĂƚŚĂǀĞďĞĞŶĐŽŶǀĞƌƚĞĚ
ƌĞŵŽǀĂůƐŽĨŐƌĞĞŶŚŽƵƐĞŐĂƐĞƐƌĞƐƵůƟŶŐĨƌŽŵĚŝƌĞĐƚŚƵŵĂŶͲ ƚŽƐŽŵĞŽƚŚĞƌƵƐĞ͘
ŝŶĚƵĐĞĚůĂŶĚƵƐĞ͕ůĂŶĚƵƐĞĐŚĂŶŐĞĂŶĚĨŽƌĞƐƚƌǇĂĐƟǀŝƟĞƐ͘
^ĐĞŶĂƌŝŽ͗ĚĞƐĐƌŝƉƟŽŶŽĨŚŽǁƚŚĞĨƵƚƵƌĞŵĂǇƵŶĨŽůĚďĂƐĞĚ
Likely chance:ůŝŬĞůŝŚŽŽĚŐƌĞĂƚĞƌƚŚĂŶϲϲƉĞƌĐĞŶƚĐŚĂŶĐĞ͘ ŽŶ͚ŝĨͲƚŚĞŶ͛ƉƌŽƉŽƐŝƟŽŶƐ͘^ĐĞŶĂƌŝŽƐƚǇƉŝĐĂůůǇŝŶĐůƵĚĞĂŶŝŶŝƟĂů
hƐĞĚ ŝŶ ƚŚŝƐ ĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚ ƚŽ ĐŽŶǀĞǇ ƚŚĞ ƉƌŽďĂďŝůŝƟĞƐ ŽĨ ƐŽĐŝŽͲĞĐŽŶŽŵŝĐƐŝƚƵĂƟŽŶĂŶĚĂĚĞƐĐƌŝƉƟŽŶŽĨƚŚĞŬĞǇĚƌŝǀŝŶŐ
ĨŽƌĐĞƐ ĂŶĚ ĨƵƚƵƌĞ ĐŚĂŶŐĞƐ ŝŶ ĞŵŝƐƐŝŽŶƐ͕ ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞ Žƌ
ŵĞĞƟŶŐƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞůŝŵŝƚƐ͘
ŽƚŚĞƌĐůŝŵĂƚĞĐŚĂŶŐĞͲƌĞůĂƚĞĚǀĂƌŝĂďůĞƐ͘
Lock-in: >ŽĐŬͲŝŶ ŽĐĐƵƌƐ ǁŚĞŶ Ă ŵĂƌŬĞƚ ŝƐ ƐƚƵĐŬ ǁŝƚŚ Ă
ƐƚĂŶĚĂƌĚĞǀĞŶƚŚŽƵŐŚƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚƐǁŽƵůĚďĞďĞƩĞƌŽīǁŝƚŚ ^ŚŽƌƚͲůŝǀĞĚ ĐůŝŵĂƚĞ ƉŽůůƵƚĂŶƚƐ ;^>WƐͿ͗ Compounds in the
ĂƚŵŽƐƉŚĞƌĞƚŚĂƚĐĂƵƐĞǁĂƌŵŝŶŐĂŶĚŚĂǀĞůŝĨĞƟŵĞƐƌŽƵŐŚůǇ
ĂŶĂůƚĞƌŶĂƟǀĞ͘
ďĞůŽǁ ϮϬ ǇĞĂƌƐ͕ ŝŶĐůƵĚŝŶŐ ďůĂĐŬ ĐĂƌďŽŶ͕ ŽǌŽŶĞ͕ ŵĞƚŚĂŶĞ͕
Medium chance:  ůŝŬĞůŝŚŽŽĚ ŽĨ ϱϬʹϲϲ ƉĞƌĐĞŶƚ ĐŚĂŶĐĞ͘ ĂŶĚŵĂŶǇŚǇĚƌŽŇƵŽƌŽĐĂƌďŽŶƐ͘
hƐĞĚ ŝŶ ƚŚŝƐ ƌĞƉŽƌƚ ƚŽ ĐŽŶǀĞǇ ƚŚĞ ƉƌŽďĂďŝůŝƟĞƐ ŽĨ ŵĞĞƟŶŐ
^ŽƵƌĐĞ͗ŶǇƉƌŽĐĞƐƐ͕ĂĐƟǀŝƚǇŽƌŵĞĐŚĂŶŝƐŵƚŚĂƚƌĞůĞĂƐĞƐĂ
ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞůŝŵŝƚƐ͘
ŐƌĞĞŶŚŽƵƐĞŐĂƐ͕ĂŶĂĞƌŽƐŽůŽƌĂƉƌĞĐƵƌƐŽƌŽĨĂŐƌĞĞŶŚŽƵƐĞ
DŝƟŐĂƟŽŶ͗ /Ŷ ƚŚĞ ĐŽŶƚĞǆƚ ŽĨ ĐůŝŵĂƚĞ ĐŚĂŶŐĞ͕ Ă ŚƵŵĂŶ ŐĂƐŽƌĂĞƌŽƐŽůŝŶƚŽƚŚĞĂƚŵŽƐƉŚĞƌĞ͘
ŝŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶƚŽƌĞĚƵĐĞƚŚĞƐŽƵƌĐĞƐ͕ŽƌĞŶŚĂŶĐĞƚŚĞƐŝŶŬƐŽĨ
ŐƌĞĞŶŚŽƵƐĞŐĂƐĞƐ͘ǆĂŵƉůĞƐŝŶĐůƵĚĞƵƐŝŶŐĨŽƐƐŝůĨƵĞůƐŵŽƌĞ ^ŚĂƌĞĚ ^ŽĐŝŽͲĐŽŶŽŵŝĐ WĂƚŚǁĂǇƐ ;^^WƐͿ͗ EĂƌƌĂƟǀĞƐ
ĞĸĐŝĞŶƚůǇĨŽƌŝŶĚƵƐƚƌŝĂůƉƌŽĐĞƐƐĞƐŽƌĞůĞĐƚƌŝĐŝƚǇŐĞŶĞƌĂƟŽŶ͕ ŽĨ ƉŽƐƐŝďůĞ ƐŽĐŝĞƚĂů ĨƵƚƵƌĞƐ ƚŚĂƚ ŝŶĐůƵĚĞ ƋƵĂŶƟƚĂƟǀĞ
ƐǁŝƚĐŚŝŶŐ ƚŽ ƐŽůĂƌ ĞŶĞƌŐǇ Žƌ ǁŝŶĚ ƉŽǁĞƌ͕ ŝŵƉƌŽǀŝŶŐ ƚŚĞ ƉƌŽũĞĐƟŽŶƐ ŽĨ ƐŽĐŝŽͲĞĐŽŶŽŵŝĐ ĨĂĐƚŽƌƐ ƐƵĐŚ ĂƐ ƉŽƉƵůĂƟŽŶ͕
ŝŶƐƵůĂƟŽŶŽĨďƵŝůĚŝŶŐƐĂŶĚĞǆƉĂŶĚŝŶŐĨŽƌĞƐƚƐĂŶĚŽƚŚĞƌ͚ƐŝŶŬƐ͛ 'W͕ƵƌďĂŶŝǌĂƟŽŶ͕ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐĂŶĚƌĞŐŝŽŶĂůŚĞƚĞƌŽŐĞŶĞŝƚǇ͘
ƚŽƌĞŵŽǀĞŐƌĞĂƚĞƌĂŵŽƵŶƚƐŽĨKϮĨƌŽŵƚŚĞĂƚŵŽƐƉŚĞƌĞ͘

^^Wϯ;^ŚĂƌĞĚ^ŽĐŝŽͲĐŽŶŽŵŝĐWĂƚŚǁĂǇʹŶĂƌƌĂƟǀĞϯͿ͗ This
DŽŶŝƚŽƌŝŶŐ͕ ƌĞƉŽƌƟŶŐ ĂŶĚ ǀĞƌŝĮĐĂƟŽŶ͗ A process/concept ^^WŶĂƌƌĂƟǀĞŝƐĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝǌĞĚďǇŚŝŐŚĐŚĂůůĞŶŐĞƐƚŽŵŝƟŐĂƟŽŶ
ƚŚĂƚƉŽƚĞŶƟĂůůǇƐƵƉƉŽƌƚƐŐƌĞĂƚĞƌƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶĐǇŝŶƚŚĞĐůŝŵĂƚĞ ĂŶĚĂĚĂƉƚĂƟŽŶ͘/ƚĂƐƐƵŵĞƐĂĨŽĐƵƐŽŶŶĂƟŽŶĂůĂŶĚƌĞŐŝŽŶĂů
ƉŽůŝĐŝĞƐ͕ ƐůŽǁ ĞĐŽŶŽŵŝĐ ŐƌŽǁƚŚ͕ ůĂĐŬ ŽĨ ĐŽůůĂďŽƌĂƟŽŶ͕
ĐŚĂŶŐĞƌĞŐŝŵĞ͘
ůĂƌŐĞƉŽƉƵůĂƟŽŶƌĞŵĂŝŶŝŶŐŝŶƉŽǀĞƌƚǇ͕ĂŶĚůŽǁƉƌŝŽƌŝƚǇĨŽƌ
Montreal Protocol: The Montreal Protocol on Substances ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂů ƉŽůŝĐŝĞƐ͕ ůĞĂĚŝŶŐ ƚŽ ƐƚƌŽŶŐ ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂů
ƚŚĂƚĞƉůĞƚĞƚŚĞKǌŽŶĞ>ĂǇĞƌŝƐĂŶŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůƚƌĞĂƚǇƚŚĂƚ ĚĞŐƌĂĚĂƟŽŶŝŶƐŽŵĞƌĞŐŝŽŶƐ͘
ǁĂƐ ĚĞƐŝŐŶĞĚ ƚŽ ƌĞĚƵĐĞ ƚŚĞ ƉƌŽĚƵĐƟŽŶ ĂŶĚ ĐŽŶƐƵŵƉƟŽŶ
ŽĨ ŽǌŽŶĞͲĚĞƉůĞƟŶŐ ƐƵďƐƚĂŶĐĞƐ ŝŶ ŽƌĚĞƌ ƚŽ ƌĞĚƵĐĞ ƚŚĞŝƌ ^ƵďĐƌŝƟĐĂůĐŽĂůƉůĂŶƚ͗ƐƵďĐƌŝƟĐĂůĐŽĂůĮƌĞĚƉůĂŶƚƵƐĞƐĐŽĂů
ĂďƵŶĚĂŶĐĞ ŝŶ ƚŚĞ ĂƚŵŽƐƉŚĞƌĞ͕ ĂŶĚ ƚŚĞƌĞďǇ ƉƌŽƚĞĐƚ ƚŚĞ ƚŽŚĞĂƚǁĂƚĞƌŝŶƚŽŚŝŐŚͲƉƌĞƐƐƵƌĞƐƚĞĂŵƚŽĚƌŝǀĞĂŶĞůĞĐƚƌŝĐĂů
ŐĞŶĞƌĂƚŽƌ͕ ǁŚĞƌĞĂƐ ƚŚĞ ƐƚĞĂŵ ŝŶ ƚŚĞ ďŽŝůĞƌ ĚŽĞƐ ŶŽƚ ƉĂƐƐ
ĂƌƚŚ͛ƐŽǌŽŶĞůĂǇĞƌ͘
ƚŚĞƐƵƉĞƌĐƌŝƟĐĂůƉŽŝŶƚŽĨǁĂƚĞƌ;ĂƐĐŽŵƉĂƌĞĚƚŽƐƵƉĞƌĐƌŝƟĐĂů
EĂƟŽŶĂůůǇ ĚĞƚĞƌŵŝŶĞĚ ŽŶƚƌŝďƵƟŽŶ͗ ĐƟŽŶƐ ƚŚĂƚ͕ ďǇ ƉŽǁĞƌƉůĂŶƚƐͿ͘dŚĞƌĞƐƵůƟŶŐĞĸĐŝĞŶĐǇƌĂƚĞƐĂƌĞĐŽŵƉĂƌĂďůǇ
ƌĂƟĨǇŝŶŐ ƚŚĞ WĂƌŝƐ ŐƌĞĞŵĞŶƚ͕ ĞĂĐŚ ƉĂƌƚǇ ƚŽ ƚŚĞ hE& ůŽǁ͕ŝ͘Ğ͘ďĞůŽǁϯϳƉĞƌĐĞŶƚ͘
ďŝŶĚƐŝƚƐĞůĨƚŽƉƵƌƐƵŝŶŐ͘
^ƵƐƚĂŝŶĂďůĞ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͗ Development that meets the
EŽŶͲƐƚĂƚĞĂĐƚŽƌ͗/ŶƚŚĞĐŽŶƚĞǆƚŽĨĐůŝŵĂƚĞĂĐƟŽŶ͕͚ŶŽŶͲƐƚĂƚĞ ŶĞĞĚƐ ŽĨ ƚŚĞ ƉƌĞƐĞŶƚ ǁŝƚŚŽƵƚ ĐŽŵƉƌŽŵŝƐŝŶŐ ƚŚĞ ĂďŝůŝƚǇ ŽĨ
ĂĐƚŽƌ͛ ŝŶĐůƵĚĞƐ ĐŽŵƉĂŶŝĞƐ͕ ĐŝƟĞƐ͕ ƐƵďŶĂƟŽŶĂů ƌĞŐŝŽŶƐ ĂŶĚ ĨƵƚƵƌĞŐĞŶĞƌĂƟŽŶƐƚŽŵĞĞƚƚŚĞŝƌŽǁŶŶĞĞĚƐ͘
ŝŶǀĞƐƚŽƌƐ͘DŽƌĞďƌŽĂĚůǇ͕ŶŽŶͲƐƚĂƚĞĂĐƚŽƌƐŚĂǀĞďĞĞŶĚĞĮŶĞĚ
ĂƐĞŶƟƟĞƐƚŚĂƚƉĂƌƟĐŝƉĂƚĞŽƌĂĐƚŝŶŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůƌĞůĂƟŽŶƐ͘ dĞĐŚŶŝĐĂů ŵŝƟŐĂƟŽŶ ƉŽƚĞŶƟĂů͗ ^ƵĐŚ ƉŽƚĞŶƟĂů ŝƐ ĞƐƟŵĂƚĞĚ
dŚĞǇ ĂƌĞ ŽƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶƐ ǁŝƚŚ ƐƵĸĐŝĞŶƚ ƉŽǁĞƌ ƚŽ ŝŶŇƵĞŶĐĞ ĨŽƌ ŐŝǀĞŶ ƐĐĞŶĂƌŝŽƐ ĂƐƐƵŵŝŶŐ ĨƵůů ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƟŽŶ ŽĨ ďĞƐƚ
ĂŶĚĐĂƵƐĞĂĐŚĂŶŐĞĞǀĞŶƚŚŽƵŐŚƚŚĞǇĚŽŶŽƚďĞůŽŶŐƚŽĂŶǇ ĂǀĂŝůĂďůĞ ƉŽůůƵƚĂŶƚ ƌĞĚƵĐƟŽŶ ƚĞĐŚŶŽůŽŐǇ͕ ĂƐ ŝƚ ĞǆŝƐƚƐ ƚŽĚĂǇ͕
ďǇϮϬϯϬŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚŽĨƚŚĞŝƌĐŽƐƚƐďƵƚĐŽŶƐŝĚĞƌŝŶŐƚĞĐŚŶŝĐĂů
ƐƚĂƚĞŝŶƐƟƚƵƟŽŶ͘
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ůŝĨĞƟŵĞ ŽĨ ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐ ĂŶĚ ŽƚŚĞƌ ŬĞǇ ĐŽŶƐƚƌĂŝŶƚƐ ;Ğ͘Ő͕͘ hŶĐĞƌƚĂŝŶƚǇ͗ĐŽŐŶŝƟǀĞƐƚĂƚĞŽĨŝŶĐŽŵƉůĞƚĞŬŶŽǁůĞĚŐĞƚŚĂƚ
ĐƵůƚƵƌĂůĂĐĐĞƉƚĂŶĐĞͿƚŚĂƚĐŽƵůĚůŝŵŝƚĂƉƉůŝĐĂďŝůŝƚǇŽĨĐĞƌƚĂŝŶ ĐĂŶƌĞƐƵůƚĨƌŽŵĂůĂĐŬŽĨŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶŽƌĨƌŽŵĚŝƐĂŐƌĞĞŵĞŶƚ
ŵĞĂƐƵƌĞƐŝŶƐƉĞĐŝĮĐƌĞŐŝŽŶƐ͘
ĂďŽƵƚǁŚĂƚŝƐŬŶŽǁŶŽƌĞǀĞŶŬŶŽǁĂďůĞ͘/ƚŵĂǇŚĂǀĞŵĂŶǇ
ƚǇƉĞƐŽĨƐŽƵƌĐĞƐ͕ĨƌŽŵŝŵƉƌĞĐŝƐŝŽŶŝŶƚŚĞĚĂƚĂƚŽĂŵďŝŐƵŽƵƐůǇ
Top-down model: A model that applies macroeconomic ĚĞĮŶĞĚĐŽŶĐĞƉƚƐŽƌƚĞƌŵŝŶŽůŽŐǇ͕ŽƌƵŶĐĞƌƚĂŝŶƉƌŽũĞĐƟŽŶƐŽĨ
ƚŚĞŽƌǇ͕ ĞĐŽŶŽŵĞƚƌŝĐ ĂŶĚͬŽƌ ŽƉƟŵŝǌĂƟŽŶ ƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ ŚƵŵĂŶďĞŚĂǀŝŽƵƌ͘hŶĐĞƌƚĂŝŶƚǇĐĂŶƚŚĞƌĞĨŽƌĞďĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĞĚ
ƚŽ ĂŐŐƌĞŐĂƚĞ ĞĐŽŶŽŵŝĐ ǀĂƌŝĂďůĞƐ͘ hƐŝŶŐ ŚŝƐƚŽƌŝĐĂů ĚĂƚĂ ďǇƋƵĂŶƟƚĂƟǀĞŵĞĂƐƵƌĞƐ;ĨŽƌĞǆĂŵƉůĞĂƉƌŽďĂďŝůŝƚǇĚĞŶƐŝƚǇ
ŽŶ ĐŽŶƐƵŵƉƟŽŶ͕ ƉƌŝĐĞƐ͕ ŝŶĐŽŵĞƐ͕ ĂŶĚ ĨĂĐƚŽƌ ĐŽƐƚƐ͕ ƚŽƉͲ ĨƵŶĐƟŽŶͿŽƌďǇƋƵĂůŝƚĂƟǀĞƐƚĂƚĞŵĞŶƚƐ;ĨŽƌĞǆĂŵƉůĞƌĞŇĞĐƟŶŐ
ĚŽǁŶŵŽĚĞůƐĂƐƐĞƐƐĚĞŵĂŶĚĂŶĚĞŵŝƐƐŝŽŶƐĨŽƌŐŽŽĚƐĂŶĚ ƚŚĞũƵĚŐĞŵĞŶƚŽĨĂƚĞĂŵŽĨĞǆƉĞƌƚƐͿ͘
ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĨƌŽŵ ŵĂŝŶ ƐĞĐƚŽƌƐ͕ ƐƵĐŚ ĂƐ ĞŶĞƌŐǇ ĐŽŶǀĞƌƐŝŽŶ͕
ƚƌĂŶƐƉŽƌƚĂƟŽŶ͕ďƵŝůĚŝŶŐƐ͕ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞĂŶĚŝŶĚƵƐƚƌǇ͘
hŶĐŽŶĚŝƟŽŶĂů/EƐ͗/EƐƉƌŽƉŽƐĞĚďǇĐŽƵŶƚƌŝĞƐǁŝƚŚŽƵƚ
ĐŽŶĚŝƟŽŶƐĂƩĂĐŚĞĚ͘
Tropospheric ozone: KǌŽŶĞ ŝŶ ƚŚĞ ůŽǁĞƐƚ ƉŽƌƟŽŶ ŽĨ ƚŚĞ
ĂƚŵŽƐƉŚĞƌĞĞǆƚĞŶĚŝŶŐĨƌŽŵƚŚĞƐƵƌĨĂĐĞƚŽƚŚĞĞĚŐĞŽĨƚŚĞ 2020 pledge: ^ĞĞĂŶĐƵŶWůĞĚŐĞ͘
ƐƚƌĂƚŽƐƉŚĞƌĞ͘KǌŽŶĞŝŶƚŚŝƐƌĞŐŝŽŶŝƐĂƉŽǁĞƌĨƵůŐƌĞĞŶŚŽƵƐĞ
ŐĂƐ͕ĞƐƉĞĐŝĂůůǇŝŶƚŚĞŵŝĚƚŽƵƉƉĞƌƚƌŽƉŽƐƉŚĞƌĞ͕ǁŚĞƌĞĂƐƚŚĞ
ƉŽƌƟŽŶĂƚƚŚĞƐƵƌĨĂĐĞŝƐĚĂŵĂŐŝŶŐƚŽŚƵŵĂŶƐĂŶĚƉůĂŶƚƐ͘

x
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Acronyms
°C
h
^
K2
K2e
KW
EJ
G20
Gt
GW
/E
/W
>h>h&
m2
Mt
E
K
^>W
hE&

ĞŐƌĞĞĞůƐŝƵƐ
Business as usual
ĂƌďŽŶĐĂƉƚƵƌĞĂŶĚƐƚŽƌĂŐĞ
Carbon dioxide
Carbon dioxide equivalent
ŽŶĨĞƌĞŶĐĞŽĨƚŚĞWĂƌƟĞƐƚŽƚŚĞhŶŝƚĞĚEĂƟŽŶƐ&ƌĂŵĞǁŽƌŬŽŶǀĞŶƟŽŶŽŶůŝŵĂƚĞŚĂŶŐĞ
ǆĂũŽƵůĞƐ
'ƌŽƵƉŽĨϮϬ
'ŝŐĂƚŽŶŶĞƐ
'ŝŐĂǁĂƩ
/ŶƚĞŶĚĞĚEĂƟŽŶĂůůǇĞƚĞƌŵŝŶĞĚŽŶƚƌŝďƵƟŽŶ
/ŶƚĞƌŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚĂůWĂŶĞůŽŶůŝŵĂƚĞŚĂŶŐĞ
>ĂŶĚƵƐĞ͕ůĂŶĚͲƵƐĞĐŚĂŶŐĞĂŶĚĨŽƌĞƐƚƌǇ
Square metre
Million tonnes
EĂƟŽŶĂůůǇĞƚĞƌŵŝŶĞĚŽŶƚƌŝďƵƟŽŶ
KƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶĨŽƌĐŽŶŽŵŝĐŽŽƉĞƌĂƟŽŶĂŶĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ
^ŚŽƌƚ>ŝǀĞĚůŝŵĂƚĞWŽůůƵƚĂŶƚ
hŶŝƚĞĚEĂƟŽŶƐ&ƌĂŵĞǁŽƌŬŽŶǀĞŶƟŽŶŽŶůŝŵĂƚĞŚĂŶŐĞ
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Emissions Gap
Report 2017
WŽůŝƟĐĂů͕ ŝŶĚƵƐƚƌŝĂů ĂŶĚ Đŝǀŝů ůĞĂĚĞƌƐ ĂƌĞ ƐƚƌĞŶŐƚŚĞŶŝŶŐ ĂŶĚ
ŝŵƉůĞŵĞŶƟŶŐƚŚĞWĂƌŝƐŐƌĞĞŵĞŶƚŽŶůŝŵĂƚĞŚĂŶŐĞ͘zĞƚ
ĐƵƌƌĞŶƚ ƐƚĂƚĞ ƉůĞĚŐĞƐ ĐŽǀĞƌ ŶŽ ŵŽƌĞ ƚŚĂŶ Ă ƚŚŝƌĚ ŽĨ ƚŚĞ
ĞŵŝƐƐŝŽŶ ƌĞĚƵĐƟŽŶƐ ŶĞĞĚĞĚ͕ ĐƌĞĂƟŶŐ Ă ĚĂŶŐĞƌŽƵƐ ŐĂƉ͕
ǁŚŝĐŚ ĞǀĞŶ ŐƌŽǁŝŶŐ ŵŽŵĞŶƚƵŵ ĨƌŽŵ ŶŽŶͲƐƚĂƚĞ ĂĐƚŽƌƐ
ĐĂŶŶŽƚĐůŽƐĞ͘dŚŝƐƌĞƉŽƌƚŚŝŐŚůŝŐŚƚƐƚŚĞĚĂŶŐĞƌƐŽĨƚŚĂƚŐĂƉ͕
ƚŚĞŝƐƐƵĞƐďĞŚŝŶĚŝƚĂŶĚƚŚĞŵĞĂŶƐĂƚŽƵƌĚŝƐƉŽƐĂůƚŽĐůŽƐĞŝƚ͘
&ŽƐƐŝů ĨƵĞůƐ ĂŶĚ ĐĞŵĞŶƚ ƉƌŽĚƵĐƟŽŶ ƐƟůů ĂĐĐŽƵŶƚ ĨŽƌ ĂďŽƵƚ
ϳϬƉĞƌĐĞŶƚŽĨŐƌĞĞŶŚŽƵƐĞƐŐĂƐĞƐ͘dŚĞƌĞƉŽƌƚƐŚŽǁƐŚŽǁĂ
ƐŚŝŌ ŝŶ ƚĞĐŚŶŽůŽŐǇ ĂŶĚ ŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚ ĐĂŶ ƌĞĚƵĐĞ ĞŵŝƐƐŝŽŶƐ͕
ǁŚŝůĞ ĐƌĞĂƟŶŐ ŚƵŐĞ ƐŽĐŝĂů͕ ĞĐŽŶŽŵŝĐ ĂŶĚ ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂů
ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐ͘ǀĞŶĂƐŐƌĞĞŶŚŽƵƐĞŐĂƐĞŵŝƐƐŝŽŶƐĐŽŶƟŶƵĞƚŽ
ŝŶĐƌĞĂƐĞ͕ĐĂƌďŽŶĚŝŽǆŝĚĞĞŵŝƐƐŝŽŶƐĨƌŽŵĞŶĞƌŐǇĂŶĚŝŶĚƵƐƚƌǇ
ŚĂǀĞ ƌĞŵĂŝŶĞĚ ůĂƌŐĞůǇ ƐƚĂďůĞ ƐŝŶĐĞ ϮϬϭϰ͘ dŚŝƐ ŝƐ ŵĂŝŶůǇ
ƚŚĂŶŬƐ ƚŽ͕ ŵŽƌĞ ƌĞŶĞǁĂďůĞ ĞŶĞƌŐǇ ĂŶĚ ĞŶĞƌŐǇ ĞĸĐŝĞŶĐǇ͕
ĂŶĚ ďĞƩĞƌ ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞ͕ ŶŽƚĂďůǇ ŝŶ ŚŝŶĂ ĂŶĚ /ŶĚŝĂ͘ &Žƌ
ĞǆĂŵƉůĞ͕ƌĞĐŽƌĚůĞǀĞůƐŽĨƌĞŶĞǁĂďůĞĞŶĞƌŐǇǁĞƌĞĂĚĚĞĚŝŶ
ϮϬϭϲ͕ďƵƚĨŽƌϮϯƉĞƌĐĞŶƚůĞƐƐŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚƚŚĂŶŝŶϮϬϭϱ͘^Ž͕ŝƚ͛Ɛ
ůŝƩůĞǁŽŶĚĞƌƚŚĞƐĞĐƚŽƌŶŽǁĞŵƉůŽǇƐĞŝŐŚƚŵŝůůŝŽŶƉĞŽƉůĞ͕
ŝŶĐůƵĚŝŶŐŵŽƌĞŶĞǁũŽďƐŝŶŚŝŶĂĂŶĚƚŚĞhŶŝƚĞĚ^ƚĂƚĞƐƚŚĂŶ
ŽŝůĂŶĚŐĂƐ͘
/ƚ ƉƌŽǀĞƐ ƚŚĂƚ ƵƐŝŶŐ ƉŽůŝĐŝĞƐ ĂŶĚ ĮŶĂŶĐŝĂů ĨƌĂŵĞǁŽƌŬƐ ƚŽ
ŐƌŽǁŐƌĞĞŶƚĞĐŚŶŽůŽŐǇŵĂƌŬĞƚƐĐĂŶĐŽŵďĂƚĐůŝŵĂƚĞĐŚĂŶŐĞ͕
ƌĞĚƵĐĞ ƉŽůůƵƟŽŶ ĂŶĚ ĐƌĞĂƚĞƐ Ă ŵŽƌĞ ƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞ ƐŽĐŝĞƚǇ͘
ŶĚ ŝƚ ĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚĞƐ ǁŚǇ ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐ͕ ŝŶĚƵƐƚƌǇ ĂŶĚ ƚŚĞ
ĮŶĂŶĐŝĂů ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ ĐĂŶ ĂŶĚ ŵƵƐƚ ĐŽůůĂďŽƌĂƚĞ ƚŽ ƉƌŽǀŝĚĞ
ƚŚĞĐŽŶĚŝƟŽŶƐƚŚĂƚĨŽƐƚĞƌĂŶĚĨĂƐƚͲƚƌĂĐŬŝŶŶŽǀĂƟǀĞƐŽůƵƟŽŶƐ͘
dŚŝƐ ŝƐ ƚŚĞ ŽŶůǇ ǁĂǇ ƚŽ ŬĞĞƉ ƚŚĞ ŐůŽďĂů ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞ ƌŝƐĞ
ďĞůŽǁ ϭ͘ϱ ĚĞŐƌĞĞƐ ĂŶĚ ƌĞĚƵĐĞ ƚŚĞ ŚƵŵĂŶ ĂŶĚ ĞĐŽŶŽŵŝĐ
ĐŽƐƚ ŽĨ ƉŽůůƵƟŽŶ͘ DĂŶǇ ƐŽůƵƟŽŶƐ ĂƌĞ ĂůƌĞĂĚǇ ĂǀĂŝůĂďůĞ Ăƚ

Ă ƌĞĂƐŽŶĂďůĞ ĐŽƐƚ ĂŶĚ ǁŝƚŚ ƐŽƵŶĚ ƉƌŽĮƚƐ͘ ŶĐŽƵƌĂŐŝŶŐ Ă
ĨĂƐƚĞƌ ƚƌĂŶƐŝƟŽŶ ǁŝůů ŐĞŶĞƌĂƚĞ ǁŝĚĞůǇͲƐŚĂƌĞĚ ďĞŶĞĮƚƐ ĂŶĚ
ŵŽŵĞŶƚƵŵĨŽƌĐůŝŵĂƚĞĂĐƟŽŶ͘
dŽ ƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚ ƚŚĞ ĂůƚĞƌŶĂƟǀĞ͕ ũƵƐƚ ůŽŽŬ Ăƚ ŚŽǁ ,ƵƌƌŝĐĂŶĞ
,ĂƌǀĞǇŇŽŽĚĞĚϱϬ͕ϬϬϬŚŽŵĞƐŝŶdĞǆĂƐǁŝƚŚŶĞĂƌůǇϮϬƚƌŝůůŝŽŶ
ŐĂůůŽŶƐŽĨƌĂŝŶŝŶũƵƐƚĮǀĞĚĂǇƐ͘>ŝƐƚĞŶƚŽŶŶŝĞ^ŵŝƚŚĞǆƉůĂŝŶ
ǁŚĂƚ ŝƚ͛Ɛ ůŝŬĞ ŐŽŝŶŐ ŝŶƚŽ ůĂďŽƵƌ ĂƐ ƚŚĞ ŇŽŽĚǁĂƚĞƌƐ ƌŝƐĞ͘
ǀĞŶŝŶĂƐƵĐŚĂǁĞĂůƚŚǇŶĂƟŽŶ͕ŚĞƌƐƵƌǀŝǀĂůǁĂƐĚŽǁŶƚŽĂ
ŚƵŵĂŶĐŚĂŝŶŽĨŶĞŝŐŚďŽƵƌƐĂŶĚĮƌĞĮŐŚƚĞƌƐ͘KƌǁŚĂƚĂďŽƵƚ
ƚŚĞϭ͕ϮϬϬƉĞŽƉůĞŝŶ/ŶĚŝĂ͕EĞƉĂůĂŶĚĂŶŐůĂĚĞƐŚǁŚŽǁĞƌĞ
ůĞƐƐĨŽƌƚƵŶĂƚĞǁŚĞŶƚŚĞŇŽŽĚƐŚŝƚƚŚĞƌĞ͍KǀĞƌϲϬϬEĞƉĂůĞƐĞ
ǁĞƌĞ ƌĞƐĐƵĞĚ ďǇ ĞůĞƉŚĂŶƚƐ͕ ǁŚŝůĞ ZĞĚ ƌŽƐƐ ĂŶĚ ZĞĚ
ƌĞƐĐĞŶƚǁŽƌŬĞƌƐƐƚƌƵŐŐůĞĚƚŽĮŶĚĂƐĐƌĂƉŽĨĚƌǇůĂŶĚĂŶĚ
ƐĂǁ ĨĂƌŵĞƌƐ ůĞŌ ǁŝƚŚŽƵƚ ĞǀĞŶ ĚƌŝŶŬŝŶŐ ǁĂƚĞƌ͘ ^ƵĐŚ ƐƚŽƌŝĞƐ
ĂƌĞĂĨƌŝŐŚƚĞŶŝŶŐƌĞŵŝŶĚĞƌƚŚĂƚǁĞƐŝŵƉůǇĐĂŶŶŽƚƐĂǀĞĞǀĞƌǇ
ǀŝĐƟŵ͕ŽŶĞĂƚĂƟŵĞ͕ǁŝƚŚŶŽƚŚŝŶŐďƵƚĐŽŵƉĂƐƐŝŽŶ͘
dŚĂƚ ŝƐ ǁŚǇ ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐ͕ ƉƌŝǀĂƚĞ ƐĞĐƚŽƌ ĂŶĚ Đŝǀŝů ƐŽĐŝĞƚǇ
ŵƵƐƚďƌŝĚŐĞƚŚŝƐĐĂƚĂƐƚƌŽƉŚŝĐĐůŝŵĂƚĞŐĂƉ͘dĂůŬŝŶŐůĞƐƐĂďŽƵƚ
͚ĮǆŝŶŐ ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂů ƉƌŽďůĞŵƐ͛ ĂŶĚ ŵŽƌĞ ĂďŽƵƚ ͚ŐƌĂƐƉŝŶŐ
ĞĐŽŶŽŵŝĐ ĂŶĚ ƐŽĐŝĂů ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐ͛ ŝƐ ĐƌƵĐŝĂů͘ / ŚŽƉĞ ƚŚŝƐ
ƌĞƉŽƌƚǁŝůůŶƵƌƚƵƌĞƚŚĂƚĐŚĂŶŐĞŝŶŵŝŶĚƐĞƚ͕ƚŽďƵŝůĚĂŵŽƌĞ
ƉƌŽƐƉĞƌŽƵƐĨƵƚƵƌĞĨŽƌƚŚŝƐƉůĂŶĞƚĂŶĚŝƚƐƉĞŽƉůĞ͘

ƌŝŬ^ŽůŚĞŝŵ
,ĞĂĚŽĨhEŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ
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ǆĞĐƵƟǀĞƐƵŵŵĂƌǇ
dŚĞWĂƌŝƐŐƌĞĞŵĞŶƚĂĚŽƉƚĞĚŝŶϮϬϭϱƐĞƚƚŚĞƐƉĞĐŝĮĐŐŽĂů
ŽĨŚŽůĚŝŶŐŐůŽďĂůǁĂƌŵŝŶŐƚŽǁĞůůďĞůŽǁϮĚĞŐƌĞĞƐĞůƐŝƵƐ
;ΣͿ ĐŽŵƉĂƌĞĚ ƚŽ ƉƌĞͲŝŶĚƵƐƚƌŝĂů ůĞǀĞůƐ͕ ĂŶĚ ŽĨ ƉƵƌƐƵŝŶŐ
ĞīŽƌƚƐƚŽůŝŵŝƚǁĂƌŵŝŶŐƚŽϭ͘ϱΣ͘dŚŝƐƌĞƉŽƌƚ͕ǁŚŝĐŚŝƐƚŚĞ
ĞŝŐŚƚŚŵŝƐƐŝŽŶƐ'ĂƉZĞƉŽƌƚƉƌŽĚƵĐĞĚďǇhEŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ͕
ĨŽĐƵƐĞƐ ŽŶ ƚŚĞ ͞ŐĂƉ͟ ďĞƚǁĞĞŶ ƚŚĞ ĞŵŝƐƐŝŽŶƐ ƌĞĚƵĐƟŽŶƐ
ŶĞĐĞƐƐĂƌǇƚŽĂĐŚŝĞǀĞƚŚĞƐĞĂŐƌĞĞĚƚĂƌŐĞƚƐĂƚůŽǁĞƐƚĐŽƐƚĂŶĚ
ƚŚĞůŝŬĞůǇĞŵŝƐƐŝŽŶƐƌĞĚƵĐƟŽŶƐĨƌŽŵĨƵůůŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƟŽŶŽĨ
ƚŚĞ EĂƟŽŶĂůůǇ ĞƚĞƌŵŝŶĞĚ ŽŶƚƌŝďƵƟŽŶƐ ;EƐͿ ĨŽƌŵŝŶŐ
ƚŚĞ ĨŽƵŶĚĂƟŽŶ ŽĨ ƚŚĞ WĂƌŝƐ ŐƌĞĞŵĞŶƚ͘ /ƚ ĂůƐŽ ĞǆƉůŽƌĞƐ
ƉŽƚĞŶƟĂů ĨŽƌ ĞŶŚĂŶĐĞĚ ŵŝƟŐĂƟŽŶ ĞīŽƌƚƐ ŝŶ Ă ŶƵŵďĞƌ ŽĨ
ŬĞǇƐĞĐƚŽƌƐ͕ƉƌĞƐĞŶƟŶŐĐŽƐƚͲĞīĞĐƟǀĞŽƉƟŽŶƐĨŽƌĞŶŚĂŶĐĞĚ
ĂĐƟŽŶƚŽĐůŽƐĞƚŚĞĞŵŝƐƐŝŽŶƐŐĂƉ͘
dŚĞ ƌĞƉŽƌƚ ŚĂƐ ďĞĞŶ ƉƌĞƉĂƌĞĚ ďǇ ĂŶ ŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů ƚĞĂŵ
ŽĨ ůĞĂĚŝŶŐ ƐĐŝĞŶƟƐƚƐ͕ ĂƐƐĞƐƐŝŶŐ Ăůů ĂǀĂŝůĂďůĞ ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ͕
ŝŶĐůƵĚŝŶŐƚŚĂƚƌĞǀŝĞǁĞĚďǇƚŚĞ/ŶƚĞƌŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚĂůWĂŶĞůŽŶ
ůŝŵĂƚĞŚĂŶŐĞ;/WͿŝŶŝƚƐ&ŝŌŚƐƐĞƐƐŵĞŶƚZĞƉŽƌƚ;ZϱͿ͕
ĂƐ ǁĞůů ĂƐ ŵŽƌĞ ƌĞĐĞŶƚ ƐĐŝĞŶƟĮĐ ƐƚƵĚŝĞƐ͘ dŚĞ ĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚ
ƉƌŽĚƵĐƟŽŶƉƌŽĐĞƐƐŚĂƐďĞĞŶƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶƚĂŶĚƉĂƌƟĐŝƉĂƚŽƌǇ͘
dŚĞ ĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚ ŵĞƚŚŽĚŽůŽŐǇ ĂŶĚ ƉƌĞůŝŵŝŶĂƌǇ ĮŶĚŝŶŐƐ
ǁĞƌĞŵĂĚĞĂǀĂŝůĂďůĞƚŽƚŚĞŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐĂŶĚƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐ
ĐŽŶĐĞƌŶĞĚ ĚƵƌŝŶŐ ƌĞůĞǀĂŶƚ ŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů ĨŽƌƵŵƐ͕ ĂƐ
ǁĞůů ĂƐ ŽŶ ƚŚĞ hEW >ŝǀĞ ǁĞďƐŝƚĞ͘ dŚĞ ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐ ŽĨ
ƚŚĞ ĐŽƵŶƚƌŝĞƐ ǁŝƚŚ ƐƉĞĐŝĮĐ ŵĞŶƟŽŶ ŝŶ ƚŚĞ ƌĞƉŽƌƚ ŚĂǀĞ͕
ƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚ ƚŚĞ ƉƌŽĐĞƐƐ͕ ďĞĞŶ ŝŶǀŝƚĞĚ ƚŽ ĐŽŵŵĞŶƚ ŽŶ ƚŚĞ
ƐƉĞĐŝĮĐĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚĮŶĚŝŶŐƐ͘

1.

The overarching conclusions of the
report are that there is an urgent need
ĨŽƌĂĐĐĞůĞƌĂƚĞĚƐŚŽƌƚͲƚĞƌŵĂĐƟŽŶĂŶĚ
ĞŶŚĂŶĐĞĚůŽŶŐĞƌͲƚĞƌŵŶĂƟŽŶĂůĂŵďŝƟŽŶ͕
if the goals of the Paris Agreement are to
ƌĞŵĂŝŶĂĐŚŝĞǀĂďůĞͶĂŶĚƚŚĂƚƉƌĂĐƟĐĂů
ĂŶĚĐŽƐƚͲĞīĞĐƟǀĞŽƉƟŽŶƐĂƌĞĂǀĂŝůĂďůĞ
to make this possible.

ͻ dŚĞ ƐƵĐĐĞƐƐĨƵů WĂƌŝƐ ŐƌĞĞŵĞŶƚ ŚĂƐ ŐĞŶĞƌĂƚĞĚ ĂŶĚ
ŝŶĐĞŶƟǀŝǌĞĚ ĂĐƟŽŶ Ăƚ ƐĐĂůĞ ďǇ ďŽƚŚ ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐ
ĂŶĚ ƚŚĞ ƉƌŝǀĂƚĞ ƐĞĐƚŽƌ͘ EĞǀĞƌƚŚĞůĞƐƐ͕ ŝƚ ŵĂƌŬƐ ŽŶůǇ Ă
ďĞŐŝŶŶŝŶŐ͘ dŚĞEƐƚŚĂƚĨŽƌŵƚŚĞĨŽƵŶĚĂƟŽŶŽĨƚŚĞ
Paris Agreement cover only approximately one third

xiv

dŚĞŵŝƐƐŝŽŶƐ'ĂƉZĞƉŽƌƚϮϬϭϳʹǆĞĐƵƟǀĞƐƵŵŵĂƌǇ

ŽĨ ƚŚĞ ĞŵŝƐƐŝŽŶƐ ƌĞĚƵĐƟŽŶƐ ŶĞĞĚĞĚ ƚŽ ďĞ ŽŶ Ă ůĞĂƐƚͲ
cost pathway for the goal of staying well below 2°C. The
ŐĂƉ ďĞƚǁĞĞŶ ƚŚĞ ƌĞĚƵĐƟŽŶƐ ŶĞĞĚĞĚ ĂŶĚ ƚŚĞ ŶĂƟŽŶĂů
pledges made in Paris is alarmingly high.
ͻ >ŽŽŬŝŶŐďĞǇŽŶĚϮϬϯϬ͕ŝƚŝƐĐůĞĂƌƚŚĂƚŝĨƚŚĞĞŵŝƐƐŝŽŶƐŐĂƉ
ŝƐŶŽƚĐůŽƐĞĚďǇϮϬϯϬ͕ŝƚŝƐĞǆƚƌĞŵĞůǇƵŶůŝŬĞůǇƚŚĂƚƚŚĞŐŽĂů
ŽĨŚŽůĚŝŶŐŐůŽďĂůǁĂƌŵŝŶŐƚŽǁĞůůďĞůŽǁϮΣĐĂŶƐƟůůďĞ
ƌĞĂĐŚĞĚ͘ǀĞŶŝĨƚŚĞĐƵƌƌĞŶƚEƐĂƌĞĨƵůůǇŝŵƉůĞŵĞŶƚĞĚ͕
ƚŚĞ ĐĂƌďŽŶ ďƵĚŐĞƚ ĨŽƌ ůŝŵŝƟŶŐ ŐůŽďĂů ǁĂƌŵŝŶŐ ƚŽ
ďĞůŽǁ ϮΣ ǁŝůů ďĞ ĂďŽƵƚ ϴϬ ƉĞƌĐĞŶƚ ĚĞƉůĞƚĞĚ ďǇ ϮϬϯϬ͘
'ŝǀĞŶ ĐƵƌƌĞŶƚůǇ ĂǀĂŝůĂďůĞ ĐĂƌďŽŶ ďƵĚŐĞƚ ĞƐƟŵĂƚĞƐ͕ ƚŚĞ
ĂǀĂŝůĂďůĞŐůŽďĂůĐĂƌďŽŶďƵĚŐĞƚĨŽƌϭ͘ϱΣǁŝůůĂůƌĞĂĚǇďĞ
ǁĞůůĚĞƉůĞƚĞĚďǇϮϬϯϬ͘
ͻ ĐƟŽŶ ďǇ ƐƵďŶĂƟŽŶĂů ĂŶĚ ŶŽŶͲƐƚĂƚĞ ĂĐƚŽƌƐ͕ ŝŶĐůƵĚŝŶŐ
ƌĞŐŝŽŶĂůĂŶĚůŽĐĂůŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐĂŶĚďƵƐŝŶĞƐƐĞƐ͕ŝƐŬĞǇƚŽ
ĞŶŚĂŶĐŝŶŐĨƵƚƵƌĞĂŵďŝƟŽŶ͘dŚĞƌĞŝƐƐƟůůůŝŵŝƚĞĚĞǀŝĚĞŶĐĞ
ƚŚĂƚ ŶŽŶͲƐƚĂƚĞ ĂĐƟŽŶ ǁŝůů Įůů Ă ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚ ƉĂƌƚ ŽĨ ƚŚĞ
ĞŵŝƐƐŝŽŶƐ ŐĂƉ͕ ĂůƚŚŽƵŐŚ ƚŚĞƌĞ ŝƐ ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚ ƉŽƚĞŶƟĂů
ĨŽƌ ŝƚ ƚŽ ĚŽ ƐŽ͘ ŶŚĂŶĐĞĚ ŵŽŶŝƚŽƌŝŶŐ ĂŶĚ ƌĞƉŽƌƟŶŐ ŽĨ
ŶŽŶͲƐƚĂƚĞĂĐƟŽŶƐĂŶĚƚŚĞƌĞƐƵůƟŶŐĞŵŝƐƐŝŽŶƐƌĞĚƵĐƟŽŶƐ
ďĞǁŝůůďĞĞƐƐĞŶƟĂůƚŽŵĂŬŝŶŐƉůĞĚŐĞĚĂĐƟŽŶƐƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶƚ
ĂŶĚĐƌĞĚŝďůĞ͘
• DŽƌĞ ĂŵďŝƟŽƵƐ EƐ ǁŝůů ďĞ ŶĞĐĞƐƐĂƌǇ ďǇ ϮϬϮϬ ĂŶĚ
ƐŚŽƵůĚ ďƵŝůĚ ŽŶ ƚŚĞ ĞǆŝƐƟŶŐ͕ ĞǆƚĞŶƐŝǀĞ ŬŶŽǁůĞĚŐĞ
ĂďŽƵƚƚŚĞĐŽƐƚͲĞīĞĐƟǀĞƉŽůŝĐŝĞƐĂŶĚŵĞĂƐƵƌĞƐƚŚĂƚĐĂŶ
be taken.ƐǇƐƚĞŵĂƟĐĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚŽĨƐĞĐƚŽƌĂůŵŝƟŐĂƟŽŶ
ŽƉƟŽŶƐƉƌĞƐĞŶƚĞĚŝŶƚŚĞƌĞƉŽƌƚƐŚŽǁƐƚŚĂƚƚŚĞŐĂƉĐĂŶ
ďĞ ĐůŽƐĞĚ ďĞĨŽƌĞ ϮϬϯϬ ďǇ ĂĚŽƉƟŶŐ ĂůƌĞĂĚǇ ŬŶŽǁŶ ĂŶĚ
ĐŽƐƚͲĞīĞĐƟǀĞ ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐ͕ ŽŌĞŶ ďǇ ƐŝŵƉůǇ ĂĚŽƉƟŶŐ
ŽƌĂĚĂƉƟŶŐďĞƐƚƉƌĂĐƟĐĞĞǆĂŵƉůĞƐĂůƌĞĂĚǇĚĞƉůŽǇĞĚŝŶ
ƚŚĞ ŵŽƐƚ ŝŶŶŽǀĂƟǀĞ ĐŽƵŶƚƌǇ ĐŽŶƚĞǆƚƐ͘ dŚĞ ĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚ
ŝŶ ŚĂƉƚĞƌ ϰ ƐŚŽǁƐ ƚŚĂƚ ĞŵŝƐƐŝŽŶƐ ĐŽƵůĚ ďĞ ƌĞĚƵĐĞĚ
ďǇƵƉƚŽϯϬƚŽϰϬ'ƚKϮĞƉĞƌĂŶŶƵŵ͕ǁŝƚŚĐŽƐƚƐďĞůŽǁ
h^ΨϭϬϬͬƚKϮĞ͘/ƚŝƐƌĞŵĂƌŬĂďůĞƚŚĂƚĂůĂƌŐĞƉĂƌƚŽĨƚŚŝƐ
ƉŽƚĞŶƟĂů ĐŽŵĞƐ ĨƌŽŵ ũƵƐƚ Ɛŝǆ ƌĞůĂƟǀĞůǇ ƐƚĂŶĚĂƌĚŝǌĞĚ
ĐĂƚĞŐŽƌŝĞƐ͗ ƐŽůĂƌ ĂŶĚ ǁŝŶĚ ĞŶĞƌŐǇ͕ ĞĸĐŝĞŶƚ ĂƉƉůŝĂŶĐĞƐ͕
ĞĸĐŝĞŶƚ ƉĂƐƐĞŶŐĞƌ ĐĂƌƐ͕ ĂīŽƌĞƐƚĂƟŽŶ ĂŶĚ ƐƚŽƉƉŝŶŐ
ĚĞĨŽƌĞƐƚĂƟŽŶ͘dŚĞƐĞƐŝǆƉƌĞƐĞŶƚĂĐŽŵďŝŶĞĚƉŽƚĞŶƟĂůŽĨ
ƵƉƚŽϮϮ'ƚKϮĞƉĞƌĂŶŶƵŵ͘
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ͻ dŚŝƐĞŝŐŚƚŚŵŝƐƐŝŽŶƐ'ĂƉZĞƉŽƌƚĂƐƐĞƐƐĞƐŝŶŵŽƌĞĚĞƚĂŝů
ƐŽŵĞƐƉĞĐŝĮĐŽƉƟŽŶƐƚŚĂƚŵĂǇĐŽŶƚƌŝďƵƚĞƚŽĐůŽƐŝŶŐƚŚĞ
ŐĂƉ͘dŚĞƐĞŝŶĐůƵĚĞĂĚĚƌĞƐƐŝŶŐƚŚĞƉŽƐƐŝďŝůŝƟĞƐĂŶĚƌŝƐŬƐ
ĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚ ǁŝƚŚ ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐ ĂŶĚ ƉƌĂĐƟĐĞƐ ƚŽ ƌĞŵŽǀĞ
ĐĂƌďŽŶ ĚŝŽǆŝĚĞ ĨƌŽŵ ƚŚĞ ĂƚŵŽƐƉŚĞƌĞ ǀŝĂ ĞŶŚĂŶĐĞĚ
ůĂŶĚͲƵƐĞ ƐŝŶŬƐ ĂŶĚ ĂĚǀĂŶĐĞĚ ƐƚŽƌĂŐĞ ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐ͘
dŚĞ ůĂŶĚͲƵƐĞ ƌĞůĂƚĞĚ ŽƉƟŽŶƐ ŽīĞƌ ĂŶ ĂŶŶƵĂů ƌĞĚƵĐƟŽŶ
ƉŽƚĞŶƟĂů ŝŶ ϮϬϯϬ ŽĨ ƚŚĞ ŽƌĚĞƌ ŽĨ ďĞƚǁĞĞŶ ϰ ĂŶĚ
ϭϮ 'ƚKϮĞ͕ ĨŽƌŵŝŶŐ ƉĂƌƚ ŽĨ ƚŚĞ ƐĞĐƚŽƌĂů ƉŽƚĞŶƟĂů
ŵĞŶƟŽŶĞĚĂďŽǀĞ͘/ƚŝƐƐƟůůƚŽŽĞĂƌůǇƚŽũƵĚŐĞƚŚĞƉŽƚĞŶƟĂů
ĨŽƌƚŚĞĞŵĞƌŐŝŶŐƚĞĐŚŶŽůŽŐǇŽƉƟŽŶƐ͘
ͻ dŚĞ ƌĞƉŽƌƚ ĂůƐŽ ĐŽǀĞƌƐ ĂŶ ĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚ ŽĨ ƚŚĞ ƉŽƚĞŶƟĂů
ĐŽŶƚƌŝďƵƟŽŶ ĨƌŽŵ ƌĞĚƵĐƟŽŶƐ ŝŶ ƐŚŽƌƚͲůŝǀĞĚ ĐůŝŵĂƚĞ
ƉŽůůƵƚĂŶƚƐ ;^>WƐͿ͕ ĂůƚŚŽƵŐŚ ƚŚĞǇ ĂƌĞ ŶŽƚ ĚŝƌĞĐƚůǇ
ĐŽŵƉĂƌĂďůĞ ǁŝƚŚ ƌĞĚƵĐƟŽŶƐ ŝŶ ůŽŶŐͲůŝǀĞĚ ŐƌĞĞŶŚŽƵƐĞ
ŐĂƐĞƐ͘ ZĞĚƵĐƟŽŶƐ ŽĨ ^>WƐ ůŝŵŝƚ ƚŚĞ ƌĂƚĞ ŽĨ ƐŚŽƌƚͲƚĞƌŵ
ǁĂƌŵŝŶŐ͕ ĂŶĚ ǁŚĞŶ ƐƵƐƚĂŝŶĞĚ ĂŶĚ ĐŽŵďŝŶĞĚ ǁŝƚŚ KϮ
ƌĞĚƵĐƟŽŶƐ͕ƚŚĞƐĞƌĞĚƵĐƟŽŶƐĂůƐŽŚĞůƉƚŽůŝŵŝƚůŽŶŐͲƚĞƌŵ
ǁĂƌŵŝŶŐ͕ ǁŚŝĐŚ ŝƐ ƚŚĞ ƵůƟŵĂƚĞ Ăŝŵ ŽĨ ĐůŽƐŝŶŐ ƚŚĞ
ĞŵŝƐƐŝŽŶƐŐĂƉ͘
ͻ &ŝŶĂůůǇ͕ ƚŚĞ ƌĞƉŽƌƚ ƉƌĞƐĞŶƚƐ ĂŶ ĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚ ŽĨ ƌĞĐĞŶƚ
ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƐ ŝŶ ƚŚĞ ĐŽĂů ƐĞĐƚŽƌ͕ ĂŶĚ ĚŝƐĐƵƐƐĞƐ ŚŽǁ Ă
ƚƌĂŶƐŝƟŽŶ ĂǁĂǇ ĨƌŽŵ ĐŽĂů ĐŽƵůĚ ďĞ ŝŶĐĞŶƟǀŝǌĞĚ͘ dŚĞ
ĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚ ƐŚŽǁƐ ƚŚĂƚ Ă ƚƌĂŶƐŝƟŽŶ ĐŽƵůĚ ƚĂŬĞ ƉůĂĐĞ
ƌĞŵĂƌŬĂďůǇ ƋƵŝĐŬůǇ͕ ŝĨ ƉŽůŝƟĐĂů ǁŝůů ĂŶĚ ŵĂƌŬĞƚ ƐŝŐŶĂůƐ
ƉƌŽǀŝĚĞĂĚĞƋƵĂƚĞŝŶĐĞŶƟǀĞƐ͕ďƵƚŝƚĂůƐŽƐŚŽǁƐƚŚĂƚĂũƵƐƚ
ƚƌĂŶƐŝƟŽŶƌĞƋƵŝƌĞƐĐĂƌĞĨƵůĐŽŶƐŝĚĞƌĂƟŽŶŽĨƚŚĞƐŽĐŝĂůĂŶĚ
ĞŶĞƌŐǇ ƐǇƐƚĞŵ ŝŵƉĂĐƚƐ ĂŶĚ ĂĚĚŝƟŽŶĂů ƉŽůŝĐŝĞƐ ƚŽ ĐŽƉĞ
ǁŝƚŚ ƐƵĐŚ ŝŵƉĂĐƚƐ͘ /Ĩ ƚŚĞƐĞ ĞīĞĐƚƐ ĂƌĞ ŶŽƚ ĂĚĚƌĞƐƐĞĚ
ĨƌŽŵ ƚŚĞ ďĞŐŝŶŶŝŶŐ ŽĨ Ă ƚƌĂŶƐŝƟŽŶ ƉƌŽĐĞƐƐ͕ ƚŚĞǇ ǀĞƌǇ
ŽŌĞŶ ƉƌĞǀĞŶƚ Žƌ ŚĂŵƉĞƌ ƚŚĞ ƉƌŽĐĞƐƐ ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚůǇ͘
'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚ ƉŽůŝĐǇ ŝƐ ĞƐƐĞŶƟĂů ŶŽƚ ŽŶůǇ ƚŽ ŝŶĐĞŶƟǀŝǌĞ
ŝŶŶŽǀĂƟŽŶ͕ ďƵƚ ĂůƐŽ ƚŽ ŵŝƟŐĂƚĞ ĂĚǀĞƌƐĞ ĞīĞĐƚƐ ĂŶĚ ƚŽ
ĞŶƐƵƌĞ ƐŽĐŝĂů ĂŶĚ ƉŽůŝƟĐĂů ĂĐĐĞƉƚĂďŝůŝƚǇ͘ /ƚ ŝƐ ĞƐƐĞŶƟĂů
ƚŽ ĚŽ ĞǀĞƌǇƚŚŝŶŐ ƉŽƐƐŝďůĞ ƚŽ ĞŶƐƵƌĞ ƚŚĂƚ ƚŚĞ ďĞŶĞĮƚƐ
ƐƚĞŵŵŝŶŐĨƌŽŵĂƚƌĂŶƐŝƟŽŶĂƌĞƐŚĂƌĞĚ͘

Ϯ͘ dŚĞ&ĂĐŝůŝƚĂƟǀĞŝĂůŽŐƵĞĂŶĚƚŚĞ
ϮϬϮϬƌĞǀŝƐŝŽŶŽĨƚŚĞEƐĂƌĞƚŚĞůĂƐƚ
opportunity to close the 2030 emissions
gap.
dŚĞƐĞ ŬĞǇ ŵĞƐƐĂŐĞƐ ƐĞŶĚ Ă ƐĞƚ ŽĨ ƐƚƌŽŶŐ ƐŝŐŶĂůƐ ƚŽ ƚŚĞ
&ĂĐŝůŝƚĂƟǀĞŝĂůŽŐƵĞƉƌŽĐĞƐƐƐĐŚĞĚƵůĞĚƚŽƚĂŬĞƉůĂĐĞƵŶĚĞƌ
ƚŚĞĂĞŐŝƐŽĨƚŚĞhŶŝƚĞĚEĂƟŽŶƐ&ƌĂŵĞǁŽƌŬŽŶǀĞŶƟŽŶŽŶ
ůŝŵĂƚĞ ŚĂŶŐĞ ;hE&Ϳ ĚƵƌŝŶŐ ϮϬϭϴ͕ ĂŶĚ ƐƵŐŐĞƐƚ ƚŚĂƚ
ĂŵďŝƟŽŶ ƐŚŽƵůĚ ďĞ ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚůǇ ĞŶŚĂŶĐĞĚ ŝŶ ƚŚĞ ŶĞǁ ĂŶĚ
ƵƉĚĂƚĞĚEƐƚŚĂƚǁŝůůďĞƐƵďŵŝƩĞĚŝŶϮϬϮϬ͘
/ĨƚŚĞĐůŝŵĂƚĞƚĂƌŐĞƚƐŝŶƚŚĞWĂƌŝƐŐƌĞĞŵĞŶƚĂƌĞƚŽƌĞŵĂŝŶ
ĐƌĞĚŝďůĞĂŶĚĂĐŚŝĞǀĂďůĞ͕ĂůůĐŽƵŶƚƌŝĞƐǁŝůůŶĞĞĚƚŽĐŽŶƚƌŝďƵƚĞ
ƚŽ ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚůǇ ĞŶŚĂŶĐŝŶŐ ƚŚĞŝƌ ŶĂƟŽŶĂů ĂŵďŝƟŽŶƐ͕
ĂƵŐŵĞŶƟŶŐƚŚĞŝƌŶĂƟŽŶĂůƉŽůŝĐǇĞīŽƌƚƐŝŶĂĐĐŽƌĚĂŶĐĞǁŝƚŚ
ƌĞƐƉĞĐƟǀĞ ĐĂƉĂďŝůŝƟĞƐ ĂŶĚ ĚŝīĞƌĞŶƚ ĐŝƌĐƵŵƐƚĂŶĐĞƐ͕ ĂŶĚ
ĞŶƐƵƌŝŶŐĨƵůůĂĐĐŽƵŶƟŶŐŽĨƐƵďŶĂƟŽŶĂůĂĐƟŽŶ͘&ƵƌƚŚĞƌŵŽƌĞ͕
Ă ƐƚƌŽŶŐ ĐŽŵŵŝƚŵĞŶƚ ƚŽ ĨĂĐŝůŝƚĂƟŶŐ ĂŶĚ ƐƟŵƵůĂƟŶŐ
ǁŝĚĞƐƉƌĞĂĚ͕ ĞƋƵŝƚĂďůĞ ĂŶĚ ĂĐĐŽƵŶƚĂďůĞ ŝŶŶŽǀĂƟŽŶ ǁŝůů ďĞ
ŶĞĞĚĞĚ͕ƚŽĞŶƐƵƌĞƚŚĂƚƚŚĞďĞƐƚƚŚĞǁŽƌůĚĐĂŶŽīĞƌŝŶƚĞƌŵƐ
ŽĨ ĐŽƐƚͲĞīĞĐƟǀĞ ƚĞĐŚŶŽůŽŐǇ͕ ƉŽůŝĐǇ ĂŶĚ ďƵƐŝŶĞƐƐ ŵŽĚĞůƐ ŝƐ

ĂǀĂŝůĂďůĞǁŚĞƌĞǀĞƌŶĞĞĚĞĚ͘EŽŶͲƐƚĂƚĞĂĐƚŽƌƐŶĞĞĚƚŽĂĚŚĞƌĞ
ƚŽŚŝŐŚƐƚĂŶĚĂƌĚƐŽĨĂĐĐŽƵŶƚĂďŝůŝƚǇŝŶƚŚŝƐƌĞƐƉĞĐƚ͘
DŝƐƐŝŶŐ ƚŚĞ ϮϬϮϬ ŽƉƟŽŶ ŽĨ ƌĞǀŝƐŝŶŐ ƚŚĞ EƐ ǁŽƵůĚ ŵĂŬĞ
ĐůŽƐŝŶŐƚŚĞϮϬϯϬĞŵŝƐƐŝŽŶƐŐĂƉƉƌĂĐƟĐĂůůǇŝŵƉŽƐƐŝďůĞ͘

ϯ͘ 'ůŽďĂůK2 emissions from energy and
industry have remained stable since 2014,
but overall greenhouse gas emissions
ĐŽŶƟŶƵĞƚŽƌŝƐĞƐůŽǁůǇ͘
'ůŽďĂů ĐĂƌďŽŶ ĚŝŽǆŝĚĞ ;KϮͿ ĞŵŝƐƐŝŽŶƐ ĨƌŽŵ ĨŽƐƐŝů ĨƵĞů
ĐŽŵďƵƐƟŽŶ͕ ĐĞŵĞŶƚ ƉƌŽĚƵĐƟŽŶ ĂŶĚ ŽƚŚĞƌ ŝŶĚƵƐƚƌŝĂů
ƉƌŽĐĞƐƐĞƐ ĂĐĐŽƵŶƚ ĨŽƌ ĂďŽƵƚ ϳϬ ƉĞƌĐĞŶƚ ŽĨ ƚŽƚĂů ŐůŽďĂů
ŐƌĞĞŶŚŽƵƐĞ ŐĂƐ ĞŵŝƐƐŝŽŶƐ͕ ĂŶĚ ǁĞƌĞ ĞƐƟŵĂƚĞĚ Ăƚ Ă ƚŽƚĂů
ŽĨ ϯϱ͘ϴ 'ƚKϮ ĨŽƌ ϮϬϭϲ͕ ĂƐ ƐŚŽǁŶ ŝŶ ĮŐƵƌĞ ^͘ϭ͘ dŚĞƌĞ ŝƐ
ŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐ ĞǀŝĚĞŶĐĞ ƚŚĂƚ ƚŚĞƐĞ ĞŵŝƐƐŝŽŶƐ ŚĂǀĞ ƌĞŵĂŝŶĞĚ
ŵŽƌĞ Žƌ ůĞƐƐ ƐƚĂďůĞ ĨŽƌ ƚŚĞ ƉĂƐƚ ƚŚƌĞĞ ǇĞĂƌƐ͕ ƌĞǀĞƌƐŝŶŐ ƚŚĞ
ƉƌĞǀŝŽƵƐƚĞŶĚĞŶĐǇŽĨŝŶĐƌĞĂƐĞƐĞĂĐŚǇĞĂƌ͘dŚŝƐŵĂǇŝŶĚŝĐĂƚĞ
ĂĚĞĐŽƵƉůŝŶŐŽĨĞŶĞƌŐǇͲĂŶĚŝŶĚƵƐƚƌǇͲƌĞůĂƚĞĚKϮ emissions
ĨƌŽŵ ĞĐŽŶŽŵŝĐ ŐƌŽǁƚŚ ĚƵƌŝŶŐ ƚŚĞƐĞ ǇĞĂƌƐ͕ ŝŶ ǁŚŝĐŚ ŐůŽďĂů
'ƌŽƐƐ ŽŵĞƐƟĐ WƌŽĚƵĐƚ ŝŶĐƌĞĂƐĞĚ ďǇ ďĞƚǁĞĞŶ Ϯ ĂŶĚ
ϯ ƉĞƌĐĞŶƚ ĂŶŶƵĂůůǇ͘ dŚĞ ŵĂŝŶ ĚƌŝǀĞƌƐ ŚĂǀĞ ďĞĞŶ ƌĞĚƵĐĞĚ
ŐƌŽǁƚŚ ŝŶ ĐŽĂů ƵƐĞ ƐŝŶĐĞ ϮϬϭϭ͕ ƉƌŝŵĂƌŝůǇ ŝŶ ŚŝŶĂ ĂŶĚ
ƐĞĐŽŶĚĂƌŝůǇŝŶƚŚĞhŶŝƚĞĚ^ƚĂƚĞƐ͕ŐƌŽǁŝŶŐƌĞŶĞǁĂďůĞƉŽǁĞƌ
ĐĂƉĂĐŝƚǇ ĂŶĚ ŐĞŶĞƌĂƟŽŶ͕ ĞƐƉĞĐŝĂůůǇ ŝŶ ŚŝŶĂ ĂŶĚ /ŶĚŝĂ͕
ĐŽŵďŝŶĞĚ ǁŝƚŚ ĞŶŚĂŶĐĞĚ ĞŶĞƌŐǇ ĞĸĐŝĞŶĐǇ ĂŶĚ ƐƚƌƵĐƚƵƌĂů
ĐŚĂŶŐĞƐŝŶƚŚĞŐůŽďĂůĞĐŽŶŽŵǇ͘
,ŽǁĞǀĞƌ͕ƚŚĞƚƌĞŶĚŝƐƐƟůůŽǀĞƌĂƌĞůĂƟǀĞůǇƐŚŽƌƚƉĞƌŝŽĚ͕ĂŶĚ
ĐŽƵůĚƉŽƚĞŶƟĂůůǇďĞƌĞǀĞƌƐĞĚŝĨŐƌŽǁƚŚŝŶƚŚĞǁŽƌůĚĞĐŽŶŽŵǇ
ĂĐĐĞůĞƌĂƚĞƐ͘ &ƵƌƚŚĞƌŵŽƌĞ͕ ĐŽŶƟŶƵĞĚ ŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚ ŝŶ ŵŽƌĞ
ƚƌĂĚŝƟŽŶĂůƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐ͕ĞƐƉĞĐŝĂůůǇĐŽĂůͲĮƌĞĚƉŽǁĞƌƐƚĂƟŽŶƐ͕
ŝŵƉůŝĞƐ ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚ ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĐĂů ůŽĐŬͲŝŶ ĂŶĚ ůŽŶŐͲƚĞƌŵ
ĐŽŵŵŝƚŵĞŶƚƚŽĐŽŶƟŶƵĞĚĞŵŝƐƐŝŽŶƐ͘dŚĞĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚƐŚŽǁƐ
ƚŚĂƚďĞƚǁĞĞŶϴϬĂŶĚϵϬƉĞƌĐĞŶƚŽĨĐŽĂůƌĞƐĞƌǀĞƐǁŽƌůĚǁŝĚĞ
ǁŝůůŶĞĞĚƚŽƌĞŵĂŝŶŝŶƚŚĞŐƌŽƵŶĚ͕ŝĨĐůŝŵĂƚĞƚĂƌŐĞƚƐĂƌĞƚŽďĞ
ƌĞĂĐŚĞĚ͘dŚŝƐĐŽŵƉĂƌĞƐǁŝƚŚĂƉƉƌŽǆŝŵĂƚĞůǇϯϱƉĞƌĐĞŶƚĨŽƌ
ŽŝůƌĞƐĞƌǀĞƐĂŶĚϱϬƉĞƌĐĞŶƚĨŽƌŐĂƐƌĞƐĞƌǀĞƐ͘
dŽƚĂůŐůŽďĂůŐƌĞĞŶŚŽƵƐĞŐĂƐĞŵŝƐƐŝŽŶƐ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐĞŵŝƐƐŝŽŶƐ
ĨƌŽŵůĂŶĚ ƵƐĞ͕ůĂŶĚͲƵƐĞ ĐŚĂŶŐĞĂŶĚĨŽƌĞƐƚƌǇ;>h>h&Ϳ͕ĂƌĞ
ĞƐƟŵĂƚĞĚĂƚĂďŽƵƚϱϭ͘ϵ'ƚKϮĞͬǇĞĂƌŝŶϮϬϭϲ͘dŚĞƟŵĞƐĞƌŝĞƐ
ĚĂƚĂĨŽƌŐůŽďĂůƚŽƚĂůKϮĂŶĚŐƌĞĞŶŚŽƵƐĞŐĂƐĞŵŝƐƐŝŽŶƐƵƐĞĚ
ĨŽƌƚŚĞŵŝƐƐŝŽŶƐ'ĂƉZĞƉŽƌƚƐŚĂǀĞďĞĞŶƵƉĚĂƚĞĚƐŝŶĐĞƚŚĞ
ϮϬϭϲƌĞƉŽƌƚ͕ǁŝƚŚƚŚĞĞƐƟŵĂƚĞĨŽƌŐůŽďĂůƚŽƚĂůŐƌĞĞŶŚŽƵƐĞ
ŐĂƐĞŵŝƐƐŝŽŶƐŝŶϮϬϭϰŶŽǁƵƉĚĂƚĞĚƚŽϱϭ͘ϳ'ƚKϮĞ͕ĂŶĚƚŚĞ
ĞƐƟŵĂƚĞĨŽƌŐůŽďĂůƚŽƚĂůKϮĞŵŝƐƐŝŽŶƐŝŶϮϬϭϱƵƉĚĂƚĞĚƚŽ
ϯϱ͘ϲ 'ƚKϮ͘ ŵŝƐƐŝŽŶƐ ƐƟůů ƐŚŽǁ Ă ƐůŽǁĚŽǁŶ ŝŶ ŐƌŽǁƚŚ ŝŶ
ƚŚĞƉĂƐƚƚǁŽǇĞĂƌƐ͕ǁŝƚŚĐĂůĐƵůĂƚĞĚŝŶĐƌĞĂƐĞƐŽĨϬ͘ϵƉĞƌĐĞŶƚ͕
Ϭ͘Ϯ ƉĞƌĐĞŶƚ ĂŶĚ Ϭ͘ϱ ƉĞƌĐĞŶƚ ŝŶ ϮϬϭϰ͕ ϮϬϭϱ ĂŶĚ ϮϬϭϲ
ƌĞƐƉĞĐƟǀĞůǇ͕ĂƐƐŚŽǁŶŝŶĮŐƵƌĞ^͘ϭ͘
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&ŝŐƵƌĞ^͘ϭ͘Ă͗'ůŽďĂůŐƌĞĞŶŚŽƵƐĞŐĂƐĞŵŝƐƐŝŽŶƐĨŽƌƚŽƉƐŝǆ
ĞŵŝƫŶŐĐŽƵŶƚƌŝĞƐĂŶĚƌĞŐŝŽŶƐ;ĞǆĐůƵĚŝŶŐůĂŶĚƵƐĞ͕ůĂŶĚͲƵƐĞ
ĐŚĂŶŐĞĂŶĚĨŽƌĞƐƚƌǇͿ͕ŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞŵŝƐƐŝŽŶƐ͕ĂŶĚůĂŶĚ
ƵƐĞ͕ůĂŶĚͲƵƐĞĐŚĂŶŐĞĂŶĚĨŽƌĞƐƚƌǇĞŵŝƐƐŝŽŶƐ͘
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EŽƚĞ͗KƚŚĞƌ'ϮϬĐŽƵŶƚƌŝĞƐŝŶĐůƵĚĞƌŐĞŶƟŶĂ͕ƵƐƚƌĂůŝĂ͕ƌĂǌŝů͕ĂŶĂĚĂ͕/ŶĚŽŶĞƐŝĂ͕DĞǆŝĐŽ͕ZĞƉƵďůŝĐŽĨ<ŽƌĞĂ͕^ĂƵĚŝƌĂďŝĂ͕^ŽƵƚŚĨƌŝĐĂĂŶĚdƵƌŬĞǇ͘dŚĞŐƌĞĞŶŚŽƵƐĞ
ŐĂƐƚŽƚĂůĂƌĞĞǆƉƌĞƐƐĞĚŝŶƚĞƌŵƐŽĨďŝůůŝŽŶƐŽĨƚŽŶŶĞƐŽĨŐůŽďĂůĂŶŶƵĂůKϮĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞŵŝƐƐŝŽŶƐ;'ƚKϮĞͬǇĞĂƌͿ͘KϮĞƋƵŝǀĂůĞŶƚŝƐĐĂůĐƵůĂƚĞĚƵƐŝŶŐƚŚĞ'ůŽďĂůtĂƌŵŝŶŐ
WŽƚĞŶƟĂůƐ;'tWͲϭϬϬͿŵĞƚƌŝĐŽĨhE&ĂƐƌĞƉŽƌƚŝŶƚŚĞ/W^ĞĐŽŶĚƐƐĞƐƐŵĞŶƚZĞƉŽƌƚ͕ƐŝŵŝůĂƌĂƐŚĂƐďĞĞŶĚŽŶĞŝŶƚŚĞ/W&ŝŌŚƐƐĞƐƐŵĞŶƚZĞƉŽƌƚ͘
^ŽƵƌĐĞ͗'Zǀϰ͘ϯ͘Ϯ&dϮϬϭϲ;KůŝǀŝĞƌĞƚĂů͕͘ϮϬϭϳͿ͘

4.

Global greenhouse gas emissions in 2020
are likely to be at the high end of the
range of the scenarios consistent with the
ϮΣĂŶĚϭ͘ϱΣŐŽĂůƐƌĞƐƉĞĐƟǀĞůǇ͕ŵĂŬŝŶŐ
ŝƚŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐůǇĚŝĸĐƵůƚƚŽďĞŽŶƚƌĂĐŬƚŽ
meet the 2030 emission goals.

'ϮϬĐŽƵŶƚƌŝĞƐĂƌĞĐŽůůĞĐƟǀĞůǇŽŶƚƌĂĐŬƚŽŵĞĞƚƚŚĞŵŝĚĚůĞ
ƌĂŶŐĞ ŽĨ ƚŚĞŝƌ ĂŶĐƵŶ WůĞĚŐĞƐ ĨŽƌ ϮϬϮϬ͕ ďƵƚ ĨŽƌ ƐŽŵĞ
ĐŽƵŶƚƌŝĞƐĨƵƌƚŚĞƌĂĐƟŽŶŝƐŶĞĞĚĞĚĂŶĚƚŚĞƌĞĂƌĞƐƟůůŵĂŶǇ
ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐƚŽĨƵƌƚŚĞƌƌĞĚƵĐĞĞŵŝƐƐŝŽŶƐŝŶƚŚĞƐŚŽƌƚƚĞƌŵ͕
ĂƐ ĚŽĐƵŵĞŶƚĞĚ ŝŶ ŚĂƉƚĞƌ ϰ͘ tŚŝůĞ ƉƌĂŝƐĞ ĨŽƌ ŵĞĞƟŶŐ Ă
ƚĂƌŐĞƚŝƐŵĞƌŝƚĞĚ͕ŝƚƐŚŽƵůĚďĞƌĞŵĞŵďĞƌĞĚƚŚĂƚŝƚĚŽĞƐŶŽƚ
ŐŝǀĞĂŶǇŝŶĚŝĐĂƟŽŶŽĨŚŽǁĂŵďŝƟŽƵƐƚŚĞƚĂƌŐĞƚǁĂƐ͘

/ŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚ ĞƐƟŵĂƚĞƐ ŽĨ ƚŚĞ ZĞƉƵďůŝĐ ŽĨ <ŽƌĞĂ͛Ɛ ϮϬϮϬ
ĞŵŝƐƐŝŽŶƐ ĂƌĞ ǁĞůů ĂďŽǀĞ ƚŚĞ ůĞǀĞů ŝŵƉůŝĞĚ ďǇ ŝƚƐ ƉůĞĚŐĞ͘
dŚĞ ĐŽƵŶƚƌǇ͛Ɛ ĂŵĞŶĚĞĚ 'ƌĞĞŶ 'ƌŽǁƚŚ ĂƐŝĐ Đƚ͕ ŚŽǁĞǀĞƌ͕
ƌĞƉůĂĐĞĚ ƚŚĞ ϮϬϮϬ ƉůĞĚŐĞ ǁŝƚŚ ƚŚĞ E ƚĂƌŐĞƚ ĨŽƌ ϮϬϯϬ͕
ŝŵƉůǇŝŶŐƚŚĞƌĞŶŽůŽŶŐĞƌŝƐĂϮϬϮϬƚĂƌŐĞƚ͘
/ŶƐƵĸĐŝĞŶƚ ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ ŝƐ ĐƵƌƌĞŶƚůǇ ĂǀĂŝůĂďůĞ ƚŽ ĚĞƚĞƌŵŝŶĞ
ǁŚĞƚŚĞƌ /ŶĚŽŶĞƐŝĂ ŝƐ ŽŶ ƚƌĂĐŬ ƚŽ ŵĞĞƚ ŝƚƐ ƉůĞĚŐĞ͘
/ŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚ ƉƌŽũĞĐƟŽŶƐ ƐƉĂŶ Ă ǁŝĚĞ ƌĂŶŐĞ͕ ĂŶĚ ŽĸĐŝĂů
ƉƌŽũĞĐƟŽŶƐƌĞŇĞĐƟŶŐĐƵƌƌĞŶƚƉŽůŝĐŝĞƐĂƌĞƵŶĂǀĂŝůĂďůĞ͘

&ŝŶĂůůǇ͕ ƌŐĞŶƟŶĂ͕ ^ĂƵĚŝ ƌĂďŝĂ ĂŶĚ dƵƌŬĞǇ ŚĂǀĞ ŶŽƚ ŵĂĚĞ
ŐƌĞĞŶŚŽƵƐĞ ŐĂƐ ƌĞĚƵĐƟŽŶ ƉůĞĚŐĞƐ ĨŽƌ ϮϬϮϬ͘ ůů ƚŚƌĞĞ
ĐŽƵŶƚƌŝĞƐ ƐƵďŵŝƩĞĚ ƉŽƐƚͲϮϬϮϬ ƉůĞĚŐĞƐ ƚŽ ƚŚĞ hE& ĂƐ
ƉĂƌƚŽĨƚŚĞŝƌ/ŶƚĞŶĚĞĚEĂƟŽŶĂůůǇĞƚĞƌŵŝŶĞĚŽŶƚƌŝďƵƟŽŶƐ
dŚĞ ĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚ ƐŚŽǁƐ ƚŚĂƚ ĂĐĐŽƌĚŝŶŐ ƚŽ Ăůů ĂǀĂŝůĂďůĞ ;/EƐͿ͘
ĞƐƟŵĂƚĞƐ͕ĨŽƵƌŽĨƚŚĞ'ϮϬŵĞŵďĞƌƐʹŚŝŶĂ͕ƚŚĞhϮϴ͕/ŶĚŝĂ
ĂŶĚ:ĂƉĂŶʹĂƌĞŽŶƚƌĂĐŬƚŽŵĞĞƚƚŚĞŝƌϮϬϮϬƉůĞĚŐĞƐǁŝƚŚŽƵƚ
dŚĞůŝŵŝƚĞĚĐŽůůĞĐƟǀĞĂŵďŝƟŽŶŽĨƚŚĞĂŶĐƵŶWůĞĚŐĞƐŵĞĂŶƐ͕
ƉƵƌĐŚĂƐŝŶŐ ŽīƐĞƚƐ͘  ĨƵƌƚŚĞƌ ƚŚƌĞĞ ʹ ƵƐƚƌĂůŝĂ͕ ƌĂǌŝů ĂŶĚ
ŚŽǁĞǀĞƌ͕ƚŚĂƚƚŚĞŐůŽďĂůŐƌĞĞŶŚŽƵƐĞŐĂƐĞŵŝƐƐŝŽŶƐŝŶϮϬϮϬ
ZƵƐƐŝĂʹĂƌĞŽŶƚƌĂĐŬĂĐĐŽƌĚŝŶŐƚŽŵŽƐƚĞƐƟŵĂƚĞƐ͘
ĂƌĞůŝŬĞůǇƚŽďĞĂƚƚŚĞŚŝŐŚĞŶĚŽĨƚŚĞƌĂŶŐĞŽĨƚŚĞƐĐĞŶĂƌŝŽƐ
ĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚ ǁŝƚŚ ƚŚĞ ϮΣ ĂŶĚ ϭ͘ϱΣ ƚĂƌŐĞƚƐ ƌĞƐƉĞĐƟǀĞůǇ͘
ĐĐŽƌĚŝŶŐƚŽďŽƚŚŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚĂŶĚŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞƐƟŵĂƚĞƐ͕ dŚŝƐ ŝŶĐƌĞĂƐĞƐ ƚŚĞ ĐŚĂůůĞŶŐĞ ŽĨ ŵĞĞƟŶŐ ƚŚĞ ŶĞĐĞƐƐĂƌǇ
ĂŶĂĚĂ͕DĞǆŝĐŽ͕ƚŚĞZĞƉƵďůŝĐŽĨ<ŽƌĞĂ͕^ŽƵƚŚĨƌŝĐĂĂŶĚƚŚĞ ϮϬϯϬĞŵŝƐƐŝŽŶŐŽĂůƐ͘tŝƚŚƚŚĞůŝŵŝƚĞĚƟŵĞƚŽϮϬϮϬ͕ŝƚǁŝůů
hŶŝƚĞĚ ^ƚĂƚĞƐ ĂƌĞ ůŝŬĞůǇ ƚŽ ƌĞƋƵŝƌĞ ĨƵƌƚŚĞƌ ĂĐƟŽŶ͕ ƉŽƐƐŝďůǇ ďĞ ĚŝĸĐƵůƚ ƚŽ ƌĞĂůŝǌĞ ĂŶǇ ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚ ĂĚĚŝƟŽŶĂů ĞŵŝƐƐŝŽŶ
ƐƵƉƉůĞŵĞŶƚĞĚďǇƉƵƌĐŚĂƐĞĚŽīƐĞƚƐ͕ŝŶŽƌĚĞƌƚŽŵĞĞƚƚŚĞŝƌ ƌĞĚƵĐƟŽŶƐ͕ďƵƚŵĂŶǇĂĐƟŽŶƐĐĂŶƐƟůůďĞŝŶŝƟĂƚĞĚƚŚĂƚďŽƚŚ
ϮϬϮϬ ƉůĞĚŐĞƐ͘ DĞǆŝĐŽ͛Ɛ ϮϬϮϬ ƉůĞĚŐĞ ŝƐ ĐŽŶĚŝƟŽŶĂů ŽŶ ƚŚĞ ůĞĂĚƚŽƐŚŽƌƚͲƚĞƌŵƌĞĚƵĐƟŽŶƐĂŶĚĨĂĐŝůŝƚĂƚĞƉĂƚŚǁĂǇĐŚĂŶŐĞƐ
ƉƌŽǀŝƐŝŽŶ ŽĨ ĂĚĞƋƵĂƚĞ ĮŶĂŶĐŝĂů ĂŶĚ ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĐĂů ƐƵƉƉŽƌƚ ĨŽƌƚŚĞŶĞǆƚĚĞĐĂĚĞ͘
ĨƌŽŵĚĞǀĞůŽƉĞĚĐŽƵŶƚƌŝĞƐĂƐƉĂƌƚŽĨĂŐůŽďĂůĂŐƌĞĞŵĞŶƚ͕ĂŶĚ
ƚŚĞĨƵůĮůŵĞŶƚŽĨƚŚŝƐĐŽŶĚŝƟŽŶŚĂƐŶŽƚďĞĞŶĂƐƐĞƐƐĞĚ͘

xvi
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5.

A large gap exists between 2030 emission
levels and those consistent with leastcost pathways to the 2°C and 1.5°C goals
ƌĞƐƉĞĐƟǀĞůǇ͘dŚĞϮΣĞŵŝƐƐŝŽŶƐŐĂƉĨŽƌ
ƚŚĞĨƵůůŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƟŽŶŽĨďŽƚŚƚŚĞ
ĐŽŶĚŝƟŽŶĂůĂŶĚƵŶĐŽŶĚŝƟŽŶĂůEƐĨŽƌ
ϮϬϯϬŝƐϭϭƚŽϭϯ͘ϱ'ƚK2e. The gap in
the case of the 1.5°C target is 16 to
ϭϵ'ƚK2e.

dŚĞ ĂƐƐĞƐƐĞĚ ŐůŽďĂů ƐĐĞŶĂƌŝŽƐ ƐŚŽǁ ƚŚĂƚ ŝĨ ůĞĂƐƚͲĐŽƐƚ
ƚƌĂũĞĐƚŽƌŝĞƐĂƌĞĨŽůůŽǁĞĚ͕ƚŚĞŶĞŵŝƐƐŝŽŶƐŽĨĂůůŐƌĞĞŶŚŽƵƐĞ
ŐĂƐĞƐƐŚŽƵůĚŶŽƚĞǆĐĞĞĚϰϮ'ƚKϮĞŝŶϮϬϯϬ͕ŝĨƚŚĞϮΣƚĂƌŐĞƚ
ŝƐ ƚŽ ďĞ ĂƩĂŝŶĞĚ ǁŝƚŚ ŚŝŐŚĞƌ ƚŚĂŶ ϲϲ ƉĞƌĐĞŶƚ ĐŚĂŶĐĞ͘ dŚĞ
ůĞǀĞů ĨŽƌ ϭ͘ϱΣ ŚĂƐ ŝŶ ĞĂƌůŝĞƌ ƌĞƉŽƌƚƐ ďĞĞŶ ƌĞƉŽƌƚĞĚ ǁŝƚŚ

ŚŝŐŚĞƌ ƚŚĂŶ ϱϬ ƉĞƌĐĞŶƚ ƉƌŽďĂďŝůŝƚǇ ĂŶĚ ŝƐ ĂďŽƵƚ ϱ 'ƚKϮe
ůŽǁĞƌƚŚĂŶƚŚĞĐĞŶƚƌĂůĞƐƟŵĂƚĞĨŽƌƚŚĞϮΣƉĂƚŚǁĂǇƐ͘EĞǁ
ƐƚƵĚŝĞƐĂƌĞ͕ŚŽǁĞǀĞƌ͕ďĞĐŽŵŝŶŐĂǀĂŝůĂďůĞƚŚĂƚƉƌĞƐĞŶƚůĞĂƐƚͲ
ĐŽƐƚ ƉĂƚŚǁĂǇƐ ƐƚĂƌƟŶŐ ĨƌŽŵ ϮϬϮϬ ƚŚĂƚ ĐŽƵůĚ ƌĞƚƵƌŶ ŐůŽďĂů
ǁĂƌŵŝŶŐƚŽďĞůŽǁϭ͘ϱΣďǇϮϭϬϬǁŝƚŚŚŝŐŚĞƌƚŚĂŶϲϲƉĞƌĐĞŶƚ
ƉƌŽďĂďŝůŝƚǇ͘ dŚĞƐĞ ƐƚƵĚŝĞƐ ŝŶĚŝĐĂƚĞ Ă ŵƵĐŚ ůŽǁĞƌ ƌĞƋƵŝƌĞĚ
ůĞǀĞů ŽĨ ĂƌŽƵŶĚ Ϯϰ 'ƚKϮĞ͕ ǁŚŝĐŚ ǁŽƵůĚ ŝŵƉůǇ Ă ŶĞĞĚ ĨŽƌ
ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚůǇ ĨĂƐƚĞƌ ĂŶĚ ĚĞĞƉĞƌ ƌĞĚƵĐƟŽŶƐ ƚŚĂŶ ƉƌĞǀŝŽƵƐůǇ
ĂŶƟĐŝƉĂƚĞĚ͘dŚĞŶƵŵďĞƌŽĨƉƵďůŝƐŚĞĚƐƚƵĚŝĞƐŽŶƚŚŝƐƚŽƉŝĐ
ŝƐ ĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚ ƚŽŽ ůŽǁ ƚŽ ĂůůŽǁ ĨŽƌ ŝŶĐůƵƐŝŽŶ ŝŶ ƚŚĞ ŐĂƉ
ĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚǁŝƚŚĂŚŝŐŚůĞǀĞůŽĨĐŽŶĮĚĞŶĐĞŝŶϮϬϭϳ͕ďƵƚŝƚŝƐ
ĞǆƉĞĐƚĞĚƚŚĂƚĨƵƌƚŚĞƌĂŶĂůǇƐŝƐŽĨƚŚĞƐĞϭ͘ϱΣƉĂƚŚǁĂǇƐǁŝƚŚ
ŚŝŐŚĞƌ ƚŚĂŶ ϲϲ ƉĞƌĐĞŶƚ ƉƌŽďĂďŝůŝƚǇ ǁŝůů ďĞ ŝŶĐůƵĚĞĚ ŝŶ ƚŚĞ
ϮϬϭϴƌĞƉŽƌƚ͘

&ŝŐƵƌĞ^͘Ϯ͗'ůŽďĂůŐƌĞĞŶŚŽƵƐĞŐĂƐĞŵŝƐƐŝŽŶƐƵŶĚĞƌĚŝīĞƌĞŶƚƐĐĞŶĂƌŝŽƐĂŶĚƚŚĞĞŵŝƐƐŝŽŶƐŐĂƉŝŶϮϬϯϬ;ŵĞĚŝĂŶĞƐƟŵĂƚĞĂŶĚϭϬthƚŽϵϬth
ƉĞƌĐĞŶƟůĞƌĂŶŐĞͿ͘
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5964
dŚĞ ĞŵŝƐƐŝŽŶƐ ŐĂƉ ƌĞůĂƚĞĚ ƚŽ ƚŚĞ ϮΣ ŐŽĂů ĨŽƌ ƚŚĞ ĨƵůů
ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƟŽŶ ŽĨ EƐ ĨŽƌ ϮϬϯϬ ŝƐ ϭϭ ƚŽ ϭϯ͘ϱ 'ƚKϮĞ͕
ĨŽƌ ĐŽŶĚŝƟŽŶĂů ĂŶĚ ƵŶĐŽŶĚŝƟŽŶĂů ƉůĞĚŐĞƐ ƌĞƐƉĞĐƟǀĞůǇ͘
dŚĞƐĞĞƐƟŵĂƚĞƐĂƌĞƐůŝŐŚƚůǇůŽǁĞƌƚŚĂŶƚŚĞϭϮƚŽϭϰ'ƚKϮe
ĞƐƟŵĂƚĞƐ ŝŶ ƚŚĞ ϮϬϭϲ ƌĞƉŽƌƚ͕ ĚƵĞ ƚŽ ƵƉĚĂƚĞĚ ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ
ĨƌŽŵ ĮǀĞ ŐůŽďĂů ƐƚƵĚŝĞƐ ǁŝƚŚ ůŽǁĞƌ ĞŵŝƐƐŝŽŶ ƉƌŽũĞĐƟŽŶƐ
ƌĞƐƵůƟŶŐ ĨƌŽŵ ƚŚĞ EƐ͘ dŚĞ ĞŵŝƐƐŝŽŶƐ ŐĂƉ ŝŶ ƚŚĞ ĐĂƐĞ ŽĨ
ϭ͘ϱΣ ǁŝƚŚ ŚŝŐŚĞƌ ƚŚĂŶ ϱϬ ƉĞƌĐĞŶƚ ƉƌŽďĂďŝůŝƚǇ ŝƐ ĨŽƵŶĚ ƚŽ
ďĞϭϲƚŽϭϵ'ƚKϮĞĨŽƌĐŽŶĚŝƟŽŶĂůĂŶĚƵŶĐŽŶĚŝƟŽŶĂůEƐ
ƌĞƐƉĞĐƟǀĞůǇ͕ ǁŚŝĐŚ ŝƐ ŚŝŐŚĞƌ ƚŚĂŶ ƚŚĞ ϭϱ ƚŽ ϭϳ 'ƚKϮe
ĞƐƟŵĂƚĞƐŝŶƚŚĞϮϬϭϲƌĞƉŽƌƚ͕ĚƵĞƚŽŶĞǁƐƚƵĚŝĞƐŽŶϭ͘ϱΣ
ƉĂƚŚǁĂǇƐ ĂŶĚ ƚŚĞ ŚĂƌŵŽŶŝǌĂƟŽŶ ŽĨ ϮϬϭϬ ĞŵŝƐƐŝŽŶ ůĞǀĞůƐ
ĂĐƌŽƐƐƐĐĞŶĂƌŝŽƐ͘ƐŝŶĚŝĐĂƚĞĚĂďŽǀĞ͕ƚŚĞƌĞĂƌĞŶŽƚĞŶŽƵŐŚ
ƐƚƵĚŝĞƐĂǀĂŝůĂďůĞƚŽŐŝǀĞĂƌĞůŝĂďůĞĞƐƟŵĂƚĞĨŽƌĂŐĂƉŝŶƚŚĞ
ĐĂƐĞŽĨŚŝŐŚĞƌƚŚĂŶϲϲƉĞƌĐĞŶƚƉƌŽďĂďŝůŝƚǇ͕ďƵƚŝƚŝƐĐůĞĂƌƚŚĞ
ŐĂƉǁŝůůďĞůĂƌŐĞƌ͘
dŚĞ ĂůĂƌŵŝŶŐ ŶƵŵďĞƌ ĂŶĚ ŝŶƚĞŶƐŝƚǇ ŽĨ ĞǆƚƌĞŵĞ ǁĞĂƚŚĞƌ
ĞǀĞŶƚƐ ŝŶ ϮϬϭϳ͕ ƐƵĐŚ ĂƐ ŚƵƌƌŝĐĂŶĞƐ͕ ĚƌŽƵŐŚƚƐ ĂŶĚ ŇŽŽĚƐ͕
ĂĚĚƐƚŽƚŚĞƵƌŐĞŶĐǇŽĨĞĂƌůǇĂĐƟŽŶ͘dŚĞƐĞĞǀĞŶƚƐƵŶĚĞƌůŝŶĞ
ƚŚĞŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞŽĨƚŚĞWĂƌŝƐŐƌĞĞŵĞŶƚ͕ǁŚŝĐŚƐĞĞŬƐƚŽůŝŵŝƚ
ǁĂƌŵŝŶŐƚŽ͞ǁĞůůďĞůŽǁϮΣĂďŽǀĞƉƌĞͲŝŶĚƵƐƚƌŝĂůůĞǀĞůƐĂŶĚ
ƉƵƌƐƵĞ ĞīŽƌƚƐ ƚŽ ůŝŵŝƚ ƚŚĞ ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞ ŝŶĐƌĞĂƐĞ ƚŽ ϭ͘ϱΣ
ĂďŽǀĞ ƉƌĞͲŝŶĚƵƐƚƌŝĂů ůĞǀĞůƐ͘͟ dŚĞ ƉĂƌƟĐƵůĂƌ ĐůĂƐƐ ŽĨ ŵŽĚĞůƐ
ƌĞĨĞƌƌĞĚ ƚŽ ŝŶ ƚŚŝƐ ŵŝƐƐŝŽŶƐ 'ĂƉ ZĞƉŽƌƚ ůŽŽŬƐ Ăƚ ŵĞĞƟŶŐ
ƚŚĞ WĂƌŝƐ ŐƌĞĞŵĞŶƚ ŐŽĂůƐ Ăƚ ƚŚĞ ůŽǁĞƐƚ ƉŽƐƐŝďůĞ ĐŽƐƚƐ͕
ĂŶĚƚŚĞƌĞĨŽƌĞƌĞƐƵůƚƐĚŽŶŽƚĐŚĂŶŐĞĞǀĞŶǁŚĞŶƚŚĞƌŝƐŬƐŽĨ
ĐůŝŵĂƚĞĐŚĂŶŐĞďĞĐŽŵĞŵŽƌĞĂƉƉĂƌĞŶƚ͘
/ŵƉůŝĐĂƟŽŶƐ ĨŽƌ ƚŚĞ ĐĂƌďŽŶ ďƵĚŐĞƚ͗ /Ĩ ƚŚĞ ĐƵƌƌĞŶƚ EƐ
ĂƌĞ ĨƵůůǇ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĞĚ͕ ƚŚĞ ĐĂƌďŽŶ ďƵĚŐĞƚ ĨŽƌ ůŝŵŝƟŶŐ
ŐůŽďĂů ǁĂƌŵŝŶŐ ƚŽ ďĞůŽǁ ϮΣ ǁŝƚŚ ŚŝŐŚĞƌ ƚŚĂŶ ϲϲ ƉĞƌĐĞŶƚ
ƉƌŽďĂďŝůŝƚǇǁŝůůďĞĂďŽƵƚϴϬƉĞƌĐĞŶƚĚĞƉůĞƚĞĚďǇϮϬϯϬ͘'ŝǀĞŶ
ĐƵƌƌĞŶƚůǇ ĂǀĂŝůĂďůĞ ĐĂƌďŽŶ ďƵĚŐĞƚ ĞƐƟŵĂƚĞƐ͕ ƚŚĞ ĂǀĂŝůĂďůĞ
ŐůŽďĂů ĐĂƌďŽŶ ďƵĚŐĞƚ ĨŽƌ ϭ͘ϱΣ ǁŝƚŚ Ăƚ ůĞĂƐƚ ϱϬ ƉĞƌĐĞŶƚ
ƉƌŽďĂďŝůŝƚǇǁŝůůĂůƌĞĂĚǇďĞǁĞůůĚĞƉůĞƚĞĚďǇϮϬϯϬ͘
/ŵƉůŝĐĂƟŽŶƐ ĨŽƌ ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞ ůĞǀĞůƐ ŝŶ ϮϭϬϬ͗ Full
ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƟŽŶŽĨƚŚĞƵŶĐŽŶĚŝƟŽŶĂůEƐĂŶĚĐŽŵƉĂƌĂďůĞ
ĂĐƟŽŶĂŌĞƌǁĂƌĚƐŝƐĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚǁŝƚŚĂƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞŝŶĐƌĞĂƐĞ
ŽĨĂďŽƵƚϯ͘ϮΣďǇϮϭϬϬƌĞůĂƟǀĞƚŽƉƌĞͲŝŶĚƵƐƚƌŝĂůůĞǀĞůƐ͘&Ƶůů
ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƟŽŶ ŽĨ ƚŚĞ ĐŽŶĚŝƟŽŶĂů EƐ ǁŽƵůĚ ůŽǁĞƌ ƚŚĞ
ƉƌŽũĞĐƟŽŶďǇĂďŽƵƚϬ͘ϮΣ͘

6.

Most G20 countries require new policies
ĂŶĚĂĐƟŽŶƐƚŽĂĐŚŝĞǀĞƚŚĞŝƌEƉůĞĚŐĞƐ͘

dŚŝƐ ϮϬϭϳ ƌĞƉŽƌƚ ŝŶĐůƵĚĞƐ ĂŶ ƵƉĚĂƚĞĚ ĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚ ŽĨ ƚŚĞ
ĞŵŝƐƐŝŽŶƐ ĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚ ǁŝƚŚ ƚŚĞ E ƉůĞĚŐĞƐ ĂŶĚ ĐƵƌƌĞŶƚ
ƉŽůŝĐŝĞƐ ŽĨ ĞĂĐŚŽĨ ƚŚĞ 'ϮϬĐŽƵŶƚƌŝĞƐ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐ ƚŚĞ h͘ Ɛ
ƚŚĞƐĞĐŽƵŶƚƌŝĞƐĐŽůůĞĐƟǀĞůǇŐĞŶĞƌĂƚĞĂƌŽƵŶĚƚŚƌĞĞƋƵĂƌƚĞƌƐ
ŽĨ ŐůŽďĂů ŐƌĞĞŶŚŽƵƐĞ ŐĂƐ ĞŵŝƐƐŝŽŶƐ͕ ƚŚĞŝƌ ƐƵĐĐĞƐƐ ŝŶ
ŝŵƉůĞŵĞŶƟŶŐ;ŽƌĞǆĐĞĞĚŝŶŐͿƚŚĞŝƌEƉůĞĚŐĞƐǁŝůůŚĂǀĞĂ
ŵĂũŽƌŝŵƉĂĐƚŽŶƚŚĞĂĐŚŝĞǀĞŵĞŶƚŽĨƚŚĞŐůŽďĂůƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞ
ŐŽĂůƐ͘

ůĞǀĞů ŽĨ ĂŵďŝƟŽŶ ĞŵďĞĚĚĞĚ ŝŶ EƐ ǀĂƌŝĞƐ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂďůǇ͗
ĨŽƌƐŽŵĞĐŽƵŶƚƌŝĞƐƚŚĞEƚĂƌŐĞƚŝƐĂĐƚƵĂůůǇĂďŽǀĞĐƵƌƌĞŶƚ
ƉƌŽũĞĐƚĞĚƉŽůŝĐǇĐĂƐĞĞŵŝƐƐŝŽŶƐ͘
tŝƚŚ ƚŚŝƐ ĐĂǀĞĂƚ͕ ƌĞĐĞŶƚ ƐƚƵĚŝĞƐ ĂƐƐĞƐƐĞĚ ƐƵŐŐĞƐƚ ƚŚĂƚ
ƌĂǌŝů͕ŚŝŶĂ͕/ŶĚŝĂĂŶĚZƵƐƐŝĂĂƌĞůŝŬĞůǇƚŽʹŽƌĂƌĞƌŽƵŐŚůǇ
ŽŶƚƌĂĐŬƚŽʹĂĐŚŝĞǀĞƚŚĞŝƌϮϬϯϬEƚĂƌŐĞƚƐǁŝƚŚĐƵƌƌĞŶƚůǇ
ŝŵƉůĞŵĞŶƚĞĚ ƉŽůŝĐŝĞƐ͘ ŽŶǀĞƌƐĞůǇ͕ ƌŐĞŶƟŶĂ͕ ƵƐƚƌĂůŝĂ͕
ĂŶĂĚĂ͕ ƚŚĞ ƵƌŽƉĞĂŶ hŶŝŽŶ͕ /ŶĚŽŶĞƐŝĂ͕ :ĂƉĂŶ͕ DĞǆŝĐŽ͕
^ŽƵƚŚĨƌŝĐĂ͕ƚŚĞZĞƉƵďůŝĐŽĨ<ŽƌĞĂĂŶĚƚŚĞhŶŝƚĞĚ^ƚĂƚĞƐĂƌĞ
ůŝŬĞůǇƚŽƌĞƋƵŝƌĞĨƵƌƚŚĞƌĂĐƟŽŶŝŶŽƌĚĞƌƚŽŵĞĞƚƚŚĞŝƌEƐ͕
ĂĐĐŽƌĚŝŶŐƚŽŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚĂŶĚŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞƐƟŵĂƚĞƐ͘

ϳ͘ ^ƵďŶĂƟŽŶĂůĂŶĚŶŽŶͲƐƚĂƚĞĂĐƟŽŶŚĂƐƚŚĞ
ƉŽƚĞŶƟĂůƚŽƌĞĚƵĐĞƚŚĞĞŵŝƐƐŝŽŶƐŐĂƉ
ďǇĂĨĞǁŐŝŐĂƚŽŶŶĞƐK2e/year by 2030.
/ŵƉƌŽǀĞĚŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶĂďŽƵƚƚŚĞŝŵƉĂĐƚ
ŽĨƐƵďŶĂƟŽŶĂůĂŶĚŶŽŶͲƐƚĂƚĞĂĐƟŽŶŝƐ
urgently required.
^ƵďŶĂƟŽŶĂů ĂŶĚ ŽƚŚĞƌ ŶŽŶͲƐƚĂƚĞ ĂĐƚŽƌƐ͕ ƐƵĐŚ ĂƐ ƉƌŝǀĂƚĞ
ĐŽŵƉĂŶŝĞƐ͕ ŵĂŬĞ Ă ĐŽŶƐŝĚĞƌĂďůĞ ĐŽŶƚƌŝďƵƟŽŶ ƚŽ ŐůŽďĂů
ŐƌĞĞŶŚŽƵƐĞ ŐĂƐ ĞŵŝƐƐŝŽŶƐ͘ &Žƌ ĞǆĂŵƉůĞ͕ ƚŚĞ ǁŽƌůĚ͛Ɛ ϭϬϬ
ůĂƌŐĞƐƚ ĞŵŝƫŶŐ ƉƵďůŝĐůǇ ƚƌĂĚĞĚ ĐŽŵƉĂŶŝĞƐ ĂĐĐŽƵŶƚ ĨŽƌ
ĂƌŽƵŶĚ Ă ƋƵĂƌƚĞƌ ŽĨ ŐůŽďĂů ŐƌĞĞŶŚŽƵƐĞ ŐĂƐ ĞŵŝƐƐŝŽŶƐ͘
^ƚĂƚĞĂŶĚŶŽŶͲƐƚĂƚĞĂĐƟŽŶƐĐĂŶďŽƚŚŽǀĞƌůĂƉĂŶĚŵƵƚƵĂůůǇ
ƌĞŝŶĨŽƌĐĞĞĂĐŚŽƚŚĞƌ͕ďƵƚŝƚŝƐĐƵƌƌĞŶƚůǇƵŶĐůĞĂƌŚŽǁŵĂŶǇŽĨ
ƚŚĞĂĐƟŽŶƐďǇŶŽŶͲƐƚĂƚĞĂĐƚŽƌƐĂƌĞŝŶĐůƵĚĞĚŝŶƚŚĞŶĂƟŽŶĂů
ƉůĞĚŐĞƐ͘ dŚĞ ĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚ ƉƌŽǀŝĚĞĚ ŚĞƌĞ ƐƵŐŐĞƐƚƐ ƚŚĂƚ ƚŚĞ
ĂŐŐƌĞŐĂƚĞĚ ĂĚĚŝƟŽŶĂů ŝŵƉĂĐƚ ŽĨ ƚŚĞ ǀĂƌŝŽƵƐ ŶŽŶͲƐƚĂƚĞ
ŝŶŝƟĂƟǀĞƐ ŝƐ ŽĨ ƚŚĞ ŽƌĚĞƌ ŽĨ Ă ĨĞǁ 'ƚKϮĞ ŝŶ ϮϬϯϬ͕ ŽǀĞƌ
ĂŶĚ ĂďŽǀĞ ĐƵƌƌĞŶƚ EƐ͘ dŚŝƐ ŝƐ ƉŽƚĞŶƟĂůůǇ Ă ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚ
ĐŽŶƚƌŝďƵƟŽŶƚŽĐůŽƐŝŶŐƚŚĞŐĂƉ͕ŝĨƚŚĞŝŶŝƟĂƟǀĞƐƌĞĂĐŚƚŚĞŝƌ
ƐƚĂƚĞĚŐŽĂůƐ͕ĂŶĚŝĨƚŚĞƐĞƌĞĚƵĐƟŽŶƐĚŽŶŽƚĚŝƐƉůĂĐĞĂĐƟŽŶƐ
ĞůƐĞǁŚĞƌĞ͘ ŽŽƌĚŝŶĂƚĞĚ͕ ĐŽŵƉĂƌĂďůĞ ĂŶĚ ƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶƚ
ƌĞƉŽƌƟŶŐĂŶĚǀĞƌŝĮĐĂƟŽŶŽĨĂĐƟŽŶƐďǇĂůůĂĐƚŽƌƐŝƐĞƐƐĞŶƟĂů
ƚŽ ĐůĂƌŝĨǇ ĞīĞĐƚƐ ĂŶĚ ƉŽƐƐŝďůĞ ŽǀĞƌůĂƉƐ͘ dŚŝƐ ǁŽƵůĚ ĂůƐŽ
ŚĞůƉ ŝŶ ŐĂŝŶŝŶŐ ƌĞĐŽŐŶŝƟŽŶ ŽĨ ĂŵďŝƟŽƵƐ ĂĐƟŽŶ ĂŶĚ ǁŽƵůĚ
ĨĂĐŝůŝƚĂƚĞƌĞƉůŝĐĂƟŽŶ͘

ϴ͘ dŚĞ<ŝŐĂůŝŵĞŶĚŵĞŶƚĂŶĚƚŚĞ/K
KīƐĞƫŶŐ^ĐŚĞŵĞƉƌŽǀŝĚĞƐŽŵĞ
ǁĞůĐŽŵĞĂĚĚŝƟŽŶĂůŵŽŵĞŶƚƵŵĂŶĚŵĂǇ
ĐŽŶƚƌŝďƵƚĞũƵƐƚƵŶĚĞƌϭ'ƚK2e to closing
the gap in 2030.
dŚĞ <ŝŐĂůŝ ŵĞŶĚŵĞŶƚ͕ ƐŝŐŶĞĚ ŝŶ ĞĐĞŵďĞƌ ϮϬϭϲ͕ ĂŝŵƐ ƚŽ
ƉŚĂƐĞ ŽƵƚ ƚŚĞ ƵƐĞ ĂŶĚ ƉƌŽĚƵĐƟŽŶ ŽĨ ŚǇĚƌŽŇƵŽƌŽĐĂƌďŽŶƐ͕
ĂŶĚ ƚŚĞ ĂŐƌĞĞŵĞŶƚ ŝƐ ĞǆƉĞĐƚĞĚ ƚŽ ĂĐĐĞůĞƌĂƚĞ ƚŚŝƐ ƉƌŽĐĞƐƐ͕
ǁŚŝĐŚƐŽŵĞĐŽƵŶƚƌŝĞƐŚĂǀĞĂůƌĞĂĚǇŝŶĐůƵĚĞĚŝŶƚŚĞŝƌEƐ͘
dŚĞŝŵƉĂĐƚĐŽŵƉĂƌĞĚƚŽĂŶŽͲĂĐƟŽŶďĂƐĞůŝŶĞǁŽƵůĚŐůŽďĂůůǇ
ďĞ ŽĨ ƚŚĞ ŽƌĚĞƌ ŽĨ Ϭ͘ϳ 'ƚKϮĞͬǇĞĂƌ ŝŶ ϮϬϯϬ͘ ^ŝŶĐĞ ƐŽŵĞ
ĐŽƵŶƚƌŝĞƐ ĂůƌĞĂĚǇ ŝŶĐůƵĚĞ ŚǇĚƌŽŇƵŽƌŽĐĂƌďŽŶƐ ƉŚĂƐĞͲŽƵƚ ŝŶ
ƚŚĞŝƌEƐ͕ƚŚĞĂĚĚŝƟŽŶĂůŝŵƉĂĐƚĐŽŵƉĂƌĞĚƚŽƚŚĞEƐǁŝůů
ďĞ ƐŵĂůůĞƌ͘ hE ŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ ǁŝůů ŝŶ ϮϬϭϴ ƵŶĚĞƌƚĂŬĞ Ă ŶĞǁ
ƐƉĞĐŝĮĐ ĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚ ƚŽ ƐŚĞĚ ŵŽƌĞ ůŝŐŚƚ ŽŶ ƚŚĞ ŝŵƉĂĐƚƐ ŽĨ
ŝŵƉůĞŵĞŶƟŶŐƚŚĞ<ŝŐĂůŝŵĞŶĚŵĞŶƚ͘

dŚĞĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚƐŚŽǁƐƚŚĂƚĨŽƌŵĂŶǇĐŽƵŶƚƌŝĞƐ͕ŝŵƉůĞŵĞŶƟŶŐ
ƚŚĞŝƌ E ǁŽƵůĚ ůĞĂĚ ƚŽ ůŽǁĞƌ ĞŵŝƐƐŝŽŶƐ ƚŚĂŶ ƚŚĞ ĐƵƌƌĞŶƚ
ƉŽůŝĐŝĞƐƐĐĞŶĂƌŝŽ͕ŽƌŝŶŽƚŚĞƌǁŽƌĚƐƚŚĂƚĂĚĚŝƟŽŶĂůƉŽůŝĐŝĞƐ /ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů ĂǀŝĂƟŽŶ ĞŵŝƐƐŝŽŶƐ ĂƌĞ ĞǆƉĞĐƚĞĚ ƚŽ ŐƌŽǁ
ǁŝůů ŚĂǀĞ ƚŽ ďĞ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĞĚ ƚŽ ŵĞĞƚ ƚŚĞ E ƚĂƌŐĞƚ͘ dŚĞ ĨƌŽŵ Ϭ͘ϱ 'ƚKϮĞ ŝŶ ϮϬϭϳ ƚŽ ĂƌŽƵŶĚ ϭ͘ϭ 'ƚKϮĞ ŝŶ ϮϬϯϬ͕
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ǁŝƚŚ ŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐ ƚƌĂĸĐ ĚĞŵĂŶĚ ŽǀĞƌ ƚŚĞ ĐŽŵŝŶŐ ĚĞĐĂĚĞƐ͘
ŽŵĞƐƟĐ ĂǀŝĂƟŽŶ ŝƐ ŝŶĐůƵĚĞĚ ŝŶ ŵĂŶǇ ĐŽƵŶƚƌŝĞƐ͛ EƐ
ĂŶĚ ƌĞůĂƚĞĚ ŶĂƟŽŶĂů ĂĐƟŽŶƐ͕ ďƵƚ ŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů ĂǀŝĂƟŽŶ ŝƐ
ŶŽƚ͘ dŚĞ /K͛Ɛ ĂƌďŽŶ KīƐĞƫŶŐ ĂŶĚ ZĞĚƵĐƟŽŶ ^ĐŚĞŵĞ
ĨŽƌ /ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů ǀŝĂƟŽŶ ;KZ^/Ϳ ĞƐƚĂďůŝƐŚĞĚ ƚŽ ƌĞĚƵĐĞ
ĞŵŝƐƐŝŽŶƐ ĨƌŽŵ ŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů ĂǀŝĂƟŽŶ ŝƐ ĞƐƟŵĂƚĞĚ ƚŽ ŚĂǀĞ
ĂŶŝŵƉĂĐƚŽĨϬƚŽϬ͘ϯ'ƚKϮƉĞƌǇĞĂƌŽŶŐůŽďĂůĞŵŝƐƐŝŽŶƐŝŶ
ϮϬϯϬ͘dŚĞǁŝĚĞƌĂŶŐĞŝŵƉůŝĞƐƚŚĂƚƚŚĞƌĞƐƵůƚǁŝůůĚĞƉĞŶĚŽŶ
ƚŚĞǁĂǇƚŚĞŽīƐĞƫŶŐƌƵůĞƐǁŝůůďĞƐĞƚ͘dŚĞůŽŶŐͲƚĞƌŵŝŵƉĂĐƚ
ǁŝůůůŝŬĞůǇďĞůĂƌŐĞƌ͘

9.

The assessment of the emissions gap and
ƚŚĞŵŝǆĞĚƉƌŽŐƌĞƐƐŽŶŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƟŽŶ
ŽĨďŽƚŚƚŚĞĂŶĐƵŶWůĞĚŐĞƐĂŶĚƚŚĞEƐ
ƐŚŽǁƚŚĂƚƚŚĞƌĞŝƐĂƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚĚŝƐƚĂŶĐĞ
ďĞƚǁĞĞŶƚŚĞĐƵƌƌĞŶƚĐŽůůĞĐƟǀĞĂŵďŝƟŽŶƐ
and commitments and what is required to
meet the temperature goals of the Paris
ŐƌĞĞŵĞŶƚ͘/ƚŝƐƚŚĞƌĞĨŽƌĞĂďƐŽůƵƚĞůǇ
ĐƌƵĐŝĂůƚŚĂƚƚŚĞ&ĂĐŝůŝƚĂƟǀĞŝĂůŽŐƵĞ
in 2018 addresses the need and the
ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐĨŽƌƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚůǇĞŶŚĂŶĐĞĚ
ĂĐƟŽŶƉƌĞͲϮϬϯϬ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐďǇĂƐƐŝƐƟŶŐ
and informing countries in urgently
ƐƚƌĞŶŐƚŚĞŶŝŶŐƚŚĞŝƌEƐ͘

/ŶŽƌĚĞƌƚŽŝŶƐƉŝƌĞƚŚĞƉƌŽĐĞƐƐŽĨƐƚƌĞŶŐƚŚĞŶŝŶŐEƐ͕ƚŚŝƐ
ϮϬϭϳ ŵŝƐƐŝŽŶƐ 'ĂƉ ZĞƉŽƌƚ ĂĚĚƌĞƐƐĞƐ Ă ŶƵŵďĞƌ ŽĨ ŬĞǇ
ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐĨŽƌĐůŽƐŝŶŐƚŚĞϮϬϯϬĞŵŝƐƐŝŽŶƐŐĂƉ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐ͗
ͻ  ƐǇƐƚĞŵĂƟĐ ƌĞǀŝĞǁ ŽĨ ƚŚĞ ŵŝƟŐĂƟŽŶ ƉŽƚĞŶƟĂů ŽĨ Ă
ůĂƌŐĞ ŶƵŵďĞƌ ŽĨ ƐĞĐƚŽƌ ĂĐƟŽŶƐ͘ dŚĞ ƌĞƐƵůƚƐ ŚĞƌĞ ĂƌĞ
ƵŶĂŵďŝŐƵŽƵƐ͗ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐĂŶĚŝŶƐƟƚƵƟŽŶĂůŝŶŶŽǀĂƟŽŶƐ
ĂƌĞ ĂǀĂŝůĂďůĞ ƚŽ ďƌŝĚŐĞ ƚŚĞ ĞŵŝƐƐŝŽŶƐ ŐĂƉ͕ ĂŶĚ Ăƚ
ƌĞĂƐŽŶĂďůĞĐŽƐƚ͘
ͻ  ĚĞƚĂŝůĞĚ ĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚ ŽĨ ŐůŽďĂů ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƐ ŝŶ ƚŚĞ
ĐŽĂůƐĞĐƚŽƌƚŚĂƚĂůƐŽĞǆĂŵŝŶĞƐƚŚĞŽƉƟŽŶƐĂŶĚďĂƌƌŝĞƌƐ
ĨŽƌĂŐƌĂĚƵĂůĐŽĂůƉŚĂƐĞͲŽƵƚ͘
ͻ KƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐ ŽīĞƌĞĚ ďǇ ůŝŵŝƟŶŐ ĞŵŝƐƐŝŽŶƐ ŽĨ ^>WƐ͘
ZĞĚƵĐŝŶŐ ƚŚĞƐĞ ƉŽůůƵƚĂŶƚƐ ǁŝůů ůŝŵŝƚ ƚŚĞ ƌĂƚĞ ŽĨ ƐŚŽƌƚͲ
ƚĞƌŵǁĂƌŵŝŶŐ͕ĂŶĚǁŚĞŶƐƵƐƚĂŝŶĞĚĂŶĚĐŽŵďŝŶĞĚǁŝƚŚ
KϮ ƌĞĚƵĐƟŽŶƐ͕ ŚĞůƉ ůŝŵŝƚ ůŽŶŐͲƚĞƌŵ ǁĂƌŵŝŶŐ͕ ǁŚŝĐŚ ŝƐ
ƚŚĞƵůƟŵĂƚĞĂŝŵŽĨĐůŽƐŝŶŐƚŚĞĞŵŝƐƐŝŽŶƐŐĂƉ͘
ͻ KƉƟŽŶƐ ĨŽƌ ďŽƚŚ ďŝŽůŽŐŝĐĂů ĂŶĚ ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĐĂů ĐĂƌďŽŶ
ĚŝŽǆŝĚĞƌĞŵŽǀĂů͗ƐŽŵĞŽĨƚŚĞĨŽƌŵĞƌĐŽŵĞǁŝƚŚĚĞĐĂĚĞƐ
ŽĨĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞ͕ǁŚŝůĞŵĂŶǇŽĨƚŚĞůĂƩĞƌĂƌĞƐƟůůŝŶƚŚĞŝƌ
ŝŶĨĂŶĐǇ͘

ϭϬ͘ dŚĞĞŵŝƐƐŝŽŶƐƌĞĚƵĐƟŽŶƉŽƚĞŶƟĂůďǇ
ϮϬϯϬĂƚĐŽƐƚƐфh^ΨϭϬϬͬƚK2e, compared
to the current policy trajectory, is
ƐƵĸĐŝĞŶƚƚŽĐůŽƐĞƚŚĞĞŵŝƐƐŝŽŶƐŐĂƉŝŶ
ϮϬϯϬƵŶĚĞƌĂůůĐĂƐĞƐĂƐƐĞƐƐĞĚ͘/ƚĐŽƵůĚŝŶ
ĂĚĚŝƟŽŶƉƌŽǀŝĚĞŵĂŶǇďĞŶĞĮƚƐĨŽƌŽƚŚĞƌ
important environmental, social and
economic goals.
dŚĞ ƐǇƐƚĞŵĂƟĐ ƌĞǀŝĞǁ ƉƌĞƐĞŶƚƐ ĞƐƟŵĂƚĞƐ ŽĨ ƚŚĞ ŐůŽďĂů
ĞŵŝƐƐŝŽŶƌĞĚƵĐƟŽŶƉŽƚĞŶƟĂůƐƚŚĂƚĐŽƵůĚďĞĂĐŚŝĞǀĞĚŝŶϮϬϯϬ
ŝŶ Ɛŝǆ ŬĞǇ ƐĞĐƚŽƌƐ͗ ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ͕ ĨŽƌĞƐƚƌǇ͕ ďƵŝůĚŝŶŐƐ͕ ĞŶĞƌŐǇ͕

ŝŶĚƵƐƚƌǇĂŶĚƚƌĂŶƐƉŽƌƚ͘&ŽƌĂůůƐĞĐƚŽƌƐ͕ƚŚĞŵĂŝŶĐĂƚĞŐŽƌŝĞƐ
ŽĨĞŵŝƐƐŝŽŶƐƌĞĚƵĐƟŽŶĨŽƌϮϬϯϬĂƌĞŝĚĞŶƟĮĞĚ͘
dŚĞ ĨŽĐƵƐ ŝƐ ŽŶ ƚŚĞ ƐŽĐŝŽͲĞĐŽŶŽŵŝĐ ƉŽƚĞŶƟĂů͕ ŵĞĂŶŝŶŐ
ƚŚĂƚ ƚŚĞ ŶƵŵďĞƌƐ ƉƌĞƐĞŶƚĞĚ ƌĞĨĞƌ ƚŽ ƚŚĞ ƚŽƚĂů ĞŵŝƐƐŝŽŶƐ
ƌĞĚƵĐƟŽŶƐ ƚŚĂƚ ĐĂŶ ďĞ ĂĐŚŝĞǀĞĚ ƵƐŝŶŐ Ăůů ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐ
ĂǀĂŝůĂďůĞŝŶĂŐŝǀĞŶĨƵƚƵƌĞǇĞĂƌ͘dŚĞƉŽƚĞŶƟĂůŝƐĚĞĮŶĞĚďǇ
Ăůů ƌĞĚƵĐƟŽŶƐ ƚŚĂƚ ĐĂŶ ďĞ ĂĐŚŝĞǀĞĚ Ăƚ Ă ĐŽƐƚ ŽĨ ŶŽ ŵŽƌĞ
ƚŚĂŶ h^ΨϭϬϬͬƚKϮĞ͕ ƵƐŝŶŐ ƐŽĐŝĂů͕ ŶŽƚ ƉƌŝǀĂƚĞ͕ ƉĂǇďĂĐŬ
ƟŵĞƐ͘DŽƐƚŽĨƚŚĞƉŽƚĞŶƟĂů͕ŚŽǁĞǀĞƌ͕ĐĂŶďĞĂĐŚŝĞǀĞĚĂƚĂ
ĐŽƐƚƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚůǇďĞůŽǁh^ΨϭϬϬͬƚKϮĞ͘
dŚĞƌĞ ĂƌĞ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ ƵŶĐĞƌƚĂŝŶƟĞƐ ƌĞůĂƚĞĚ ƚŽ ƚĞĐŚŶŽůŽŐǇ
ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚĂƐƐƵŵƉƟŽŶƐĂŶĚŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƟŽŶƌĂƚĞƐ͕ƐƵĐŚ
ĂƐŚŽǁƌĂƉŝĚůǇƐŽůĂƌƉŚŽƚŽǀŽůƚĂŝĐĞŶĞƌŐǇƉƌŽĚƵĐƟŽŶĐĂŶďĞ
ƐĐĂůĞĚƵƉ͕ŽƌƚŚĞƌĂƚĞĂƚǁŚŝĐŚďƵŝůĚŝŶŐƐĐĂŶďĞƌĞƚƌŽĮƩĞĚ͘
DŽƐƚŽĨƚŚĞƵŶĚĞƌůǇŝŶŐĂŶĂůǇƐŝƐŝŶƚƌŽĚƵĐĞƐƐŽŵĞĚĞŐƌĞĞŽĨ
͚ƌĞĂůŝƐŵ͛ƚŽƚŚĞĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚĂŶĚŝƚƐƌĞƐƉĞĐƟǀĞĂƐƐƵŵƉƟŽŶƐ͘
/Ŷ ŐĞŶĞƌĂů͕ ƚŚĞ ƉŽƚĞŶƟĂůƐ ĐĂŶ ďĞ ĂĐŚŝĞǀĞĚ ŝĨ ĐŽƵŶƚƌŝĞƐ
ĂƌŽƵŶĚƚŚĞŐůŽďĞĂƌĞǁŝůůŝŶŐƚŽĞƐƚĂďůŝƐŚŶĞĐĞƐƐĂƌǇƉŽůŝĐŝĞƐ
ƚŚĂƚĞŶĂďůĞƚŚĞĂǀĂŝůĂďůĞƐŽůƵƟŽŶƐƚŽďĞŝŵƉůĞŵĞŶƚĞĚĂŶĚ
ďĂƌƌŝĞƌƐƚŽďĞĂĚĚƌĞƐƐĞĚ͘
dŚĞ ƚŽƚĂů ŽĨ Ăůů ĞŵŝƐƐŝŽŶ ƌĞĚƵĐƟŽŶ ƉŽƚĞŶƟĂůƐ ŝŶ ƚŚĞ
ĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚĂŵŽƵŶƚƐƚŽϯϱʹϰϭ'ƚKϮĞͬǇĞĂƌŝŶϮϬϯϬ͕ǁŝƚŚ
ĚĞƚĂŝůƐ ƐŚŽǁŶ ŝŶ ƚĂďůĞ ^͘ϭ͘ ,ŽǁĞǀĞƌ͕ ƚŚĞƌĞ ĂƌĞ ƐŽŵĞ
ĂƌĞĂƐǁŚĞƌĞĞƐƟŵĂƚĞƐŽĨƉŽƚĞŶƟĂůƐĂƌĞĨĂŝƌůǇŶĞǁ͕ĂŶĚŝƚ
ŝƐ ƵŶĐĞƌƚĂŝŶ ǁŚĞƚŚĞƌ ŝƚ ŝƐ ŝŶĚĞĞĚ ĨĞĂƐŝďůĞ ƚŽ ƌĞĂůŝǌĞ ƚŚĞŵ
ďǇϮϬϯϬ͘>ĞĂǀŝŶŐŽƵƚƚŚĞƐĞĂƌĞĂƐǁŝůůƌĞĚƵĐĞƚŚĞĞŵŝƐƐŝŽŶ
ƌĞĚƵĐƟŽŶ ƉŽƚĞŶƟĂů ƚŽ ϯϬʹϯϲ 'ƚKϮĞ͕ ǁŚŝĐŚ ŝƐ ƐƟůů ŵŽƌĞ
ƚŚĂŶĚŽƵďůĞƚŚĞϮϬϯϬĞŵŝƐƐŝŽŶƐŐĂƉĨŽƌƚŚĞϮΣŐŽĂů͘
ŶŝŵƉŽƌƚĂŶƚƋƵĞƐƟŽŶŝƐŽĨĐŽƵƌƐĞǁŚĂƚĂƌĞƚŚĞƉŽůŝĐŝĞƐ͕
ŵĞĂƐƵƌĞƐ ĂŶĚ ĐŽƐƚƐ ƌĞƋƵŝƌĞĚ ƚŽ ŝŵƉůĞŵĞŶƚ Ă ƐƵďƐƚĂŶƟĂů
ƉĂƌƚ ŽĨ ƚŚĞƐĞ ĞŵŝƐƐŝŽŶ ƌĞĚƵĐƟŽŶ ŽƉƟŽŶƐ͍ ůƚŚŽƵŐŚ
ĂŶƐǁĞƌŝŶŐ ŝŶ ĨƵůů ŝƐ ďĞǇŽŶĚ ƚŚĞ ƐĐŽƉĞ ŽĨ ƚŚĞ ĐƵƌƌĞŶƚ
ĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚ͕ƐŽŵĞĮƌƐƚĐŽŵŵĞŶƚƐĂƌĞŵĂĚĞŝŶŚĂƉƚĞƌϰ͘
/ƚŝƐƌĞŵĂƌŬĂďůĞƚŚĂƚĂůĂƌŐĞƉĂƌƚŽĨƚŚĞƉŽƚĞŶƟĂůĐŽŶƐŝƐƚƐ
ŽĨ ũƵƐƚ Ɛŝǆ ƌĞůĂƟǀĞůǇ ƐƚĂŶĚĂƌĚŝǌĞĚ ĐĂƚĞŐŽƌŝĞƐ͗ ƐŽůĂƌ ĂŶĚ
ǁŝŶĚ ĞŶĞƌŐǇ͕ ĞĸĐŝĞŶƚ ĂƉƉůŝĂŶĐĞƐ͕ ĞĸĐŝĞŶƚ ƉĂƐƐĞŶŐĞƌ
ĐĂƌƐ͕ ĂīŽƌĞƐƚĂƟŽŶ ĂŶĚ ƐƚŽƉƉŝŶŐ ĚĞĨŽƌĞƐƚĂƟŽŶ͘ dŚĞƐĞ Ɛŝǆ
ŵĞĂƐƵƌĞƐƐƵŵƵƉĂƉŽƚĞŶƟĂůŽĨϭϱʹϮϮ'ƚKϮĞ͕ŵĂŬŝŶŐƵƉ
ŽǀĞƌϰϬƉĞƌĐĞŶƚŽĨƚŚĞƚŽƚĂůƉŽƚĞŶƟĂů͘ůůƚŚĞƐĞŵĞĂƐƵƌĞƐ
ĐĂŶďĞƌĞĂůŝǌĞĚĂƚŵŽĚĞƐƚŽƌĞǀĞŶŶĞƚͲŶĞŐĂƟǀĞŝŶĐƌĞŵĞŶƚĂů
ĐŽƐƚƐ͕ ĂŶĚ ŝŶ ŵŽƐƚ ŽĨ ƚŚĞ ĐĂƐĞƐ ƚŚĞƌĞ ĂƌĞ ƉƌŽǀĞŶ ƉŽůŝĐŝĞƐ
ƚŚĂƚĐĂŶďĞƌĞƉůŝĐĂƚĞĚ͘
&ŽƌďŽƚŚĐƵƌƌĞŶƚĂŶĚĞǀŽůǀŝŶŐƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐ͕ƚŚĞĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚ
ƌĞƉŽƌƚĞĚŚĞƌĞĂƌĞĂƚƚŚĞŐůŽďĂůůĞǀĞů͘&ƵƌƚŚĞƌǁŽƌŬǁŝůůďĞ
ŶĞĞĚĞĚƚŽĚŝƐĂŐŐƌĞŐĂƚĞďǇƌĞŐŝŽŶĂŶĚĚĞƐŝŐŶĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞ
ŵŝƟŐĂƟŽŶ ƉůĂŶƐ ĨŽƌ ĞĂĐŚ ĐŽƵŶƚƌǇ͘ ŽƵŶƚƌŝĞƐ ǁŝůů ŶĞĞĚ ƚŽ
ƵŶĚĞƌƚĂŬĞ ŵŽƌĞ ƐƉĞĐŝĮĐ ĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚ ŽĨ ƚŚĞ ŬĞǇ ŽƉƟŽŶƐ
ƌĞůĞǀĂŶƚ ƚŽ ƚŚĞŝƌ ŽǁŶ ĐŝƌĐƵŵƐƚĂŶĐĞƐ ĂƐ ƉĂƌƚ ŽĨ ƚŚĞ
ĐŽůůĞĐƟǀĞ ĞīŽƌƚ ƚŽ ďŽŽƐƚ ƚŚĞ ŐůŽďĂů ŵŝƟŐĂƟŽŶ ĂŵďŝƟŽŶƐ͘
/ƚǁŝůůďĞŝŵƉŽƌƚĂŶƚƚŽĞŶƐƵƌĞƚŚĂƚŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůƚĞĐŚŶŝĐĂů
ĂŶĚ ĮŶĂŶĐŝĂů ƐƵƉƉŽƌƚ ŝƐ ĂǀĂŝůĂďůĞ ƚŽ ĨĂĐŝůŝƚĂƚĞ ĂĐƟŽŶ ŝŶ
ĚĞǀĞůŽƉŝŶŐĐŽƵŶƚƌŝĞƐ͘

dŚĞŵŝƐƐŝŽŶƐ'ĂƉZĞƉŽƌƚϮϬϭϳʹǆĞĐƵƟǀĞƐƵŵŵĂƌǇ

xix

5966
dĂďůĞ^͘ϭ͗KǀĞƌǀŝĞǁŽĨĞŵŝƐƐŝŽŶƌĞĚƵĐƟŽŶƉŽƚĞŶƟĂůƐŝŶϮϬϯϬ;'ƚKϮĞƉĞƌǇĞĂƌͿ͘
^ĞĐƚŽƌ

Category

ŵŝƐƐŝŽŶƌĞĚƵĐƟŽŶƉŽƚĞŶƟĂů
ŝŶϮϬϯϬ;'ƚK2ĞͿ

ƌŽƉůĂŶĚŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ

ŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ

Ϭ͘ϭϴ

>ŝǀĞƐƚŽĐŬŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ

Ϭ͘Ϯϯ

'ƌĂǌŝŶŐůĂŶĚŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ

Ϭ͘ϳϱ

WĞĂƚůĂŶĚĚĞŐƌĂĚĂƟŽŶĂŶĚ
ƉĞĂƚĮƌĞƐ
Biochar
^ŚŝŌŝŶŐĚŝĞƚĂƌǇƉĂƩĞƌŶƐ
ĞĐƌĞĂƐŝŶŐĨŽŽĚůŽƐƐĂŶĚ
ǁĂƐƚĞ

ƵŝůĚŝŶŐƐ

Forestry

ZĞŶĞǁĂďůĞŚĞĂƚͲďŝŽ

Ϭ͘ϯϵ

ZĞŶĞǁĂďůĞŚĞĂƚͲƐŽůĂƌ

Ϭ͘Ϯϭ

>ŝŐŚƟŶŐ

Ϭ͘ϲϳ

Industry

Transport

'ĞŽƚŚĞƌŵĂů

Ϭ͘ϳϯ

CCS

Ϭ͘ϱϯ

ŝŽĞŶĞƌŐǇǁŝƚŚ^

Ϭ͘ϯϭ

DĞƚŚĂŶĞĨƌŽŵĐŽĂů

Ϭ͘ϰϭ

DĞƚŚĂŶĞĨƌŽŵŽŝůĂŶĚŐĂƐ

ϭ͘ϳϴ
ϭ͘ϲͲϯ͘ϰ

Basic

ϭϬ;ϵ͘ϯʹϭϬ͘ϲͿ

ĚĚŝƟŽŶĂů

Ϭ͘ϯ;Ϭ͘ϮͲϬ͘ϰͿ

Basic

Ϯ͘Ϯ;ϭ͘ϳͲϮ͘ϲͿ

Basic

ϱ͘ϯ;ϰ͘ϭͲϲ͘ϱͿ

ϯ

ŶĞƌŐǇĞĸĐŝĞŶĐǇͲŝŶĚŝƌĞĐƚ

ϭ͘ϵ

ŶĞƌŐǇĞĸĐŝĞŶĐǇͲĚŝƌĞĐƚ

Ϯ͘Ϯ

ZĞŶĞǁĂďůĞŚĞĂƚ

Ϭ͘ϱ

EŽŶͲKϮŐƌĞĞŶŚŽƵƐĞŐĂƐĞƐ

ϭ͘ϱ

CCS

ϭ͘ϮϮ

,ĞĂǀǇƵƚǇsĞŚŝĐůĞƐƉŽƚĞŶƟĂů
;ĞĸĐŝĞŶĐǇ͕ŵŽĚĞƐŚŝŌͿ

Ϭ͘ϴϴ

>ŝŐŚƚƵƚǇsĞŚŝĐůĞƐƉŽƚĞŶƟĂů
;ĞĸĐŝĞŶĐǇ͕ŵŽĚĞƐŚŝŌ͕ĞůĞĐƚƌŝĐ
ǀĞŚŝĐůĞƐͿ

Ϯ͘Ϭ

^ŚŝƉƉŝŶŐĞĸĐŝĞŶĐǇ

Ϭ͘ϳ

ǀŝĂƟŽŶĞĸĐŝĞŶĐǇ

Ϭ͘ϯϮͲϬ͘ϰϮ

ŝŽĨƵĞůƐ

Ϭ͘ϲϯͲϬ͘ϴϭ

dŽƚĂůďĂƐŝĐĞŵŝƐƐŝŽŶƌĞĚƵĐƟŽŶƉŽƚĞŶƟĂů

^ĞĞĞŶĞƌŐǇƐĞĐƚŽƌ
ƉŽƚĞŶƟĂů

ϭ͘ϴϵ
Ϭ͘ϴϳ

ŶŚĂŶĐĞĚǁĞĂƚŚĞƌŝŶŐ
measures

ĂƐŝĐ;ŝŶĚŝƌĞĐƚĞŵŝƐƐŝŽŶƐͿ

ϯͲϲ

Ϭ͘ϴϱ

>ĂŶĚĮůůŐĂƐƌĞĐŽǀĞƌǇ
KƚŚĞƌ

Basic

Ϯ͘ϲͲϰ͘ϭ

ŝŽĞŶĞƌŐǇ

ZĞĚƵĐŝŶŐĚĞĨŽƌĞƐƚĂƟŽŶ

ϯ͘ϳ;Ϯ͘ϲͲϰ͘ϴͿ

ϭ͘ϵ;ϭ͘ϲͲϮ͘ϭͿ

ϯ͘ϯ

EƵĐůĞĂƌĞŶĞƌŐǇ

ZĞƐƚŽƌĂƟŽŶŽĨĚĞŐƌĂĚĞĚĨŽƌĞƐƚ

ĚĚŝƟŽŶĂů

Ϭ͘ϵϳͲϮ
Ϭ͘ϲϴͲϬ͘ϴϱ

,ǇĚƌŽƉŽǁĞƌ

ŶĞƌŐǇƐĞĐƚŽƌ

Ϭ͘Ϯ
Ϭ͘ϯϳͲϭ͘ϯϳ

Ϭ͘ϱϮͲϬ͘ϵϯ

tŝŶĚĞŶĞƌŐǇ

ϯ;Ϯ͘ϯͲϯ͘ϳͿ

ϭ͘ϲ

ǆŝƐƟŶŐďƵŝůĚŝŶŐƐ

^ŽůĂƌĞŶĞƌŐǇ

Basic

Ϭ͘ϱͲϭ͘ϳ

EĞǁďƵŝůĚŝŶŐƐ

Appliances

^ĞĐƚŽƌĂůĂŐŐƌĞŐĂƚĞƉŽƚĞŶƟĂů
;'ƚK2ĞͿ

Ϭ͘ϳϰ

ZŝĐĞŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ

ZĞƐƚŽƌĂƟŽŶŽĨĚĞŐƌĂĚĞĚ
ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂůůĂŶĚ

Category

Ϭ͘ϰ
Ϭ͘ϳϯͲϭ͘ϮϮ

ĂƐŝĐ;ŝŶĚŝƌĞĐƚĞŵŝƐƐŝŽŶƐͿ

^ĞĞĞŶĞƌŐǇƐĞĐƚŽƌ
ƉŽƚĞŶƟĂů

Basic

ϱ͘ϰ;ϰ͘ϮͲϲ͘ϲͿ

Basic

ϰ͘ϳ;ϰ͘ϭͲϱ͘ϯͿ

Basic

Ϭ͘ϰ;Ϭ͘ϯͲϬ͘ϱͿ

ĚĚŝƟŽŶĂů

ϭ;Ϭ͘ϳͲϭ͘ϮͿ
ϯϯ;ϯϬͲϯϲͿ

dŽƚĂůĞŵŝƐƐŝŽŶƐƌĞĚƵĐƟŽŶƉŽƚĞŶƟĂůŝŶĐůƵĚŝŶŐĂĚĚŝƟŽŶĂů
ϯϴ;ϯϱͲϰϭͿ
measures
EŽƚĞ͗ůƚŚŽƵŐŚĨŽƌŵĂŶǇĞŵŝƐƐŝŽŶƌĞĚƵĐƟŽŶĐĂƚĞŐŽƌŝĞƐĂƐŝŶŐůĞƉŽŝŶƚĞƐƟŵĂƚĞŝƐŐŝǀĞŶ͕ƚŚĞƌĞĂƌĞĂůǁĂǇƐƵŶĐĞƌƚĂŝŶƟĞƐ͕ĂƐƐƵŵĞĚƚŽďĞцϮϱƉĞƌĐĞŶƚ͘&ŽƌƚŚĞĐĂƚĞŐŽƌŝĞƐ
ƉĞĂƚůĂŶĚĚĞŐƌĂĚĂƟŽŶĂŶĚƉĞĂƚĮƌĞƐ͕ďŝŽĐŚĂƌĂŶĚĞŶĞƌŐǇĞĸĐŝĞŶĐǇ͕ƚŚĞƉŽƚĞŶƟĂůŝŶϮϬϯϬŝƐŵŽƌĞƵŶĐĞƌƚĂŝŶ͘dŚĞƌĞĨŽƌĞ͕ĂŚŝŐŚĞƌƵŶĐĞƌƚĂŝŶƚǇƌĂŶŐĞŽĨϱϬƉĞƌĐĞŶƚŝƐĂƉƉůŝĞĚ
ƚŽƚŚĞƐĞĐĂƚĞŐŽƌŝĞƐ͘/ŶƚŚĞĮŶĂůĐŽůƵŵŶ͕ƚŚĞĐĂƚĞŐŽƌŝĞƐĂƌĞĂŐŐƌĞŐĂƚĞĚƚŽƚŚĞƐĞĐƚŽƌĂůůĞǀĞů͘dŚĞŶƵŵďĞƌƐŝŶƚŚĞƚŚŝƌĚĐŽůƵŵŶĂƌĞŶŽƚĐŽƌƌĞĐƚĞĚĨŽƌŽǀĞƌůĂƉďĞƚǁĞĞŶ
ŵĞĂƐƵƌĞƐ͘dŚĞŶƵŵďĞƌƐŝŶƚŚĞĮŶĂůĐŽůƵŵŶĂƌĞĐŽƌƌĞĐƚĞĚĨŽƌŽǀĞƌůĂƉ͕ĂŶĚƚŚŝƐŝƐĂůƐŽƌĞŇĞĐƚĞĚŝŶƚŚĞƚŽƚĂůƉŽƚĞŶƟĂů͘dŚĞƌĞĨŽƌĞ͕ƚŚĞƚŽƚĂůŝƐƐŵĂůůĞƌƚŚĂŶƚŚĞƐƵŵŽĨ
ƚŚĞŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƉŽƚĞŶƟĂůƐŝŶƚŚĞƚŚŝƌĚĐŽůƵŵŶ͘dŚĞĂŐŐƌĞŐĂƚĞƉŽƚĞŶƟĂůƐĨŽƌŝŶĚŝƌĞĐƚĞŵŝƐƐŝŽŶƌĞĚƵĐƟŽŶƐŝŶďƵŝůĚŝŶŐƐĂŶĚŝŶĚƵƐƚƌǇĂƌĞƌĞŇĞĐƚĞĚŝŶƚŚĞĞůĞĐƚƌŝĐŝƚǇƐĞĐƚŽƌ
ƉŽƚĞŶƟĂů͘

xx

dŚĞŵŝƐƐŝŽŶƐ'ĂƉZĞƉŽƌƚϮϬϭϳʹǆĞĐƵƟǀĞƐƵŵŵĂƌǇ

5967
ϭϭ͘ ǀŽŝĚŝŶŐďƵŝůĚŝŶŐŶĞǁĐŽĂůͲĮƌĞĚƉŽǁĞƌ
ƉůĂŶƚƐĂŶĚƉŚĂƐŝŶŐŽƵƚĞǆŝƐƟŶŐŽŶĞƐŝƐ
crucial to closing the emissions gap. This
will require careful handling of issues
such as employment impacts, investor
interests, grid stability and energy access
ƚŽĂĐŚŝĞǀĞĂũƵƐƚƚƌĂŶƐŝƟŽŶ͘
DĂŶǇ ŽĨ ƚŚĞ ƐĞĐƚŽƌĂů ŵŝƟŐĂƟŽŶ ŽƉƟŽŶƐ ƉƌĞƐĞŶƚĞĚ ĂďŽǀĞ
ǁŝůů͕ ŝĨ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĞĚ Ăƚ ƐĐĂůĞ͕ ďƌŝŶŐ ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚ ĐŚĂŶŐĞƐ ƚŽ
ƚŚĞ ŐůŽďĂů ĞŶĞƌŐǇ ƐĞĐƚŽƌ͕ ĞƐƉĞĐŝĂůůǇ ŝŶ ŐƌŽǁŝŶŐ ďƵƚ ƋƵŝĐŬůǇ
ĚĞĐĂƌďŽŶŝǌŝŶŐ ĞůĞĐƚƌŝĐŝƚǇ ĐĂƉĂĐŝƚǇ͘ &Žƌ ƚŚŝƐ ƚŽ ŚĂƉƉĞŶ͕ ŝƚ
ǁŝůůďĞŝŵƉŽƌƚĂŶƚƚŽĂůƐŽƌĞĚƵĐĞƚŚĞĨŽƐƐŝůͲďĂƐĞĚĞůĞĐƚƌŝĐŝƚǇ
ĐĂƉĂĐŝƚǇĂůƌĞĂĚǇŝŶƉůĂĐĞĂŶĚƵŶĚĞƌĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶĂŶĚĂǀŽŝĚ
ƉůĂŶŶŝŶŐ ŶĞǁ ĐŽĂů ƉůĂŶƚƐ͘  ŐƌĂĚƵĂů ƉŚĂƐĞͲŽƵƚ ŽĨ ĐŽĂů ŝƐ
ŶĞĞĚĞĚ͕ƌĞĐŽŐŶŝǌŝŶŐƚŚĂƚĐŽĂůͲďĂƐĞĚƉŽǁĞƌŐĞŶĞƌĂƟŽŶǁŝůů
ƌĞŵĂŝŶ ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚ ĨŽƌ Ă ŶƵŵďĞƌ ŽĨ ďŽƚŚ ĚĞǀĞůŽƉŝŶŐ ĂŶĚ
ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝǌĞĚĐŽƵŶƚƌŝĞƐƵŶƟůĂƚůĞĂƐƚϮϬϯϬ͘
dŽĚĂǇ͕ ƚŚĞƌĞ ĂƌĞ ĂŶ ĞƐƟŵĂƚĞĚ ϲ͕ϲϴϯ ŽƉĞƌĂƟŶŐ ĐŽĂůͲĮƌĞĚ
ƉŽǁĞƌƉůĂŶƚƐŝŶƚŚĞǁŽƌůĚ͕ǁŝƚŚĂĐŽŵďŝŶĞĚŝŶƐƚĂůůĞĚĐĂƉĂĐŝƚǇ
ŽĨϭ͕ϵϲϰ't͘/ĨƚŚĞƐĞƉůĂŶƚƐǁĞƌĞŽƉĞƌĂƚĞĚƵŶƟůƚŚĞĞŶĚŽĨ
ƚŚĞŝƌ ůŝĨĞƟŵĞ ĂŶĚ ŶŽƚ ƌĞƚƌŽĮƩĞĚ ǁŝƚŚ ĐĂƌďŽŶ ĐĂƉƚƵƌĞ ĂŶĚ
ƐƚŽƌĂŐĞ ;^Ϳ͕ ƚŚĞ ƐƚŽĐŬ ŽĨ ŽƉĞƌĂƟŶŐ ƉŽǁĞƌ ƉůĂŶƚƐ ǁŽƵůĚ
ĞŵŝƚĂŶĂĐĐƵŵƵůĂƚĞĚĂŵŽƵŶƚŽĨĂƌŽƵŶĚϭϵϬ'ƚKϮ͘
tŝƚŚŽƵƚĂĚĚŝƟŽŶĂůƉŽůŝĐǇŝŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶƐ͕ƚŚĞŶƵŵďĞƌŽĨĐŽĂůͲ
ĮƌĞĚƉŽǁĞƌƉůĂŶƚƐǁŝůůĐŽŶƟŶƵĞƚŽŝŶĐƌĞĂƐĞ͘ƐŽĨĞĂƌůǇϮϬϭϳ͕
ĂĐƌŽƐƐ ƚŚĞ ŐůŽďĞ ƚŚĞƌĞ ǁĞƌĞ ĂĚĚŝƟŽŶĂů Ϯϳϯ 't ŽĨ ĐŽĂůͲ
ĮƌĞĚ ĐĂƉĂĐŝƚǇ ŝŶ ĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶ ĂŶĚ ϱϳϬ 't Ăƚ ƚŚĞ ƉůĂŶŶŝŶŐ
ƐƚĂŐĞ͘ dĞŶ ĐŽƵŶƚƌŝĞƐ ŵĂŬĞ ƵƉ ĂƉƉƌŽǆŝŵĂƚĞůǇ ϴϱ ƉĞƌĐĞŶƚ ŽĨ
ƚŚĞĞŶƟƌĞĐŽĂůƉŝƉĞůŝŶĞ͕ǁŝƚŚϳϬϬ'tďĞŝŶŐďƵŝůƚŽƌƉůĂŶŶĞĚ
ŝŶ ŚŝŶĂ͕ /ŶĚŝĂ͕ dƵƌŬĞǇ͕ /ŶĚŽŶĞƐŝĂ͕ sŝĞƚŶĂŵ͕ :ĂƉĂŶ͕ ŐǇƉƚ͕
ĂŶŐůĂĚĞƐŚ͕ WĂŬŝƐƚĂŶ ĂŶĚ ƚŚĞ ZĞƉƵďůŝĐ ŽĨ <ŽƌĞĂ ĂůŽŶĞ͘ Ɛ
ƐŚŽǁŶ ŝŶ ƚĂďůĞ ^͘Ϯ͕ ƚŚĞƐĞ ŶĞǁ ƉůĂŶƚƐ͕ ŝĨ ŽƉĞƌĂƚĞĚ ƵŶƟů
ƚŚĞ ĞŶĚ ŽĨ ƚŚĞŝƌ ĂƐƐƵŵĞĚ ůŝĨĞƟŵĞ ŽĨ ϰϬ ǇĞĂƌƐ͕ ǁŽƵůĚ ůĞĂĚ

ƚŽ ĂĚĚŝƟŽŶĂů ĂĐĐƵŵƵůĂƚĞĚ ĞŵŝƐƐŝŽŶƐ ŽĨ ĂƉƉƌŽǆŝŵĂƚĞůǇ
ϭϱϬ 'ƚKϮ͘ /Ŷ ĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶ͕ ƚŚĞ ƚŽƚĂů ƌĞŵĂŝŶŝŶŐ ĐĂƌďŽŶ
ďƵĚŐĞƚŝƐĂƉƉƌŽǆŝŵĂƚĞůǇϭ͕ϬϬϬ'ƚKϮĨŽƌƐƚĂǇŝŶŐďĞůŽǁϮΣ
ĂŶĚĂƌŽƵŶĚϯϬϬ'ƚKϮĨŽƌƐƚĂǇŝŶŐďĞůŽǁϭ͘ϱΣ͘KŶĂƉŽƐŝƟǀĞ
ŶŽƚĞ͕ ŝŶ ϮϬϭϲ Ă ůĂƌŐĞ ŶƵŵďĞƌ ŽĨ ƉůĂŶŶĞĚ ĐŽĂůͲĮƌĞĚ ƉŽǁĞƌ
ƉůĂŶƚƐͶ ƉĂƌƟĐƵůĂƌůǇ ŝŶ ŚŝŶĂ ĂŶĚ /ŶĚŝĂ Ͷ ǁĞƌĞ ƐŚĞůǀĞĚ
Žƌ ĐĂŶĐĞůůĞĚ͕ ĂŶĚ ŐůŽďĂůůǇ ƚŚĞƌĞ ǁĂƐ Ă ƐůŽǁĞƌ ƌĂƚĞ ŽĨ ĐŽĂů
ĞǆƉĂŶƐŝŽŶŐĞŶĞƌĂůůǇ͘
>ĂƌŐĞͲƐĐĂůĞ ƉŚĂƐĞͲŽƵƚ ŽĨ ĐŽĂů ǁŝůů ƉŽƐĞ ǀĞƌǇ ĚŝīĞƌĞŶƚ
ĐŚĂůůĞŶŐĞƐ ĂŶĚ ƐŽůƵƟŽŶƐ ĨŽƌ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů ĐŽƵŶƚƌŝĞƐ͕ ĂŶĚ ǁŝƚŚ
ƌĞƐƉĞĐƚƚŽĞǆŝƐƟŶŐƉůĂŶƚƐ͕ƌĞĐĞŶƚůǇďƵŝůƚƉůĂŶƚƐĂŶĚƚŚŽƐĞŝŶ
ƚŚĞƉŝƉĞůŝŶĞ͘
ŚĂƉƚĞƌ ϱ ĚŝƐĐƵƐƐĞƐ ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞƐ ǁŝƚŚ ƉŽƐƐŝďůĞ ŵĂƌŬĞƚ ĂŶĚ
ŶŽŶͲŵĂƌŬĞƚͲďĂƐĞĚƉŽůŝĐǇŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐĂŶĚŚŽǁƚŚĞƐĞĐŽƵůĚ
ďĞƵƐĞĚƚŽŝŶĐĞŶƟǀŝǌĞĂƚƌĂŶƐŝƟŽŶĂǁĂǇĨƌŽŵĐŽĂů͘ƐĞƚŽĨ
ĐŽƵŶƚƌǇ ĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚƐ ƉƌĞƐĞŶƚƐ ƚŚĞ ĐŚĂůůĞŶŐĞƐ Ă ƚƌĂŶƐŝƟŽŶ
ǁŽƵůĚ ŚĂǀĞ ĨŽƌ ƚŚĞ ůĂƌŐĞƐƚ ĐŽĂůͲƵƐŝŶŐ ĂŶĚ ĞǆƉŽƌƟŶŐ
ĐŽƵŶƚƌŝĞƐ͘KŶĞĞǆĂŵƉůĞ͕ĨƌŽŵ/ŶĚŝĂ͕ŝůůƵƐƚƌĂƚĞƐƐŽŵĞŽĨƚŚĞƐĞ
ĐŚĂůůĞŶŐĞƐďǇƐŚŽǁŝŶŐƚŚĂƚĐŽĂůƉƌŽĚƵĐƟŽŶ͕ƚƌĂŶƐƉŽƌƚ͕ƵƐĂŐĞ
ĂŶĚ ĂƐŚ ĚŝƐƉŽƐĂů ĞŵƉůŽǇ ĂůŵŽƐƚ ŽŶĞ ŵŝůůŝŽŶ ƉĞŽƉůĞ͘ ŽĂů
ŵŝŶŝŶŐŝƐƚŚĞƐĞĐŽŶĚůĂƌŐĞƐƚĞŵƉůŽǇĞƌŝŶ/ŶĚŝĂͶƚŚĞůĂƌŐĞƐƚ
ďĞŝŶŐƚŚĞƌĂŝůƌŽĂĚƐ͕ǁŚŝĐŚĂŐĂŝŶŚĂƐĐŽĂůƚƌĂŶƐƉŽƌƟŶŐĂƐŝƚƐ
ŶƵŵďĞƌŽŶĞƉƌŽĚƵĐƚĂŶĚƌĞǀĞŶƵĞƐŽƵƌĐĞ͘
dŚĞĐŽƵŶƚƌǇĞǆĂŵƉůĞƐƐŚŽǁƚŚĂƚŝĨĂƚƌĂŶƐŝƟŽŶŝƐƚŽƐƵĐĐĞĞĚ͕
ŝƚǁŝůůŶĞĞĚƚŽďĞĐĂƌĞĨƵůůǇŵĂŶĂŐĞĚ͕ĞŶƐƵƌŝŶŐƚŚĂƚŝŵƉĂĐƚƐ
ŽŶǁŽƌŬĞƌƐ͕ĐŽĂůŽǁŶĞƌƐ͕ŝŶĚƵƐƚƌǇĂŶĚĞŶĞƌŐǇƵƐĞƌƐĂƌĞ͕ĂƐ
ĨĂƌĂƐƉŽƐƐŝďůĞ͕ĂĚĚƌĞƐƐĞĚƵƉĨƌŽŶƚĂŶĚƚŚĂƚĐŽŵƉĞŶƐĂƟŽŶ
ŵĞĂƐƵƌĞƐ ĂƌĞ ĚĞǀĞůŽƉĞĚ ŝŶ ĐŽŶƐƵůƚĂƟŽŶ ǁŝƚŚ ƚŚĞƐĞ ŬĞǇ
ƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐ͘&ĂŝůŝŶŐƚŽĂĚĚƌĞƐƐƚŚĞŝŶƚĞƌĞƐƚƐŽĨƚŚĞƉŽƚĞŶƟĂů
͞ůŽƐĞƌƐ͟ ŝŶ ĂŶǇ ƚƌĂŶƐŝƟŽŶ ƉƌŽĐĞƐƐ ŚĂƐ ŵĂĚĞ ŵĂŶǇ ƐŽĐŝĞƚĂů
Žƌ ŝŶĚƵƐƚƌŝĂů ƚƌĂŶƐŝƟŽŶƐ ĨĂŝů Žƌ ĐƌĞĂƚĞĚ ƉŽůŝƟĐĂů ĂŶĚ ƐŽĐŝĂů
ƵŶƌĞƐƚ͘

dĂďůĞ^͘Ϯ͗ŽŵŵŝƩĞĚĐĂƌďŽŶĚŝŽǆŝĚĞĞŵŝƐƐŝŽŶƐĨŽƌĐŽĂůͲĮƌĞĚƉŽǁĞƌƉůĂŶƚƐ͕ŝŶ'ƚKϮ͕ďǇƐƚĂƚƵƐĂŶĚƌĞŐŝŽŶ͘
Region
East Asia

Announced

WƌĞͲƉĞƌŵŝƩĞĚ

WĞƌŵŝƩĞĚ

ŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶ

ϭϮ͘ϭϵ

ϭϮ͘ϯϰ

ϲ͘ϯϬ

ϯϬ͘ϰϭ

KƉĞƌĂƟŶŐ
ϭϮϲ͘ϰϭ

Total
ϭϴϳ͘ϲϲ

^ŽƵƚŚƐŝĂ

ϲ͘Ϯϭ

ϵ͘ϴϳ

ϱ͘ϴϵ

ϴ͘Ϯϴ

Ϯϳ͘ϰϮ

ϱϳ͘ϲϳ

^ŽƵƚŚͲĂƐƚƐŝĂ

ϳ͘ϬϬ

ϱ͘ϳϴ

Ϯ͘ϲϯ

ϱ͘Ϯϭ

ϴ͘ϵϱ

Ϯϵ͘ϲϬ

ƵƌŽƉĞĂŶhŶŝŽŶ

Ϭ͘ϲϬ

Ϭ͘ϲϲ

Ϭ͘ϭϳ

ϭ͘ϭϰ

ϳ͘ϮϮ

ϵ͘ϳϵ

EŽŶͲhƵƌŽƉĞ

ϰ͘ϴϲ

ϱ͘ϯϬ

ϭ͘ϳϬ

Ϭ͘ϰϰ

ϯ͘ϱϲ

ϭϱ͘ϴϳ

Middle East and Africa

ϱ͘ϴϯ

ϭ͘ϭϲ

ϭ͘ϵϰ

Ϯ͘ϭϰ

Ϯ͘ϰϲ

ϭϯ͘ϱϮ

>ĂƟŶŵĞƌŝĐĂ

Ϭ͘ϲϭ

Ϭ͘ϭϳ

Ϭ͘Ϯϴ

Ϭ͘ϯϳ

ϭ͘ϳϰ

ϯ͘ϭϴ

Eurasia

ϭ͘ϲϱ

Ϭ͘ϬϬ

Ϭ͘ϬϬ

Ϭ͘ϮϬ

Ϯ͘ϲϵ

ϰ͘ϱϰ

EŽƌƚŚŵĞƌŝĐĂ

Ϭ͘ϬϬ

Ϭ͘ϬϬ

Ϭ͘ϭϱ

Ϭ͘ϬϬ

ϴ͘ϴϱ

ϵ͘Ϭϭ

ƵƐƚƌĂůŝĂĂŶĚEĞǁ
Zealand

Ϭ͘ϬϬ

Ϭ͘ϬϬ

Ϭ͘ϬϬ

Ϭ͘ϬϬ

ϭ͘ϭϰ

ϭ͘ϭϰ

ϯϴ͘ϵϳ

ϯϱ͘Ϯϴ

ϭϵ͘Ϭϴ

ϰϴ͘ϮϬ

ϭϵϬ͘ϰϰ

ϯϯϭ͘ϵϳ

Total

Note:
ͻdŚĞĮŐƵƌĞƐƚĂŬĞŝŶƚŽĂĐĐŽƵŶƚƚŚĞƌĞŵĂŝŶŝŶŐůŝĨĞƟŵĞƐŽĨĞǆŝƐƟŶŐƉůĂŶƚƐ͘
ͻůŝĨĞƟŵĞŽĨϰϬǇĞĂƌƐŝƐĂƐƐƵŵĞĚĨŽƌŶĞǁůǇĐŽŶƐƚƌƵĐƚĞĚƉŽǁĞƌƉůĂŶƚƐ͘
ͻƵƌŽƉĞĂŶhŶŝŽŶĚĂƚĂƌĞĨĞƌƐƚŽƚŚĞĐƵƌƌĞŶƚϮϴDĞŵďĞƌ^ƚĂƚĞƐ͘EŽƌƚŚŵĞƌŝĐĂƌĞĨĞƌƐƚŽďŽƚŚĂŶĂĚĂĂŶĚƚŚĞhŶŝƚĞĚ^ƚĂƚĞƐ͘
ͻ/ƚŝƐĂƐƐƵŵĞĚƚŚĂƚŶŽƚĂůůƉĞƌŵŝƩĞĚ͕ƉƌĞͲƉĞƌŵŝƩĞĚĂŶĚĂŶŶŽƵŶĐĞĚƉŽǁĞƌƉůĂŶƚƐĐŽŵĞŽŶůŝŶĞ͘
^ŽƵƌĐĞ͗ĚĞŶŚŽĨĞƌĞƚĂů͘;ϮϬϭϳͿĂŶĚ^ŚĞĂƌĞƌĞƚĂů͘;ϮϬϭϳͿ

dŚĞŵŝƐƐŝŽŶƐ'ĂƉZĞƉŽƌƚϮϬϭϳʹǆĞĐƵƟǀĞƐƵŵŵĂƌǇ

xxi

5968
ϭϮ͘ ZĞĚƵĐƟŽŶƐŝŶ^>WĞŵŝƐƐŝŽŶƐĐĂŶďĞĂŶ
13. Carbon dioxide removal from the
ŝŵƉŽƌƚĂŶƚƉĂƌƚŽĨŐůŽďĂůŵŝƟŐĂƟŽŶĞīŽƌƚƐ
ĂƚŵŽƐƉŚĞƌĞĐĂŶƉƌŽǀŝĚĞĂŶĂĚĚŝƟŽŶĂů
and contribute to the achievement of
ŵŝƟŐĂƟŽŶĞůĞŵĞŶƚƚŽĐŽŶǀĞŶƟŽŶĂů
ĂŶƵŵďĞƌŽĨ^ƵƐƚĂŝŶĂďůĞĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ
emission abatement strategies. Biological
'ŽĂůƐ͘^ŝŐŶŝĮĐĂŶƚƉŽƚĞŶƟĂů͕ďĞǇŽŶĚ
K2ƌĞŵŽǀĂůƚŚƌŽƵŐŚĂīŽƌĞƐƚĂƟŽŶ͕
ƌĞĨŽƌĞƐƚĂƟŽŶ͕ĨŽƌĞƐƚŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͕
ĞǆŝƐƟŶŐĐŽŵŵŝƚŵĞŶƚƐ͕ŝƐĂĐŚŝĞǀĂďůĞǁŝƚŚ
ƌĞƐƚŽƌĂƟŽŶŽĨĚĞŐƌĂĚĞĚůĂŶĚƐ͕ƐŽŝůĐĂƌďŽŶ
proven technologies, but dedicated policy
ĞŶŚĂŶĐĞŵĞŶƚĂŶĚďŝŽĐŚĂƌĂƉƉůŝĐĂƟŽŶŝŶ
ĂĐƟŽŶƚŽĞƐƚĂďůŝƐŚůĞŐĂůĨƌĂŵĞǁŽƌŬƐĂŶĚ
agriculture can play an immediate role,
ŝŶƐƟƚƵƟŽŶĂůĐĂƉĂĐŝƚǇŝƐƌĞƋƵŝƌĞĚƚŽƵŶůŽĐŬ
ĂŶĚĐĂŶĂůƐŽƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚůǇĐŽŶƚƌŝďƵƚĞ
it.
ƚŽĂĐŚŝĞǀŝŶŐƐĞǀĞƌĂůŽƚŚĞƌ^ƵƐƚĂŝŶĂďůĞ
^>WƐ ĂƌĞ ĂŐĞŶƚƐ ƚŚĂƚ ŚĂǀĞ Ă ƌĞůĂƟǀĞůǇ ƐŚŽƌƚ ůŝĨĞƟŵĞ ŝŶ
Development Goals.
ƚŚĞ ĂƚŵŽƐƉŚĞƌĞ Ͷ ĨƌŽŵ Ă ĨĞǁ ĚĂǇƐ ƚŽ Ă ĨĞǁ ĚĞĐĂĚĞƐ Ͷ
ĂŶĚ Ă ǁĂƌŵŝŶŐ ŝŶŇƵĞŶĐĞ ŽŶ ĐůŝŵĂƚĞ͘ dŚĞ ŵĂŝŶ ^>WƐ ĂƌĞ
ďůĂĐŬ ĐĂƌďŽŶ͕ ŵĞƚŚĂŶĞ ĂŶĚ ƚƌŽƉŽƐƉŚĞƌŝĐ ŽǌŽŶĞ͕ ĂŶĚ ƐŽŵĞ
ŚǇĚƌŽŇƵŽƌŽĐĂƌďŽŶƐĂƌĞĂůƐŽŝŶĐůƵĚĞĚ͘ůƚŚŽƵŐŚƐŽŵĞ^>WƐ͕
ƉĂƌƟĐƵůĂƌůǇďůĂĐŬĐĂƌďŽŶ͕ĂƌĞŶŽƚŐƌĞĞŶŚŽƵƐĞŐĂƐĞƐĂŶĚŶŽƚ
ŝŶĐůƵĚĞĚƵŶĚĞƌƚŚĞhE&ĂŶĚŝƚƐWĂƌŝƐŐƌĞĞŵĞŶƚ͕ŵŽƐƚ
^>WƐ ĂƌĞ ĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚ ŝŶ ĞǀĂůƵĂƟŽŶƐ ŽĨ ƉĂƚŚǁĂǇƐ ƚŽǁĂƌĚƐ
ƚŚĞ ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞ ƚĂƌŐĞƚƐ͘ ZĞĚƵĐŝŶŐ ƚŚĞƐĞ ƉŽůůƵƚĂŶƚƐ ǁŝůů
ůŝŵŝƚ ƚŚĞ ƌĂƚĞ ŽĨ ƐŚŽƌƚͲƚĞƌŵ ǁĂƌŵŝŶŐ ĂŶĚ͕ ǁŚĞŶ ƐƵƐƚĂŝŶĞĚ
ĂŶĚĐŽŵďŝŶĞĚǁŝƚŚKϮƌĞĚƵĐƟŽŶƐ͕ǁŝůůŚĞůƉůŝŵŝƚůŽŶŐͲƚĞƌŵ
ǁĂƌŵŝŶŐ͕ǁŚŝĐŚŝƐƚŚĞƵůƟŵĂƚĞĂŝŵŽĨĐůŽƐŝŶŐƚŚĞĞŵŝƐƐŝŽŶƐ
ŐĂƉ͘

 ĐŽŵƉůĞƚĞ ƐĞƉĂƌĂƟŽŶ ďĞƚǁĞĞŶ ƚŚĞƐĞ ƉŽůůƵƚĂŶƚƐ ĂŶĚ KϮ
ƌĞĚƵĐƟŽŶƐŝƐĂůƐŽŶŽƚƉŽƐƐŝďůĞ͕ĂƐĚĞĐĂƌďŽŶŝǌĂƟŽŶƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐ
ǁŝůůůĞĂĚƚŽƌĞĚƵĐƟŽŶƐŝŶƐŽŵĞ^>WƐ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐďůĂĐŬĐĂƌďŽŶ͕
ĂďŽƵƚ Ă ƚŚŝƌĚ ŽĨ ǁŚŝĐŚ ŽƌŝŐŝŶĂƚĞƐ ĨƌŽŵ ĨŽƐƐŝů ĨƵĞů ƐŽƵƌĐĞƐ͕
ĂŶĚĞŶĞƌŐǇĞĸĐŝĞŶĐǇŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚƐĐĂŶƌĞĚƵĐĞĂůůƚǇƉĞƐŽĨ
ĞŵŝƐƐŝŽŶƐ͘ ^>W ƌĞĚƵĐƟŽŶƐ ŚĂǀĞ ƚŚĞ ƉŽƚĞŶƟĂů ƚŽ ĚĞĐƌĞĂƐĞ
ƚŚĞƌĂƚĞĂŶĚĚĞŐƌĞĞŽĨǁĂƌŵŝŶŐŝŶƚŚĞŶĞǆƚĨĞǁĚĞĐĂĚĞƐ͕ĚƵĞ
ƚŽƚŚĞƌĂƉŝĚĞīĞĐƚŽĨƚŚĞŝƌŵŝƟŐĂƟŽŶŽŶƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞ͘

ĂƌďŽŶĚŝŽǆŝĚĞƌĞŵŽǀĂůƌĞĨĞƌƐƚŽĂĐůƵƐƚĞƌŽĨƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐ͕
ƉƌĂĐƟĐĞƐĂŶĚĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐƚŚĂƚƌĞŵŽǀĞĂŶĚƐĞƋƵĞƐƚĞƌĐĂƌďŽŶ
ĚŝŽǆŝĚĞĨƌŽŵƚŚĞĂƚŵŽƐƉŚĞƌĞ͘ĞƐƉŝƚĞƚŚĞĐŽŵŵŽŶĨĞĂƚƵƌĞ
ŽĨ ƌĞŵŽǀŝŶŐ KϮ͕ ƚŚĞƐĞ ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐ ĂŶĚ ĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐ ĂƌĞ
ǀĞƌǇĚŝīĞƌĞŶƚ͘/ŶŐĞŶĞƌŝĐƚĞƌŵƐ͕ƚŚĞǇĐĂŶďĞĚŝƐƟŶŐƵŝƐŚĞĚĂƐ
ďŝŽůŽŐŝĐĂůŽƌĞŶŐŝŶĞĞƌĞĚŽƉƟŽŶƐ͘&ŽƌďŝŽůŽŐŝĐĂůŽƉƟŽŶƐƐƵĐŚ
ĂƐ ĂīŽƌĞƐƚĂƟŽŶ͕ ƌĞĨŽƌĞƐƚĂƟŽŶ Žƌ ƐŽŝů ĐĂƌďŽŶ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͕
ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞ ŚĂƐ ďĞĞŶ ĂĐĐƵŵƵůĂƚĞĚ ŽǀĞƌ ĚĞĐĂĚĞƐ͘ KŶ ƚŚĞ
ŽƚŚĞƌŚĂŶĚ͕ĞŶŐŝŶĞĞƌĞĚŽƉƟŽŶƐƐƵĐŚĂƐďŝŽĞŶĞƌŐǇĐŽŵďŝŶĞĚ
ǁŝƚŚ ĐĂƌďŽŶ ĐĂƉƚƵƌĞ ĂŶĚ ƐƚŽƌĂŐĞ͕ Žƌ ĐĞƌƚĂŝŶůǇ ĚŝƌĞĐƚ Ăŝƌ
ĐĂƉƚƵƌĞ͕ŚĂǀĞůĂƌŐĞƉŽƚĞŶƟĂůďƵƚĂƌĞƐƟůůŝŶƚŚĞĞĂƌůǇƐƚĂŐĞƐ
ŽĨĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͘
ƐŝŶĚŝĐĂƚĞĚŝŶƚŚĞƐĞĐƚŽƌĂůŵŝƟŐĂƟŽŶŽƉƟŽŶƐƉƌĞƐĞŶƚĞĚŝŶ
ƚĂďůĞ^͘ϭ͕ƚŚĞƉŽƚĞŶƟĂůĨŽƌƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚĐŽŶƚƌŝďƵƟŽŶƐƚŽĐůŽƐĞ
ƚŚĞŐĂƉĞǆŝƐƚƐŝŶƚŚĞĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂůĂŶĚĨŽƌĞƐƚƌǇƐĞĐƚŽƌƐ͘ŚĂƉƚĞƌϳ
ƉƌĞƐĞŶƚƐ Ă ŵŽƌĞ ĚĞƚĂŝůĞĚ ĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚ ŽĨ ƐŽŵĞ ŽĨ ƚŚĞƐĞ
ŽƉƟŽŶƐ͕ĂůŽŶŐǁŝƚŚƐŽŵĞŽĨƚŚĞŵŽƌĞƌĞĐĞŶƚƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĐĂů
ĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐƚŽĐĂƉƚƵƌŝŶŐĂŶĚƐƚŽƌŝŶŐKϮ͘

>ĂŶĚͲďĂƐĞĚ ĐĂƌďŽŶ ƌĞŵŽǀĂů ŽƉƟŽŶƐ͕ ŝŶĐůƵĚŝŶŐ ĨŽƌĞƐƚƐ͕
ǁĞƚůĂŶĚƐ ĂŶĚ ƐŽŝůƐ ŚĂǀĞ ďĞĞŶ ŵĂŶĂŐĞĚ ďǇ ŚƵŵĂŶƐ ĨŽƌ
ŵĂŶǇ ǇĞĂƌƐ ĂŶĚ ĂƐ ƐƵĐŚ͕ ƚŚĞƌĞ ŝƐ Ă ǁĞĂůƚŚ ŽĨ ŬŶŽǁůĞĚŐĞ
ƚŚĂƚ ĐĂŶ ďĞ ƌĞĂĚŝůǇ ĂƉƉůŝĞĚ ƚŽĚĂǇ ǁŝƚŚ ĐŽŶĮĚĞŶĐĞ͘ /Ŷ
ĂĚĚŝƟŽŶ͕ ƚŚĞƐĞ ĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐ ƉƌĞƐĞŶƚ ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐ ƚŽ ŵĞĞƚ
ŽƚŚĞƌ ŐůŽďĂů ƐƵƐƚĂŝŶĂďŝůŝƚǇ ŐŽĂůƐ͕ ƐƵĐŚ ĂƐ ŝŵƉƌŽǀĞĚ ǁĂƚĞƌ
ƋƵĂůŝƚǇ͕ĞĐŽƐǇƐƚĞŵƌĞƐƚŽƌĂƟŽŶ͕ďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚǇƉƌĞƐĞƌǀĂƟŽŶĂŶĚ
ŝŵƉƌŽǀĞĚ ĐƌŽƉ ǇŝĞůĚƐ͘ dŚĞ ƚŽƚĂů ĂŶŶƵĂů ƌĞĚƵĐƟŽŶ ƉŽƚĞŶƟĂů
ŝƐŝŶƚŚĞŽƌĚĞƌŽĨϰƚŽϭϮ'ƚKϮĞ͕ǁŝƚŚƌĞůĂƟǀĞůǇǁŝĚĞƌĂŶŐĞƐ
ĨŽƌƚŚĞǀĂƌŝŽƵƐŽƉƟŽŶƐ͖ƐŽŵĞƐƚƵĚŝĞƐŝŶĚŝĐĂƚĞĂƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚůǇ
^ƵĐĐĞƐƐĨƵůĐŽŽƉĞƌĂƟŽŶŽŶƚŚĞŝŶĚŝǀŝĚƵĂů ďƵŝůĚŝŶŐďůŽĐŬƐŽĨ ŚŝŐŚĞƌƉŽƚĞŶƟĂů͘
ƚŚĞ ŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů ĐůŝŵĂƚĞ ƌĞŐŝŵĞ͕ ƐƵĐŚ ĂƐ ƚŚĞ ůŝŵĂƚĞ ĂŶĚ
ůĞĂŶŝƌŽĂůŝƟŽŶŽƌƚŚĞDŽŶƚƌĞĂůWƌŽƚŽĐŽů͕ǁŝůůďƵŝůĚƚŚĞ &ŽƌƚŚĞƐĞůĂŶĚͲďĂƐĞĚŽƉƟŽŶƐƚŽĐŽŶƚƌŝďƵƚĞƚŽĐĂƌďŽŶƌĞŵŽǀĂů
ƚƌƵƐƚĂŶĚĐŽŶĮĚĞŶĐĞƌĞƋƵŝƌĞĚƚŽŚĞůƉĂĐĐĞůĞƌĂƚĞƉƌŽŐƌĞƐƐŽŶ ĂƚƚŚĞŐŝŐĂƚŽŶŶĞƐĐĂůĞ͕ůĂƌŐĞůĂŶĚĂƌĞĂƐĂŶĚĞĐŽƐǇƐƚĞŵƐŵĂǇ
ŶĞĞĚ ƚŽ ďĞ ĞŶŐĂŐĞĚ ŝŶ ŶĞǁ ǁĂǇƐ͘ dŚĞƌĞ ĂƌĞ ƐƵďƐƚĂŶƟĂů
ƐŽŵĞŽĨƚŚĞďŝŐŐĞƌĞůĞŵĞŶƚƐŽĨƚŚĞWĂƌŝƐŐƌĞĞŵĞŶƚ͘
ƵŶĐĞƌƚĂŝŶƟĞƐ ƌĞŐĂƌĚŝŶŐ ĞīĞĐƟǀĞ ĐĂƌďŽŶ ƌĞŵŽǀĂů ƌĂƚĞƐ͕
/ŶŵĂŶǇEƐŝƚŝƐƵƐƵĂůůǇĚŝĸĐƵůƚŽƌŝŵƉŽƐƐŝďůĞƚŽŝĚĞŶƟĨǇ ƉŽƐƐŝďůĞ ǀŽůƵŵĞƐ ĂŶĚ ĚƵƌĂƟŽŶ ŽĨ ĞīĞĐƟǀĞ ƐĞƋƵĞƐƚƌĂƟŽŶ͕
ƉĂƌƟĐƵůĂƌ ĐŽŵƉŽƵŶĚƐ͕ ĂƐ ƚĂƌŐĞƚƐ ĂƌĞ ŐŝǀĞŶ ŝŶ KϮĞ ŽŌĞŶ ĂŶĚŝŵƉůŝĐĂƟŽŶƐĨŽƌĞĐŽƐǇƐƚĞŵƐĞƌǀŝĐĞƐĂŶĚĨŽŽĚƉƌŽĚƵĐƟŽŶ
ǁŝƚŚŽƵƚ ƐƉĞĐŝĮĐ ƚĂƌŐĞƚƐ ĨŽƌ ŵĞƚŚĂŶĞ͕ ŚǇĚƌŽŇƵŽƌŽĐĂƌďŽŶƐ ĐƵƌƌĞŶƚůǇĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚǁŝƚŚƚŚĞƐĞůĂŶĚĂƌĞĂƐ͘
^ƚƵĚŝĞƐ ŚĂǀĞ ĞƐƟŵĂƚĞĚ ƚŚĂƚ ŵŝƟŐĂƟŽŶ ŽĨ ^>WƐ ŚĂƐ ƚŚĞ
ƉŽƚĞŶƟĂů ƚŽ ĂǀŽŝĚ ƵƉ ƚŽ Ϭ͘ϲΣ ŽĨ ǁĂƌŵŝŶŐ ďǇ ŵŝĚͲĐĞŶƚƵƌǇ
ĂŶĚ ŝŶ ƚŚŝƐ ǁĂǇ͕ ƚŽ ƌĞĚƵĐĞ ŝŵƉĂĐƚƐ ƚŚĂƚ ĂƌĞ ƌĞůĂƚĞĚ ƚŽ
ĐƵŵƵůĂƟǀĞŚĞĂƚƵƉƚĂŬĞ͕ŚĞůƉŝŶŐĞŶƐƵƌĞĂƐƚĞĂĚǇĂŶĚůŽǁĞƌ
ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞ ƚƌĂũĞĐƚŽƌǇ ƚŽǁĂƌĚƐ ƚŚĞ ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞ ŐŽĂůƐ ŽĨ
ƚŚĞWĂƌŝƐŐƌĞĞŵĞŶƚ͘/ŶĂĚĚŝƟŽŶ͕ƚŚĞƌĞǁŝůůďĞĂŶƵŵďĞƌŽĨ
ŽƚŚĞƌďĞŶĞĮƚƐĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚǁŝƚŚĂƌĞĚƵĐĞĚĞŵŝƐƐŝŽŶƐƉĂƚŚǁĂǇ͕
ŶŽƚĂďůǇŝŵƉƌŽǀĞĚĂŝƌƋƵĂůŝƚǇ͘

Žƌ ďůĂĐŬ ĐĂƌďŽŶ͘ /ŶƐƚĞĂĚ ƚŚĞ EƐ ƉƌŽǀŝĚĞ Ă ďƌŽĂĚ ůŝƐƚ ŽĨ
ƐĞĐƚŽƌƐĂŶĚĂĐƟŽŶƐǁŚĞƌĞŵŝƟŐĂƟŽŶĂĐƟŽŶŝƐƉůĂŶŶĞĚ͘&ŽƵƌ
ĐŽƵŶƚƌŝĞƐƐƉĞĐŝĮĐĂůůǇĂĚĚƌĞƐƐďůĂĐŬĐĂƌďŽŶŝŶƚŚĞŝƌEƐͶ
DĞǆŝĐŽ͕ŚŝůĞ͕EŝŐĞƌŝĂĂŶĚĂŶĂĚĂͶǁŝƚŚDĞǆŝĐŽƐƉĞĐŝĨǇŝŶŐ
ĂƚĂƌŐĞƚ͘
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NATURAL

COMBINED

FOR
REST
ESTRYY / AGRICU
CULTRUE

NATURAL + TE
TECHNOLO
LOG
GIC
CAL

TECHNOLOGICAL
ENERGY / IND
DUSTRY

Aﬀorestaon/
Reforestaon
Tree growth takes up CO₂
from the atmosphere

Biochar
Partly burnt biomass is added
to soil absorbing addional CO₂

Soil Carbon Sequestraon
Land management changes
increase the soil carbon
content, resulng in a net
removal of CO₂ from the
atmosphere

Accelerated Weathering
Natural minerals react with
CO₂ and bind them in new
minerals

Direct Air Capture
CO₂ is removed from
ambient air and stored
underground

Bioenergy with
Carbon Capture and
Storage (BECCS)
Plants turn CO₂ into
biomass that fuels
energy systems; CO₂
from conversion is
stored underground

Ocean Alkalinity
Enhancement
Alkaline materials are
added to the ocean to
enhance atmospheric
drawdown and negate
acidiﬁcaon

Other Land-Use/ Wetlands
Restoraon or construcon of
high carbon density, anaerobic
ecosystems

CO2 to Durable Carbon
CO₂ is removed from the
atmosphere and bound in
long-lived materials

R Less costly
R Closer to deployment
R More vulnerable to reversal

More costly O
Greater R&D needs O
Less vulnerable to reversal O
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Chapter 1

^ĐŽƉŝŶŐƚŚĞŵŝƐƐŝŽŶƐ
Gap Report 2017
>ĞĂĚĂƵƚŚŽƌƐ͗ŶŶĞKůŚŽīĂŶĚ:ŽŚŶŚƌŝƐƚĞŶƐĞŶ͕hEWdhWĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉ

ϭ͘ϭ DŽǀŝŶŐƚŽǁĂƌĚƐŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƟŽŶŽĨ
ƚŚĞWĂƌŝƐŐƌĞĞŵĞŶƚ͗ϮϬϭϴĂƐĂĐƌŝƟĐĂů
juncture
dŚĞĂĚŽƉƟŽŶŽĨƚŚĞWĂƌŝƐŐƌĞĞŵĞŶƚĂƚƚŚĞϮϬϭϱŽŶĨĞƌĞŶĐĞ
ŽĨƚŚĞWĂƌƟĞƐƚŽƚŚĞhŶŝƚĞĚEĂƟŽŶƐ&ƌĂŵĞǁŽƌŬŽŶǀĞŶƟŽŶ
ŽŶ ůŝŵĂƚĞ ŚĂŶŐĞ ;hE&Ϳ ŵĂƌŬƐ Ă ŵŝůĞƐƚŽŶĞ ŝŶ
ŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů ĞīŽƌƚƐ ƚŽ ĞƐƚĂďůŝƐŚ Ă ƵŶŝǀĞƌƐĂů ĨŽƵŶĚĂƟŽŶ
ĨŽƌ ĂŵďŝƟŽƵƐ ĐůŝŵĂƚĞ ĐŚĂŶŐĞ ĂĐƟŽŶ͘ dŚĞ ŐƌĞĞŵĞŶƚ
ďƵŝůĚƐ ŽŶ ŶĂƟŽŶĂů ƉůĂŶƐ ĂŶĚ ĐŽŶƚƌŝďƵƟŽŶƐ ƐƵďŵŝƩĞĚ ďǇ
ĂůŵŽƐƚ Ăůů WĂƌƟĞƐ ƚŽ ƚŚĞ ŽŶǀĞŶƟŽŶ ĚƵƌŝŶŐ ϮϬϭϱ͗ ƚŚĞ
/ŶƚĞŶĚĞĚ EĂƟŽŶĂůůǇ ĞƚĞƌŵŝŶĞĚ ŽŶƚƌŝďƵƟŽŶƐ ;/EƐͿ͘
dŚĞ ŐƌĞĞŵĞŶƚ ĞŶƚĞƌĞĚ ŝŶƚŽ ĨŽƌĐĞ ŽŶ EŽǀĞŵďĞƌ ϰ͕ ϮϬϭϲ͕
ĨŽůůŽǁŝŶŐĂǀĞƌǇƌĂƉŝĚƌĂƟĮĐĂƟŽŶƉƌŽĐĞƐƐ͘ƐŽĨϭϱKĐƚŽďĞƌ
ϮϬϭϳ͕ϭϲϴŽĨƚŚĞϭϵϳWĂƌƟĞƐƚŽƚŚĞŽŶǀĞŶƟŽŶŚĂǀĞƌĂƟĮĞĚ
ƚŚĞ ŐƌĞĞŵĞŶƚ͕ ƚŚĞƌĞďǇ ƚƵƌŶŝŶŐ ƚŚĞŝƌ /ŶƚĞŶĚĞĚ EĂƟŽŶĂůůǇ
ĞƚĞƌŵŝŶĞĚ ŽŶƚƌŝďƵƟŽŶƐ ŝŶƚŽ EĂƟŽŶĂůůǇ ĞƚĞƌŵŝŶĞĚ
ŽŶƚƌŝďƵƟŽŶƐ ;EƐͿ͘ dŚŝƐ ƌĞƉŽƌƚ ĐŽŶƐĞƋƵĞŶƚůǇ ƌĞĨĞƌƐ ƚŽ
EƐ͕ƵŶůĞƐƐƐƉĞĐŝĮĐĂůůǇŵĞŶƟŽŶŝŶŐĂĐŽƵŶƚƌǇƚŚĂƚŚĂƐŶŽƚ
ǇĞƚƌĂƟĮĞĚƚŚĞŐƌĞĞŵĞŶƚ͘

ZĞĐŽŐŶŝǌŝŶŐ ƚŚŝƐ ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚ ŐĂƉ ĂŶĚ ƚŚĞ ƵƌŐĞŶƚ ŶĞĞĚ ƚŽ
ďƌŝĚŐĞ ŝƚ͕ ƌƟĐůĞ ϰ ŽĨ ƚŚĞ WĂƌŝƐ ŐƌĞĞŵĞŶƚ ƐƉĞĐŝĮĞƐ ƚŚĂƚ
͞ĂĐŚ WĂƌƚǇ ƐŚĂůů ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚĞ Ă ŶĂƟŽŶĂůůǇ ĚĞƚĞƌŵŝŶĞĚ
ĐŽŶƚƌŝďƵƟŽŶ ĞǀĞƌǇ ĮǀĞ ǇĞĂƌƐ͟ ĂŶĚ ĨƵƌƚŚĞƌŵŽƌĞ ƚŚĂƚ ͞ĂĐŚ
WĂƌƚǇ͛Ɛ ƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞ ŶĂƟŽŶĂůůǇ ĚĞƚĞƌŵŝŶĞĚ ĐŽŶƚƌŝďƵƟŽŶ ǁŝůů
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚ Ă ƉƌŽŐƌĞƐƐŝŽŶ ďĞǇŽŶĚ ƚŚĞ WĂƌƚǇ͛Ɛ ƚŚĞŶ ĐƵƌƌĞŶƚ
ŶĂƟŽŶĂůůǇ ĚĞƚĞƌŵŝŶĞĚ ĐŽŶƚƌŝďƵƟŽŶ ĂŶĚ ƌĞŇĞĐƚ ŝƚƐ ŚŝŐŚĞƐƚ
ƉŽƐƐŝďůĞ ĂŵďŝƟŽŶ͟ ;hE&͕ ϮϬϭϱĂ͗ϮϮͿ͘ dŚĞ ƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞ
EƐ ĂƌĞ ƚŽ ďĞ ŝŶĨŽƌŵĞĚ ďǇ ƚŚĞ ŐůŽďĂů ƐƚŽĐŬƚĂŬĞƐ͕ ǁŚŝĐŚ
ĂƌĞƐƉĞĐŝĮĞĚŝŶƌƟĐůĞϭϰŽĨƚŚĞWĂƌŝƐŐƌĞĞŵĞŶƚ;hE&͕
ϮϬϭϱͿ͘ dŚĞƐĞ ƐƚŽĐŬƚĂŬĞƐ ǁŝůů ƚĂŬĞ ƉůĂĐĞ ĞǀĞƌǇ ĮǀĞ ǇĞĂƌƐ͕
ƐƚĂƌƟŶŐĨƌŽŵϮϬϮϯ͕ƚŽĂƐƐĞƐƐƚŚĞĐŽůůĞĐƟǀĞƉƌŽŐƌĞƐƐƚŽǁĂƌĚƐ
ĂĐŚŝĞǀŝŶŐƚŚĞŽďũĞĐƟǀĞŽĨƚŚĞŐƌĞĞŵĞŶƚĂŶĚŝƚƐůŽŶŐͲƚĞƌŵ
ŐŽĂů͘

,ŽǁĞǀĞƌ͕ĂƐĂŶŝŵƉŽƌƚĂŶƚƉƌĞĐƵƌƐŽƌƚŽƚŚĞŐůŽďĂůƐƚŽĐŬƚĂŬĞƐ͕
Ă &ĂĐŝůŝƚĂƟǀĞ ŝĂůŽŐƵĞ ǁŝůů ƚĂŬĞ ƉůĂĐĞ ĚƵƌŝŶŐ ϮϬϭϴ͘ /Ŷ ůŝŶĞ
ǁŝƚŚ ƚŚĞ ƐƵďƐĞƋƵĞŶƚ ŐůŽďĂů ƐƚŽĐŬƚĂŬĞƐ͕ƚŚĞ ƉƵƌƉŽƐĞ ŽĨ ƚŚĞ
&ĂĐŝůŝƚĂƟǀĞŝĂůŽŐƵĞŝƐ͞ƚŽƚĂŬĞƐƚŽĐŬŽĨƚŚĞĐŽůůĞĐƟǀĞĞīŽƌƚƐ
ŽĨWĂƌƟĞƐŝŶƌĞůĂƟŽŶƚŽƉƌŽŐƌĞƐƐƚŽǁĂƌĚƐƚŚĞůŽŶŐͲƚĞƌŵŐŽĂů
ĂŶĚ ƚŽ ŝŶĨŽƌŵ ƚŚĞ ƉƌĞƉĂƌĂƟŽŶ ŽĨ ŶĂƟŽŶĂůůǇ ĚĞƚĞƌŵŝŶĞĚ
dŚĞ WĂƌŝƐ ŐƌĞĞŵĞŶƚ͛Ɛ ůŽŶŐͲƚĞƌŵ ŐŽĂů ŽĨ ͞ŚŽůĚŝŶŐ ƚŚĞ ĐŽŶƚƌŝďƵƟŽŶƐ͟;hE&ϮϬϭϱ͗ϰͿ͘
ŝŶĐƌĞĂƐĞŝŶƚŚĞŐůŽďĂůĂǀĞƌĂŐĞƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞƚŽǁĞůůďĞůŽǁϮΣ
ĂďŽǀĞƉƌĞͲŝŶĚƵƐƚƌŝĂůůĞǀĞůƐĂŶĚƚŽƉƵƌƐƵĞĞīŽƌƚƐƚŽůŝŵŝƚƚŚĞ ƵƌŝŶŐϮϬϭϳ͕ƚŚĞƌĞŚĂǀĞďĞĞŶĞǆƚĞŶƐŝǀĞĐŽŶƐƵůƚĂƟŽŶƐǁŝƚŚ
ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞ ŝŶĐƌĞĂƐĞ ƚŽ ϭ͘ϱΣ ĂďŽǀĞ ƉƌĞͲŝŶĚƵƐƚƌŝĂů ůĞǀĞůƐ͟ WĂƌƟĞƐŽŶƚŚĞŽƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶŽĨƚŚĞ&ĂĐŝůŝƚĂƟǀĞŝĂůŽŐƵĞ͕ǁŝƚŚ
;hE&͕ ϮϬϭϱ͗ϮϮͿ ĂĐĐĞŶƚƵĂƚĞƐ ƚŚĞ ƵƌŐĞŶĐǇ ŽĨ ĞŶŚĂŶĐĞĚ ĂǀŝĞǁƚŽƌĞƉŽƌƟŶŐƚŚĞŝƌĮŶĚŝŶŐƐƚŽƚŚĞϮϯƌĚŽŶĨĞƌĞŶĐĞŽĨ
ĂŶĚŝŵŵĞĚŝĂƚĞŵŝƟŐĂƟŽŶĂĐƟŽŶ͘/ŶϮϬϭϱĂŶĚϮϬϭϲ͕ƚŚĞhE ƚŚĞ WĂƌƟĞƐ ;KWϮϯͿ ƚĂŬŝŶŐ ƉůĂĐĞ ŝŶ EŽǀĞŵďĞƌ ϮϬϭϳ͘ /ŶŝƟĂů
ŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ ŵŝƐƐŝŽŶƐ 'ĂƉ ZĞƉŽƌƚƐ ƵŶĚĞƌƚŽŽŬ ƚŚŽƌŽƵŐŚ ĨĞĞĚďĂĐŬ ŝŶĚŝĐĂƚĞƐ ƚŚĂƚ ƚŚĞ ĚŝĂůŽŐƵĞ ŝƐ ůŝŬĞůǇ ƚŽ ĐŽŶƐŝƐƚ ŽĨ
ĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚƐŽĨƚŚĞĂŐŐƌĞŐĂƚĞĞīĞĐƚƐŽĨƚŚĞEƐŽŶŐůŽďĂů Ă ƉƌĞƉĂƌĂƚŽƌǇ ĂŶĚ ƉŽůŝƟĐĂů ƉŚĂƐĞ͕ ǁŝƚŚ ƚŚĞ ƉƌĞƉĂƌĂƚŽƌǇ
ŐƌĞĞŶŚŽƵƐĞ ŐĂƐ ĞŵŝƐƐŝŽŶƐ ŝŶ ϮϬϮϱ ĂŶĚ ϮϬϯϬ ʹ ƚŚĞ ǇĞĂƌƐ ƉŚĂƐĞ ƐƚĂƌƟŶŐ ŽĸĐŝĂůůǇ Ăƚ ƚŚĞ ŝŶƚĞƌƐĞƐƐŝŽŶĂůƐ ŝŶ ŽŶŶ ŝŶ
ƌĞĨĞƌƌĞĚ ƚŽ ŝŶ ƚŚĞ EƐ ;hEW͕ ϮϬϭϱ͖ ϮϬϭϲͿ͘ dŚĞ ŽǀĞƌĂůů DĂǇ ϮϬϭϴ ĂŶĚ ĐŽŶƟŶƵŝŶŐ ƵŶƟů ƚŚĞ Ϯϰth ŽŶĨĞƌĞŶĐĞ ŽĨ ƚŚĞ
ĐŽŶĐůƵƐŝŽŶ ŽĨ ƚŚĞƐĞ ĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚƐ ǁĂƐ ƚŚĂƚ ĂůƚŚŽƵŐŚ EƐ WĂƌƟĞƐ;KWϮϰͿŝŶĞĐĞŵďĞƌϮϬϭϴ͘dŚĞƉƌĞƉĂƌĂƚŽƌǇƉŚĂƐĞ
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚ ĂŶ ŝŶĐƌĞĂƐĞ ŝŶ ĂŵďŝƟŽŶ ĐŽŵƉĂƌĞĚ ǁŝƚŚ ŐůŽďĂů ǁŝůůŝŶĐůƵĚĞĂďƐŽƌďŝŶŐƚŚĞŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶĨƌŽŵƚŚĞϮϬϭϴƐƉĞĐŝĂů
ŐƌĞĞŶŚŽƵƐĞŐĂƐĞŵŝƐƐŝŽŶůĞǀĞůƐƌĞƐƵůƟŶŐĨƌŽŵĂƉƌŽũĞĐƟŽŶ ƌĞƉŽƌƚŽŶƚŚĞŝŵƉĂĐƚƐŽĨŐůŽďĂůǁĂƌŵŝŶŐŽĨϭ͘ϱΣĂďŽǀĞƉƌĞͲ
ŽĨƚŚĞŝŵƉĂĐƚƐĨƌŽŵƚŚĞĐƵƌƌĞŶƚƉŽůŝĐŝĞƐ͕ƚŚĞƐĞĐŽŶƚƌŝďƵƟŽŶƐ ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůůĞǀĞůƐĂŶĚƌĞůĂƚĞĚŐůŽďĂůŐƌĞĞŶŚŽƵƐĞŐĂƐĞŵŝƐƐŝŽŶ
ĂƌĞĨĂƌĨƌŽŵƚŚĞůĞǀĞůŽĨĂŵďŝƟŽŶƌĞƋƵŝƌĞĚĨŽƌĂŶĞŵŝƐƐŝŽŶƐ ƉĂƚŚǁĂǇƐ ƚŚĂƚ ƚŚĞ /ŶƚĞƌŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚĂů WĂŶĞů ŽŶ ůŝŵĂƚĞ
ƉĂƚŚǁĂǇ ĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚ ǁŝƚŚ ƐƚĂǇŝŶŐ ďĞůŽǁ Ă ϮΣ͕ ůĞƚ ĂůŽŶĞ Ă ŚĂŶŐĞ ;/WͿ ǁĂƐ ŝŶǀŝƚĞĚ ƚŽ ƉƌŽĚƵĐĞ ŝŶ ƚŚĞ ĚĞĐŝƐŝŽŶ ƚŽ
ϭ͘ϱΣ͕ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞŝŶĐƌĞĂƐĞ͘ƵƌƌĞŶƚůǇ͕ƚŚĞEƐĐŽǀĞƌŽŶůǇ ĂĚŽƉƚ ƚŚĞ WĂƌŝƐ ŐƌĞĞŵĞŶƚ ;hE&͕ ϮϬϭϱͿ͘ dŚĞ ƉŽůŝƟĐĂů
ĂƌŽƵŶĚŽŶĞƚŚŝƌĚŽĨƚŚĞĞŵŝƐƐŝŽŶƌĞĚƵĐƟŽŶƐŶĞĞĚĞĚďǇϮϬϯϬ͘ ƉŚĂƐĞ͕ǁŚŝĐŚŝƐĞǆƉĞĐƚĞĚƚŽƚĂŬĞƉůĂĐĞĂƚƚŚĞϮϰthŽŶĨĞƌĞŶĐĞ
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ŽĨƚŚĞWĂƌƟĞƐ͕ǁŝůůĨŽĐƵƐŝŶƉĂƌƟĐƵůĂƌŽŶŚŽǁƚŽƐƚƌĞŶŐƚŚĞŶ ŵĂƌŬĞƚͲďĂƐĞĚĂƌďŽŶKīƐĞƫŶŐĂŶĚZĞĚƵĐƟŽŶ^ĐŚĞŵĞĨŽƌ
ƚŚĞŶĞǆƚEƐ;hE&͕ϮϬϭϳͿ͘
/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů ǀŝĂƟŽŶ ;KZ^/Ϳ ƵŶĚĞƌ ƚŚĞ ĂƵƐƉŝĐĞƐ ŽĨ ƚŚĞ
/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůŝǀŝůǀŝĂƟŽŶKƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶ;/KͿ͘
dŚĞǇĞĂƌϮϬϭϴĂŶĚƚŚĞ&ĂĐŝůŝƚĂƟǀĞŝĂůŽŐƵĞǁŝůůďĞĂĐƌŝƟĐĂů
ũƵŶĐƚƵƌĞĨŽƌĐŽƵŶƚƌŝĞƐƚŽŝĚĞŶƟĨǇĂŶĚƉƵƌƐƵĞŽƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐƚŽ /ŶĂĚĚŝƟŽŶ͕ĂŶĚƚŽŝŶƐƉŝƌĞƚŚĞƉƌŽĐĞƐƐŽĨƐƚƌĞŶŐƚŚĞŶŝŶŐƚŚĞ
ƐƚƌĞŶŐƚŚĞŶƚŚĞŝƌŵŝƟŐĂƟŽŶĂĐƟŽŶĂŶĚƌĂŝƐĞƚŚĞĂŵďŝƟŽŶŽĨ EƐ͕ƚŚŝƐϮϬϭϳŵŝƐƐŝŽŶƐ'ĂƉZĞƉŽƌƚĂƐƐĞƐƐĞƐĂŶƵŵďĞƌŽĨ
ƚŚĞŝƌEƐďǇϮϬϮϬ͘/ŶĚĞĞĚ͕ƚŚĞŽƵƚĐŽŵĞŽĨƚŚĞ&ĂĐŝůŝƚĂƟǀĞ ƚŚĞŝƐƐƵĞƐƚŚĂƚǁŝůůďĞĐĞŶƚƌĂůƚŽďƌŝĚŐŝŶŐƚŚĞϮϬϯϬĞŵŝƐƐŝŽŶƐ
ŝĂůŽŐƵĞĂŶĚƚŚĞϮϬϮϬƐƵďŵŝƐƐŝŽŶŽĨŶĞǁŽƌƵƉĚĂƚĞĚEƐ ŐĂƉ͘ &ŝƌƐƚůǇ͕ ƚŚĞ ƌĞƉŽƌƚ ƉƌŽǀŝĚĞƐ Ă ƐǇƐƚĞŵĂƟĐ ƌĞǀŝĞǁ ŽĨ
ĂƌĞůŝŬĞůǇƚŽĚĞƚĞƌŵŝŶĞǁŚĞƚŚĞƌŝƚǁŝůůďĞĨĞĂƐŝďůĞƚŽďƌŝĚŐĞ ƚŚĞ ƐĞĐƚŽƌĂů ŵŝƟŐĂƟŽŶ ƉŽƚĞŶƟĂů ďǇ ϮϬϯϬ͘ dŚĞ ƌĞƐƵůƚƐ ĂƌĞ
ƚŚĞĞŵŝƐƐŝŽŶƐŐĂƉďǇϮϬϯϬ͘
ƉŽƐŝƟǀĞ ĂŶĚ ƵŶĂŵďŝŐƵŽƵƐ͗ ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐ ĂŶĚ ŝŶƐƟƚƵƟŽŶĂů
ŝŶŶŽǀĂƟŽŶƐ ĂƌĞ ĂǀĂŝůĂďůĞ ƚŽ ďƌŝĚŐĞ ƚŚĞ ĞŵŝƐƐŝŽŶƐ ŐĂƉ ďǇ
dŝŵĞ ůĂŐƐ ďĞƚǁĞĞŶ ŝŵƉůĞŵĞŶƟŶŐ ƉŽůŝĐŝĞƐ ĂŶĚ ĂĐƟŽŶƐ ĂŶĚ ϮϬϯϬ Ăƚ ƌĞĂƐŽŶĂďůĞ ĐŽƐƚ ;ŚĂƉƚĞƌ ϰͿ͘ ^ĞĐŽŶĚůǇ͕ ƚŚĞ ƌĞƉŽƌƚ
ƚŚĞƌĞƐƵůƟŶŐŵŝƟŐĂƟŽŶďĞŶĞĮƚƐŝŵƉůǇƚŚĂƚďǇĚĞůĂǇŝŶŐƚŚĞ ŝŶĐůƵĚĞƐ Ă ĚĞƚĂŝůĞĚ ĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚ ŽĨ ŐůŽďĂů ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƐ ŝŶ
ƐƚƌĞŶŐƚŚĞŶŝŶŐ ŽĨ EƐ ƵŶƟů ĂŌĞƌ ƚŚĞ ŐůŽďĂů ƐƚŽĐŬƚĂŬĞ ŝŶ ƚŚĞĐŽĂůƐĞĐƚŽƌƚŚĂƚĂůƐŽĞǆĂŵŝŶĞƐƚŚĞŽƉƟŽŶƐĂŶĚďĂƌƌŝĞƌƐ
ϮϬϮϯ͕ƚŚĞŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚǇƚŽďƌŝĚŐĞƚŚĞĞŵŝƐƐŝŽŶƐŐĂƉďǇϮϬϯϬ ĨŽƌĂŐƌĂĚƵĂůĐŽĂůƉŚĂƐĞͲŽƵƚ;ŚĂƉƚĞƌϱͿ͘dŚŝƌĚůǇ͕ƚŚĞƌĞƉŽƌƚ
ǁŝůůďĞůŽƐƚ͘
ůŽŽŬƐ ŝŶƚŽ ƚŚĞ ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐ ŽīĞƌĞĚ ďǇ ůŝŵŝƟŶŐ ĞŵŝƐƐŝŽŶƐ
ŽĨ ƐŚŽƌƚͲůŝǀĞĚ ĐůŝŵĂƚĞ ƉŽůůƵƚĂŶƚƐ ;^>WƐͿ͘ ZĞĚƵĐŝŶŐ ƚŚĞƐĞ
1.2 The Emissions Gap Reports and new
ƉŽůůƵƚĂŶƚƐ ǁŝůů ůŝŵŝƚ ƚŚĞ ƌĂƚĞ ŽĨ ƐŚŽƌƚͲƚĞƌŵ ǁĂƌŵŝŶŐ ĂŶĚ͕
aspects included in 2017
ǁŚĞŶƐƵƐƚĂŝŶĞĚĂŶĚĐŽŵďŝŶĞĚǁŝƚŚKϮƌĞĚƵĐƟŽŶƐ͕ǁŝůůŚĞůƉ
dŚĞ ϮϬϭϳ ŵŝƐƐŝŽŶƐ 'ĂƉ ZĞƉŽƌƚ ŝƐ ƚŚĞ ĞŝŐŚƚŚ ĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚ ůŝŵŝƚůŽŶŐͲƚĞƌŵǁĂƌŵŝŶŐ͕ǁŚŝĐŚŝƐƚŚĞƵůƟŵĂƚĞĂŝŵŽĨĐůŽƐŝŶŐ
ƵŶĚĞƌƚĂŬĞŶ ďǇ hE ŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ ƚŽ ƉƌŽǀŝĚĞ ĐŽƵŶƚƌŝĞƐ ǁŝƚŚ ƚŚĞĞŵŝƐƐŝŽŶƐŐĂƉ;ŚĂƉƚĞƌϲͿ͘&ŝŶĂůůǇ͕ŽƉƟŽŶƐĨŽƌůĂŶĚͲďĂƐĞĚ
ĂŶ ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚ ƐĐŝĞŶƟĮĐ ĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚ ŽĨ ŚŽǁ ĂĐƟŽŶƐ ĂŶĚ ĂŶĚƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĐĂůĐĂƌďŽŶĚŝŽǆŝĚĞƌĞŵŽǀĂůƚŚĂƚǁŝůůďĞĐŽŵĞ
ƉůĞĚŐĞƐ ďǇ ĐŽƵŶƚƌŝĞƐ ĂīĞĐƚ ƚŚĞ ŐůŽďĂů ŐƌĞĞŶŚŽƵƐĞ ŐĂƐ ŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐůǇĐƌŝƟĐĂůŽǀĞƌƚŚŝƐĐĞŶƚƵƌǇƚŽƐƚĂǇǁŝƚŚŝŶƚŚĞWĂƌŝƐ
ĞŵŝƐƐŝŽŶƐ ƚƌĞŶĚ͕ ĂŶĚ ŚŽǁ ƚŚŝƐ ĐŽŵƉĂƌĞƐ ƚŽ ĞŵŝƐƐŝŽŶƐ ŐŽĂůƐĂƌĞĂƐƐĞƐƐĞĚ;ŚĂƉƚĞƌϳͿ͘
ƚƌĂũĞĐƚŽƌŝĞƐĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚǁŝƚŚƚŚĞůŽŶŐͲƚĞƌŵŐŽĂůŽĨƚŚĞWĂƌŝƐ
ŐƌĞĞŵĞŶƚ͘ dŚĞ ĚŝīĞƌĞŶĐĞ ŚĂƐ ďĞĐŽŵĞ ŬŶŽǁŶ ĂƐ ƚŚĞ
͚ĞŵŝƐƐŝŽŶƐŐĂƉ͛͘dŚĞƌĞƉŽƌƚƐĂĚĚŝƟŽŶĂůůǇƉƌŽǀŝĚĞŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ
ŽŶ ŽƉƟŽŶƐ ƚŽ ĂĐŚŝĞǀĞ ƚŚĞ ĞŵŝƐƐŝŽŶƐ ƌĞĚƵĐƟŽŶƐ ŶĞĐĞƐƐĂƌǇ
ƚŽ ďƌŝĚŐĞ ƚŚĞ ŐĂƉ͘ ĂƐĞĚ ŽŶ ƌĞƋƵĞƐƚƐ ďǇ ĐŽƵŶƚƌŝĞƐ͕ hE
ŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚŚĂƐƉƌĞƉĂƌĞĚƚŚŝƐĞŝŐŚƚŚŵŝƐƐŝŽŶƐ'ĂƉZĞƉŽƌƚ
ƚŽ ŝŶĨŽƌŵ ƚŚĞ ƉŽůŝƟĐĂů ƉƌŽĐĞƐƐ͕ ĂƐ ǁĞ ŵŽǀĞ ƚŽǁĂƌĚƐ ĨƵůů
ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƟŽŶŽĨƚŚĞWĂƌŝƐŐƌĞĞŵĞŶƚ͘
/Ŷ ůŝŶĞ ǁŝƚŚ ƉƌĞǀŝŽƵƐ ǇĞĂƌƐ͕ ƚŚĞ ƌĞƉŽƌƚ ƉƌŽǀŝĚĞƐ ĂŶ ƵƉĚĂƚĞ
ŽŶƚŚĞƉƌŽŐƌĞƐƐŽĨ'ϮϬŵĞŵďĞƌƐŝŶĂĐŚŝĞǀŝŶŐƚŚĞŝƌĂŶĐƵŶ
WůĞĚŐĞƐĨŽƌϮϬϮϬĂŶĚĂŶŽǀĞƌǀŝĞǁŽĨŐůŽďĂůĞŵŝƐƐŝŽŶƚƌĞŶĚƐ
;ŚĂƉƚĞƌϮͿ͘dŚŝƐŝƐĨŽůůŽǁĞĚďǇĂŶƵƉĚĂƚĞŽĨƚŚĞĞƐƟŵĂƚĞĚ
ŐĂƉ ďĞƚǁĞĞŶ ĐŽƵŶƚƌŝĞƐ͛ ŵŝƟŐĂƟŽŶ ĂĐƟŽŶƐ ĂŶĚ EƐ ĨŽƌ
ϮϬϯϬĂŶĚƚŚĞĞŵŝƐƐŝŽŶůĞǀĞůƐĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚǁŝƚŚƉĂƚŚǁĂǇƐƚŚĂƚ
ĂƌĞĂůŝŐŶĞĚǁŝƚŚƚŚĞůŽŶŐͲƚĞƌŵƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞŐŽĂůŽĨƚŚĞWĂƌŝƐ
ŐƌĞĞŵĞŶƚ;ŚĂƉƚĞƌϯͿ͘EĞǁĨŽƌϮϬϭϳĂƌĞďƌŝĞĨĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚƐ
ŽĨ ƚŚĞ ƉŽƚĞŶƟĂů ŝŵƉůŝĐĂƟŽŶƐ ŽŶ ƚŚĞ ŐĂƉ ŽĨ ƚŚĞ <ŝŐĂůŝ
ŵĞŶĚŵĞŶƚƚŽƚŚĞDŽŶƚƌĞĂůWƌŽƚŽĐŽů͕ĂŶĚƚŚĞŶĞǁŐůŽďĂů

2

Ɛ ŝŶ ƉƌĞǀŝŽƵƐ ǇĞĂƌƐ͕ ƚŚĞ ϮϬϭϳ ƌĞƉŽƌƚ ŝƐ ďĂƐĞĚ ŽŶ ĂŶ
ĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚĂƉƉƌŽĂĐŚĂŶĚŚĂƐďĞĞŶƉƌĞƉĂƌĞĚďǇĂǁŝĚĞƌĂŶŐĞ
ŽĨƐĐŝĞŶƟƐƚƐĨƌŽŵĂƌŽƵŶĚƚŚĞǁŽƌůĚ͘dŚŝƐǇĞĂƌ͕ϲϯƐĐŝĞŶƟƐƚƐ
ĨƌŽŵϰϵŝŶƐƟƚƵƟŽŶƐŝŶϮϯĐŽƵŶƚƌŝĞƐŚĂǀĞĐŽŶƚƌŝďƵƚĞĚƚŽƚŚĞ
ƌĞƉŽƌƚ͘
dŚĞĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚďƵŝůĚƐŽŶĂůůĂǀĂŝůĂďůĞŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐ
ƚŚĂƚ ƌĞǀŝĞǁĞĚ ďǇ ƚŚĞ /W ŝŶ ŝƚƐ ĮŌŚ ĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚ ƌĞƉŽƌƚ͕
ĂƐ ǁĞůů ĂƐ ŵŽƌĞ ƌĞĐĞŶƚ ƐĐŝĞŶƟĮĐ ƐƚƵĚŝĞƐ͘ dŚĞ ĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚ
ƉƌŽĚƵĐƟŽŶƉƌŽĐĞƐƐŚĂƐďĞĞŶƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶƚĂŶĚƉĂƌƟĐŝƉĂƚŽƌǇ͕
ŝŶǀŽůǀŝŶŐƚǁŽƌŽƵŶĚƐŽĨĞǆƚĞƌŶĂůƌĞǀŝĞǁƐĂŶĚŽǀĞƌƐĞĞŶďǇĂ
ƐƚĞĞƌŝŶŐĐŽŵŵŝƩĞĞ͘dŚĞŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐŽĨƚŚĞĐŽƵŶƚƌŝĞƐǁŝƚŚ
ƐƉĞĐŝĮĐŵĞŶƟŽŶŝŶƚŚĞƌĞƉŽƌƚŚĂǀĞďĞĞŶŝŶǀŝƚĞĚƚŽĐŽŵŵĞŶƚ
ŽŶ ƚŚĞ ƐƉĞĐŝĮĐ ĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚ ĮŶĚŝŶŐƐ ĚƵƌŝŶŐ ƚŚĞ ƉƌŽĚƵĐƟŽŶ
ƉƌŽĐĞƐƐ͘
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Chapter 2

WƌĞͲϮϬϮϬĂĐƟŽŶ͗ƚƌĞŶĚƐĂŶĚƉƌŽŐƌĞƐƐ
Lead authors:DŝĐŚĞůĚĞŶůǌĞŶ;W>EĞƚŚĞƌůĂŶĚƐŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůƐƐĞƐƐŵĞŶƚŐĞŶĐǇͿ͕dĂƌǇŶ&ƌĂŶƐĞŶ;tŽƌůĚZĞƐŽƵƌĐĞƐ/ŶƐƟƚƵƚĞͿ͕dĂŬĞƐŚŝ
<ƵƌĂŵŽĐŚŝ;EĞǁůŝŵĂƚĞ/ŶƐƟƚƵƚĞͿ
ŽŶƚƌŝďƵƟŶŐĂƵƚŚŽƌƐ͗:ĂƐŵŝŶĂŶƚǌůĞƌ;ůŝŵĂƚĞŶĂůǇƟĐƐͿ͕,ĂŶŶĂ&ĞŬĞƚĞ;EĞǁůŝŵĂƚĞ/ŶƐƟƚƵƚĞͿ͕:ŽƐKůŝǀŝĞƌ;W>EĞƚŚĞƌůĂŶĚƐŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂů
ƐƐĞƐƐŵĞŶƚŐĞŶĐǇͿ͕WĂŽůĂzĂŶŐƵĂƐWĂƌƌĂ;ůŝŵĂƚĞŶĂůǇƟĐƐͿ

Ϯ͘ϭ /ŶƚƌŽĚƵĐƟŽŶ

2.2. Trends in current global emissions

dŚŝƐ ĐŚĂƉƚĞƌ ƉƌŽǀŝĚĞƐ ĂŶ ƵƉĚĂƚĞ͕ ďĂƐĞĚ ŽŶ ƚŚĞ ůĂƚĞƐƚ
ĂǀĂŝůĂďůĞ ƐĐŝĞŶƟĮĐ ůŝƚĞƌĂƚƵƌĞ͕ ŽŶ ƚƌĞŶĚƐ ŝŶ ŐůŽďĂů ĞŵŝƐƐŝŽŶƐ
ĂŶĚ ƉƌŽŐƌĞƐƐ ƚŽǁĂƌĚƐ ƚŚĞ 'ϮϬ ŵĞŵďĞƌƐ ŵĞĞƟŶŐ ƚŚĞŝƌ
ĂŶĐƵŶ WůĞĚŐĞƐ͘ dŚĞƐĞ ƚƌĞŶĚƐ ŐŝǀĞ ŬĞǇ ŝŶĚŝĐĂƟŽŶƐ ŽĨ ƉƌĞͲ
ϮϬϮϬŵŝƟŐĂƟŽŶƉƌŽŐƌĞƐƐĂŶĚĂĐƟŽŶ͘

dŽƚĂůŐůŽďĂůŐƌĞĞŶŚŽƵƐĞŐĂƐĞŵŝƐƐŝŽŶƐĐŽŶƟŶƵĞƚŽŝŶĐƌĞĂƐĞ͕
ĂůƚŚŽƵŐŚ ƚŚĞ ƌĂƚĞ ŽĨ ŐƌŽǁƚŚ ŚĂƐ ĚĞĐƌĞĂƐĞĚ ŽǀĞƌ ƚŚĞ ƉĂƐƚ
ĨĞǁǇĞĂƌƐ͘dŽƚĂůŐůŽďĂůŐƌĞĞŶŚŽƵƐĞŐĂƐĞŵŝƐƐŝŽŶƐ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐ
ĞŵŝƐƐŝŽŶƐ ĨƌŽŵ ůĂŶĚ ƵƐĞ͕ ůĂŶĚͲƵƐĞ ĐŚĂŶŐĞ ĂŶĚ ĨŽƌĞƐƚƌǇ
;>h>h&Ϳ͕ ǁĞƌĞ ĞƐƟŵĂƚĞĚ Ăƚ ĂďŽƵƚ ϱϭ͘ϵ 'ƚKϮe/year in
ϮϬϭϲ;KůŝǀŝĞƌĞƚĂů͕͘ϮϬϭϳͿϭ͘KŌĞŶ͕ŐƌĞĞŶŚŽƵƐĞŐĂƐĞŵŝƐƐŝŽŶƐ
ĨƌŽŵ >h>h& ĂƌĞ ĂĐĐŽƵŶƚĞĚ ĨŽƌ ƐĞƉĂƌĂƚĞůǇ͕ ďĞĐĂƵƐĞ ƚŚĞǇ
ƐŚŽǁ ůĂƌŐĞ ŝŶƚĞƌͲĂŶŶƵĂů ǀĂƌŝĂƟŽŶ ĂŶĚ ĂƌĞ ǀĞƌǇ ƵŶĐĞƌƚĂŝŶ
;ƐĞĞ'ƌĂƐƐŝĞƚĂů͕͘ϮϬϭϳͿ͘ŽŶƐŝĚĞƌŝŶŐƚŽƚĂůŐůŽďĂůŐƌĞĞŶŚŽƵƐĞ
ŐĂƐĞŵŝƐƐŝŽŶƐĞǆĐůƵĚŝŶŐ>h>h&;ƚŚƵƐĂůƐŽĞǆĐůƵĚŝŶŐĨŽƌĞƐƚ
ĮƌĞƐͿ͕ƌĞǀĞĂůƐĂƐůŽǁĚŽǁŶŝŶŐƌŽǁƚŚŝŶƚŚĞƉĂƐƚƚŚƌĞĞǇĞĂƌƐ͘
dŚĞǇƌĞĂĐŚĞĚϰϳ͘ϴďŝůůŝŽŶƚŽŶŶĞƐŽĨKϮͲĞƋƵŝǀĂůĞŶƚŝŶϮϬϭϲ
ĨŽůůŽǁŝŶŐ ŝŶĐƌĞĂƐĞƐ ŽĨ Ϭ͘ϵ ƉĞƌĐĞŶƚ ŝŶ ϮϬϭϰ͕ Ϭ͘Ϯ ƉĞƌĐĞŶƚ ŝŶ
ϮϬϭϱ͕ĂŶĚϬ͘ϱƉĞƌĐĞŶƚŝŶϮϬϭϲ;KůŝǀŝĞƌĞƚĂů͕͘ϮϬϭϳͿϮ͘dĂŬŝŶŐ
ŝŶƚŽĐŽŶƐŝĚĞƌĂƟŽŶƚŚĂƚϮϬϭϲǁĂƐĂůĞĂƉǇĞĂƌ͕ĂŶĚƚŚƵƐϬ͘ϯ
ƉĞƌĐĞŶƚůŽŶŐĞƌƚŚĂŶŽƚŚĞƌǇĞĂƌƐ͕ƚŚĞŐƌŽǁƚŚŝŶƚŽƚĂůŐůŽďĂů
ĞŵŝƐƐŝŽŶƐ ŝŶ ϮϬϭϱ ĂŶĚ ϮϬϭϲ ŝƐ ƚŚĞ ƐůŽǁĞƐƚ ƐŝŶĐĞ ƚŚĞ ĞĂƌůǇ
ϭϵϵϬƐ͕ĞǆĐĞƉƚĨŽƌǇĞĂƌƐŽĨŐůŽďĂůĞĐŽŶŽŵŝĐƌĞĐĞƐƐŝŽŶ͘

/Ŷ ůŝŐŚƚ ŽĨ ƚŚĞ WĂƌŝƐ ŐƌĞĞŵĞŶƚ͕ ĞŶŚĂŶĐĞĚ ƉƌĞͲϮϬϮϬ
ŵŝƟŐĂƟŽŶĂĐƟŽŶŝƐŵŽƌĞƵƌŐĞŶƚƚŚĂŶĞǀĞƌ͗ƐƚƵĚŝĞƐŝŶĚŝĐĂƚĞ
ƚŚĂƚŚŽůĚŝŶŐƚŚĞŝŶĐƌĞĂƐĞŝŶŐůŽďĂůĂǀĞƌĂŐĞƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞǁĞůů
ďĞůŽǁϮΣĂďŽǀĞƉƌĞͲŝŶĚƵƐƚƌŝĂůůĞǀĞůƐ͕ĂŶĚƉƵƌƐƵŝŶŐĞīŽƌƚƐƚŽ
ůŝŵŝƚƚŚĞƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞŝŶĐƌĞĂƐĞƚŽϭ͘ϱΣĂďŽǀĞƉƌĞͲŝŶĚƵƐƚƌŝĂů
ůĞǀĞůƐ͕ƌĞƋƵŝƌĞƐƚŚĂƚŐůŽďĂůŐƌĞĞŶŚŽƵƐĞŐĂƐĞŵŝƐƐŝŽŶƐƉĞĂŬ
ďĞĨŽƌĞ ϮϬϮϬ͘ DŽƌĞŽǀĞƌ͕ ĞŶŚĂŶĐŝŶŐ ƉƌĞͲϮϬϮϬ ĂĐƟŽŶ ǁŽƵůĚ
ĨĂĐŝůŝƚĂƚĞ ƚŚĞ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƟŽŶ ĂŶĚ ƐƚƌĞŶŐƚŚĞŶŝŶŐ ŽĨ ƚŚĞ
EĂƟŽŶĂůůǇĞƚĞƌŵŝŶĞĚŽŶƚƌŝďƵƟŽŶƐ;EƐͿ͕ĂƐǁĞůůĂƐƚŚĞ
ƚƌĂŶƐŝƟŽŶ ƚŽ ƚŚĞ ƐƚƌŝŶŐĞŶƚ ůŽŶŐͲƚĞƌŵ ĞŵŝƐƐŝŽŶƐ ƌĞĚƵĐƟŽŶƐ
ƚŚĂƚ ĂƌĞ ƌĞƋƵŝƌĞĚ ƚŽ ƌĞĂĐŚ ƚŚĞ ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞ ƚĂƌŐĞƚ ŽĨ ƚŚĞ
WĂƌŝƐŐƌĞĞŵĞŶƚ͘
dŽĂƐƐĞƐƐǁŚĞƚŚĞƌĞŵŝƐƐŝŽŶƐƐŚŽǁƐŝŐŶƐŽĨƉĞĂŬŝŶŐ͕ƐĞĐƟŽŶϮ͘Ϯ
ƉƌŽǀŝĚĞƐ ĂŶ ŽǀĞƌǀŝĞǁ ŽĨ ĐƵƌƌĞŶƚ ƚƌĞŶĚƐ ŝŶ ƚŽƚĂů ŐůŽďĂů
ĞŵŝƐƐŝŽŶƐŽĨŐƌĞĞŶŚŽƵƐĞŐĂƐĞƐ͕ĂŶĚŽĨĞŶĞƌŐǇͲĂŶĚŝŶĚƵƐƚƌǇͲ
ƌĞůĂƚĞĚĐĂƌďŽŶĚŝŽǆŝĚĞ;KϮͿĞŵŝƐƐŝŽŶƐĂƐĂŵĂũŽƌĚƌŝǀĞƌŽĨ
ƚŽƚĂůŐůŽďĂůŐƌĞĞŶŚŽƵƐĞŐĂƐĞŵŝƐƐŝŽŶƐ͘dŚŝƐŝƐĨŽůůŽǁĞĚďǇĂŶ
ƵƉĚĂƚĞ ŽŶ ƚŚĞ ĞǆƚĞŶƚ ƚŽ ǁŚŝĐŚ 'ϮϬ ŵĞŵďĞƌƐ ĂƌĞ ŽŶ ƚƌĂĐŬ
ƚŽ ŵĞĞƚ ƚŚĞŝƌ ĂŶĐƵŶ WůĞĚŐĞƐ ;ƐĞĐƟŽŶ Ϯ͘ϯͿ͘ dŚŝƐ ƵƉĚĂƚĞ
ŝƐ ďĂƐĞĚ ŽŶ ĂŶ ĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚ ŽĨ ĐƵƌƌĞŶƚ ƉŽůŝĐǇ ƉŽƌƞŽůŝŽƐ ŽĨ
ƚŚĞ 'ϮϬ ŵĞŵďĞƌƐ ĂŶĚ ƉůĂƵƐŝďůĞ ĂƐƐƵŵƉƟŽŶƐ ƌĞŐĂƌĚŝŶŐ
ŵĂĐƌŽĞĐŽŶŽŵŝĐ ƚƌĞŶĚƐ ĂŶĚ ŽīƐĞƚƐ͘ dŚĞ ĐŚĂƉƚĞƌ ĞŶĚƐ ďǇ
ƌĞŝƚĞƌĂƟŶŐƚŚĞƵƌŐĞŶĐǇŽĨŝŵŵĞĚŝĂƚĞůǇĞŶŚĂŶĐŝŶŐŵŝƟŐĂƟŽŶ
ĂĐƟŽŶƚŽĨĂĐŝůŝƚĂƚĞƚŚĞƚƌĂŶƐŝƟŽŶƚŽǁĂƌĚƐůĞĂƐƚͲĐŽƐƚĞŵŝƐƐŝŽŶ
ƌĞĚƵĐƟŽŶ ƚƌĂũĞĐƚŽƌŝĞƐ ĂŌĞƌ ϮϬϮϬ ƚŚĂƚ ĂƌĞ ĂůŝŐŶĞĚ ǁŝƚŚ ƚŚĞ
ϮΣĂŶĚϭ͘ϱΣƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞŐŽĂůƐ͘

ϭ

Ϯ

dŚĞŐƌĞĞŶŚŽƵƐĞŐĂƐĞŵŝƐƐŝŽŶƐĞƐƟŵĂƚĞƐŝŶ'Zϰ͘ϯ͘Ϯ;KůŝǀŝĞƌĞƚĂů͕͘ϮϬϭϳͿ
ĨŽƌ ƌĞĐĞŶƚ ǇĞĂƌƐ ŚĂǀĞ ĚĞĐƌĞĂƐĞĚ ĐŽŵƉĂƌĞĚ ƚŽ ƚŚĞ ĞĂƌůŝĞƌ ŐƌĞĞŶŚŽƵƐĞ ŐĂƐ
ĞŵŝƐƐŝŽŶ ĞƐƟŵĂƚĞƐ ƉƌĞƐĞŶƚĞĚ ŝŶ hEW ;ϮϬϭϲ͖ ϮϬϭϱͿ͘ ƉĂƌƚ ĨƌŽŵ ƌĞǀŝƐŝŽŶƐ
ĚƵĞƚŽƌĞǀŝƐĞĚƐƚĂƟƐƟĐƐ;ĨŽƌĞǆĂŵƉůĞ͕ĨŽƌŚŝŶĂͿ͕ĂůƐŽƚŚĞƵƐĞŽĨŵŽƌĞĚĞƚĂŝůĞĚ
ĞŵŝƐƐŝŽŶĨĂĐƚŽƌƐ;ĨŽƌĞǆĂŵƉůĞ͕ĨŽƌĐĞŵĞŶƚĐůŝŶŬĞƌͿĂŶĚƐŽŵĞƟŵĞƐĂĐŚĂŶŐĞŝŶ
ĚĂƚĂƐŽƵƌĐĞĨŽƌŽƚŚĞƌƐŽƵƌĐĞƐƚŚĂŶĨƵĞůĐŽŵďƵƐƟŽŶ;ĨŽƌĞǆĂŵƉůĞ͕ŐĂƐŇĂƌŝŶŐ
ĂŶĚ>h>h&ĞŵŝƐƐŝŽŶƐŝŶĐůƵĚŝŶŐďŝŽŵĂƐƐďƵƌŶŝŶŐĞŵŝƐƐŝŽŶƐͿ͕ůĞĚƚŽĂůŽǁĞƌ
ůĞǀĞůŽĨKϮĞŵŝƐƐŝŽŶƐ͘>ŝŬĞǁŝƐĞ͕ƌĞƉůĂĐŝŶŐƐŽͲĐĂůůĞĚ&ĂƐƚdƌĂĐŬĞƐƟŵĂƚĞƐĨŽƌ
CHϰ and NϮKĞŵŝƐƐŝŽŶƐďǇŵŽƌĞĚĞƚĂŝůĞĚĂŶĚƌĞĐĞŶƚƐƚĂƟƐƟĐƐĂŶĚŝŵƉƌŽǀĞĚ
ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ ŽŶ ĞŵŝƐƐŝŽŶ ĨĂĐƚŽƌƐ ĂŶĚ ĂďĂƚĞŵĞŶƚ ;ĨŽƌ ĞǆĂŵƉůĞ͕ ,ϰ ŝŶ ĨŽƐƐŝů
ĨƵĞůƉƌŽĚƵĐƟŽŶͿůĞĚƚŽůŽǁĞƌĐĂůĐƵůĂƚĞĚĞŵŝƐƐŝŽŶƐ͘ŽŵďŝŶĞĚ͕ƚŚŝƐůĞĂĚƐƚŽ
ƚŽƚĂů ŐƌĞĞŶŚŽƵƐĞ ŐĂƐ ĞŵŝƐƐŝŽŶƐ ƚŚĂƚ ĂƌĞ ĂďŽƵƚ ϭ 'ƚKϮĞ ůŽǁĞƌ ĨŽƌ ƌĞĐĞŶƚ
ǇĞĂƌƐƚŚĂŶƉƌĞƐĞŶƚĞĚŝŶƌĞĐĞŶƚŵŝƐƐŝŽŶƐ'ĂƉZĞƉŽƌƚƐ͘
dŚĞĚĂƚĂƉƌĞƐĞŶƚĞĚŚĞƌĞŚĂǀĞďĞĞŶĐĂůĐƵůĂƚĞĚƵƐŝŶŐƚŚĞŶĞǁ'Zϰ͘ϯ͘Ϯ
ĚĂƚĂƐĞƚ ;KůŝǀŝĞƌ Ğƚ Ăů͕͘ ϮϬϭϳͿ͕ ǁŚŝĐŚ ƉƌŽǀŝĚĞƐ ĞŵŝƐƐŝŽŶƐ ƉĞƌ ƐŽƵƌĐĞ ĂŶĚ
ĐŽƵŶƚƌǇĨŽƌƚŚĞƉĞƌŝŽĚϭϵϳϬʹϮϬϭϮ;:ĂŶƐƐĞŶƐͲDĂĞŶŚŽƵƚet al͕͘ϮϬϭϳͿ͘dŚŝƐǁĂƐ
ĞǆƚĞŶĚĞĚĨŽƌKϮƵƐŝŶŐŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů ƐƚĂƟƐƟĐƐƚŚƌŽƵŐŚ ϮϬϭϲ͕ĂŶĚ ĨŽƌŽƚŚĞƌ
ŐƌĞĞŶŚŽƵƐĞŐĂƐĞƐƵƐŝŶŐƐƚĂƟƐƟĐƐƚŚƌŽƵŐŚϮϬϭϰ;&KͿ͕ϮϬϭϳ͕ϮϬϭϲ;/ϮϬϭϳ͕
W ϮϬϭϳͿ͕ ĂŶĚ ŽƚŚĞƌ ĚĂƚĂ ƐŽƵƌĐĞƐ ƐƵĐŚ ĂƐ D ƉƌŽũĞĐƚƐ ƚŚƌŽƵŐŚ ϮϬϭϲ ;ĨŽƌ
ĞǆĂŵƉůĞ͕ƌĞĚƵĐƟŽŶƐŽĨ,ϰ͕EϮKĂŶĚ,&ͲϮϯͿ͘

dŚĞŵŝƐƐŝŽŶƐ'ĂƉZĞƉŽƌƚϮϬϭϳʹWƌĞͲϮϬϮϬĂĐƟŽŶ͗ƚƌĞŶĚƐĂŶĚƉƌŽŐƌĞƐƐ
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Figure 2.1.a: 'ůŽďĂůŐƌĞĞŶŚŽƵƐĞŐĂƐĞŵŝƐƐŝŽŶƐĨŽƌƚŽƉƐŝǆĞŵŝƫŶŐ
ĐŽƵŶƚƌŝĞƐĂŶĚƌĞŐŝŽŶƐ;ĞǆĐůƵĚŝŶŐůĂŶĚƵƐĞ͕ůĂŶĚͲƵƐĞĐŚĂŶŐĞĂŶĚ
ĨŽƌĞƐƚƌǇͿ͕ŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞŵŝƐƐŝŽŶƐ͕ĂŶĚůĂŶĚƵƐĞ͕ůĂŶĚͲ
ƵƐĞĐŚĂŶŐĞĂŶĚĨŽƌĞƐƚƌǇĞŵŝƐƐŝŽŶƐ͘

Figure 2.1.b: 'ůŽďĂůĐĂƌďŽŶĚŝŽǆŝĚĞĞŵŝƐƐŝŽŶƐƉĞƌƌĞŐŝŽŶĨƌŽŵ
ĨŽƐƐŝůĨƵĞůƵƐĞ͕ĐĞŵĞŶƚƉƌŽĚƵĐƟŽŶĂŶĚŽƚŚĞƌƉƌŽĐĞƐƐĞƐ͕ĂŶĚĨƌŽŵ
ŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůƚƌĂŶƐƉŽƌƚ͘
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EŽƚĞ͗KƚŚĞƌ'ϮϬĐŽƵŶƚƌŝĞƐŝŶĐůƵĚĞƌŐĞŶƟŶĂ͕ƵƐƚƌĂůŝĂ͕ƌĂǌŝů͕ĂŶĂĚĂ͕/ŶĚŽŶĞƐŝĂ͕DĞǆŝĐŽ͕ZĞƉƵďůŝĐŽĨ<ŽƌĞĂ͕^ĂƵĚŝƌĂďŝĂ͕^ŽƵƚŚĨƌŝĐĂĂŶĚdƵƌŬĞǇ͘dŚĞŐƌĞĞŶŚŽƵƐĞ
ŐĂƐƚŽƚĂůĂƌĞĞǆƉƌĞƐƐĞĚŝŶƚĞƌŵƐŽĨďŝůůŝŽŶƐŽĨƚŽŶŶĞƐŽĨŐůŽďĂůĂŶŶƵĂůKϮĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞŵŝƐƐŝŽŶƐ;'ƚKϮĞͬǇĞĂƌͿ͘KϮĞƋƵŝǀĂůĞŶƚŝƐĐĂůĐƵůĂƚĞĚƵƐŝŶŐƚŚĞ'ůŽďĂůtĂƌŵŝŶŐ
WŽƚĞŶƟĂůƐ;'tWͲϭϬϬͿŵĞƚƌŝĐŽĨhE&ĂƐƌĞƉŽƌƚŝŶƚŚĞ/W^ĞĐŽŶĚƐƐĞƐƐŵĞŶƚZĞƉŽƌƚ͕ƐŝŵŝůĂƌĂƐŚĂƐďĞĞŶĚŽŶĞŝŶƚŚĞ/W&ŝŌŚƐƐĞƐƐŵĞŶƚZĞƉŽƌƚ͘
^ŽƵƌĐĞ͗'Zǀϰ͘ϯ͘Ϯ&dϮϬϭϲ;KůŝǀŝĞƌĞƚĂů͕͘ϮϬϭϳͿ͘

&ŝŐƵƌĞ Ϯ͘ϭ ƐŚŽǁƐ ƚŚĞ ƚƌĞŶĚƐ ŝŶ ƚŽƚĂů ŐůŽďĂů ĞŵŝƐƐŝŽŶƐ ĨŽƌ
ƚŚĞ ƉĞƌŝŽĚ ϭϵϳϬʹϮϬϭϲ͘ dƌĞŶĚƐ ŝŶ ŐůŽďĂů ŐƌĞĞŶŚŽƵƐĞ ŐĂƐ
ĞŵŝƐƐŝŽŶƐ ĂƌĞ ŝůůƵƐƚƌĂƚĞĚ ŝŶ &ŝŐƵƌĞ Ϯ͘ϭĂ͕ ǁŚŝůĞ &ŝŐƵƌĞ Ϯ͘ϭď
ƐŚŽǁƐ ƚŚĞ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ŝŶ ŐůŽďĂů ĐĂƌďŽŶ ĚŝŽǆŝĚĞ ;KϮͿ
ĞŵŝƐƐŝŽŶƐ ĨƌŽŵ ĨŽƐƐŝů ĨƵĞů ĐŽŵďƵƐƟŽŶ͕ ĐĞŵĞŶƚ ƉƌŽĚƵĐƟŽŶ
ĂŶĚŽƚŚĞƌƉƌŽĐĞƐƐĞƐ͘/ƚƐŚŽƵůĚďĞŶŽƚĞĚƚŚĂƚƚŚĞƟŵĞƐĞƌŝĞƐ
ĚĂƚĂĨŽƌƚŽƚĂůŐůŽďĂůŐƌĞĞŶŚŽƵƐĞŐĂƐĂŶĚKϮ emissions used
ĨŽƌ ƚŚĞ ŵŝƐƐŝŽŶƐ 'ĂƉ ZĞƉŽƌƚƐ ŚĂǀĞ ďĞĞŶ ƵƉĚĂƚĞĚ ƐŝŶĐĞ
ƚŚĞϮϬϭϲƌĞƉŽƌƚ͘dŚŝƐĂīĞĐƚƐƚŚĞŶƵŵďĞƌƐƉƌĞƐĞŶƚĞĚŝŶƚŚĞ
ϮϬϭϲ ƌĞƉŽƌƚ͕ ǁŚĞƌĞ ƚŚĞ ƵƉĚĂƚĞĚ ĞƐƟŵĂƚĞ ĨŽƌ ƚŽƚĂů ŐůŽďĂů
ŐƌĞĞŶŚŽƵƐĞ ŐĂƐ ĞŵŝƐƐŝŽŶƐ ŝŶ ϮϬϭϰ ŝƐ ϱϭ͘ϳ 'ƚKϮĞ͕ ĂŶĚ ƚŚĞ
ĞƐƟŵĂƚĞĨŽƌŐůŽďĂůƚŽƚĂůKϮĞŵŝƐƐŝŽŶƐŝŶϮϬϭϱŝƐϯϱ͘ϲ'ƚKϮ͘
ĂƌďŽŶ ĚŝŽǆŝĚĞ ĞŵŝƐƐŝŽŶƐ ĨƌŽŵ ĨŽƐƐŝů ĨƵĞů ĐŽŵďƵƐƟŽŶ͕
ĐĞŵĞŶƚ ƉƌŽĚƵĐƟŽŶ ĂŶĚ ŽƚŚĞƌ ƉƌŽĐĞƐƐĞƐϯ ĂƌĞ ƚŚĞ ŵĂũŽƌ
ƐŽƵƌĐĞ ŽĨ ƚŽƚĂů ŐůŽďĂů ŐƌĞĞŶŚŽƵƐĞ ŐĂƐ ĞŵŝƐƐŝŽŶƐ͘ ƵƌƌĞŶƚůǇ
ƚŚĞǇĂĐĐŽƵŶƚĨŽƌĂďŽƵƚϳϬƉĞƌĐĞŶƚŽĨƚŽƚĂůŐůŽďĂůŐƌĞĞŶŚŽƵƐĞ
ŐĂƐĞŵŝƐƐŝŽŶƐĂŶĚǁĞƌĞĞƐƟŵĂƚĞĚĂƚĂƚŽƚĂůŽĨϯϱ͘ϴ'ƚKϮ
ĨŽƌ ϮϬϭϲ ;KůŝǀŝĞƌ Ğƚ Ăů͕͘ ϮϬϭϳͿϰ͘ 'ŝǀĞŶ ƚŚĞŝƌ ƐŚĂƌĞ ŽĨ ƚŽƚĂů
ŐƌĞĞŶŚŽƵƐĞŐĂƐĞŵŝƐƐŝŽŶƐ͕ŝƚŝƐƌĞůĞǀĂŶƚƚŽůŽŽŬŵŽƌĞĐůŽƐĞůǇ
ĂƚƚŚĞŝƌƚƌĞŶĚ͘Ɛ&ŝŐƵƌĞϮ͘ϭďŝŶĚŝĐĂƚĞƐ͕ŐůŽďĂůKϮ emissions
ĨƌŽŵĨŽƐƐŝůĨƵĞůƵƐĞĂŶĚĐĞŵĞŶƚƉƌŽĚƵĐƟŽŶƌĞŵĂŝŶĞĚƐƚĂďůĞ
ĨŽƌƚŚĞƐĞĐŽŶĚǇĞĂƌŝŶĂƌŽǁŝŶϮϬϭϲ͕ĂŐĂŝŶƐƚĂďĂĐŬĚƌŽƉŽĨ
ϯ
ϰ

4

/ŶĐůƵĚŝŶŐŇĂƌŝŶŐŽĨǁĂƐƚĞŐĂƐĚƵƌŝŶŐŐĂƐĂŶĚŽŝůƉƌŽĚƵĐƟŽŶ͕ĨĞĞĚƐƚŽĐŬĂŶĚ
ŽƚŚĞƌŶŽŶͲĞŶĞƌŐǇƵƐĞƐŽĨĨƵĞůƐ͕ĂŶĚƐĞǀĞƌĂůŽƚŚĞƌƐŵĂůůƐŽƵƌĐĞƐ͘
dŚŝƐ ŝƐ ƐůŝŐŚƚůǇ ůŽǁĞƌ ƚŚĂŶ ƚŚĞ ϮϬϭϱ ĞŵŝƐƐŝŽŶƐ ĞƐƟŵĂƚĞ ŽĨ ϯϲ͘Ϯ 'ƚKϮ͕
ĂƐ ƉƌĞƐĞŶƚĞĚ ůĂƐƚ ǇĞĂƌ͕ ĚƵĞ ƚŽ ƌĞŐƵůĂƌ ĂŶŶƵĂů ƐƚĂƟƐƟĐĂů ƌĞǀŝƐŝŽŶƐ ŽĨ ĨƵĞů
ĐŽŶƐƵŵƉƟŽŶŝŶ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůŶĞƌŐǇŐĞŶĐǇĂŶĚƌŝƟƐŚWĞƚƌŽůĞƵŵƐƚĂƟƐƟĐƐ
ĂƐ ǁĞůů ĂƐ ƌĞǀŝƐŝŽŶƐ ĂŶĚ ƐŽŵĞ ĨƵůů ƵƉĚĂƚĞƐ͕ ŝŶĐůƵĚŝŶŐ ĞŵŝƐƐŝŽŶ ĨĂĐƚŽƌƐ͕ ĨŽƌ
ƐĞǀĞƌĂůŽƚŚĞƌƐŽƵƌĐĞƐ;ŐĂƐŇĂƌŝŶŐ͕ĐĞŵĞŶƚƉƌŽĚƵĐƟŽŶ͕ƐŽůǀĞŶƚƵƐĞ͕ĂŵŵŽŶŝĂ
ƉƌŽĚƵĐƟŽŶ͕ƵƌĞĂĂŶĚůŝŵĞĂƉƉůŝĐĂƟŽŶͿ;KůŝǀŝĞƌet al͕͘ϮϬϭϳͿ͘

ƌĞůĂƟǀĞůǇƐƚĂďůĞĞĐŽŶŽŵŝĐŐƌŽǁƚŚ͘ZĞĚƵĐĞĚŐƌŽǁƚŚŝŶĐŽĂů
ƵƐĞ ƐŝŶĐĞ ϮϬϭϭ͕ ƉƌŝŵĂƌŝůǇ ŝŶ ŚŝŶĂ ĂŶĚ ƐĞĐŽŶĚĂƌŝůǇ ŝŶ ƚŚĞ
hŶŝƚĞĚ ^ƚĂƚĞƐ͕ ƉůĂǇƐ Ă ŬĞǇ ƌŽůĞ ŝŶ ƚŚĞ ƌĞĐĞŶƚ ƐůŽǁĚŽǁŶ ŝŶ
ŐƌŽǁƚŚŝŶŐůŽďĂůKϮĞŵŝƐƐŝŽŶƐ;KůŝǀŝĞƌĞƚĂů͕͘ϮϬϭϳ͖WĞƚĞƌƐ
Ğƚ Ăů͕͘ ϮϬϭϳͿ͘ 'ƌŽǁŝŶŐ ƌĞŶĞǁĂďůĞ ƉŽǁĞƌ ŐĞŶĞƌĂƟŽŶ ŚĂƐ
ĂůƐŽĐŽŶƚƌŝďƵƚĞĚ͕ďƵƚŚĂƐŚĂĚĂůĞƐƐƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚŝŵƉĂĐƚƚŚĂŶ
ĞĐŽŶŽŵŝĐĨĂĐƚŽƌƐĂŶĚĞŶĞƌŐǇĞĸĐŝĞŶĐǇ;WĞƚĞƌƐĞƚĂů͕͘ϮϬϭϳͿ͘
dŚĞƐĞ ĮŶĚŝŶŐƐ ĂƌĞ ŝŶ ůŝŶĞ ǁŝƚŚ ŽƚŚĞƌ ƐƚƵĚŝĞƐ ŽŶ ƚƌĞŶĚƐ ŝŶ
ŐůŽďĂů ĞŶĞƌŐǇͲƌĞůĂƚĞĚ KϮ ĞŵŝƐƐŝŽŶƐ ƵŶƟů ϮϬϭϲ ;W͕ ϮϬϭϳ͖
/͕ϮϬϭϳ͖:ĂĐŬƐŽŶĞƚĂů͕͘ϮϬϭϲͿ͘
ŶƵŵďĞƌŽĨƐƚƵĚŝĞƐƉƌŽǀŝĚĞĚĞƚĂŝůĞĚĂŶĂůǇƐŝƐŽĨŬĞǇĚƌŝǀĞƌƐ
ĨŽƌƚŚĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŝŶKϮĞŵŝƐƐŝŽŶƐĨƌŽŵĨŽƐƐŝůĨƵĞůƵƐĞĂŶĚ
ĐĞŵĞŶƚƉƌŽĚƵĐƟŽŶĂƚƚŚĞĐŽƵŶƚƌǇůĞǀĞů;KůŝǀŝĞƌĞƚĂů͕͘ϮϬϭϳ͖
Peters ĞƚĂů͕͘ϮϬϭϳͿ͘/ŶŚŝŶĂ͕KϮ emissions have decreased
ƐŝŶĐĞ ϮϬϭϱ͕ ĨŽůůŽǁŝŶŐ Ă ƐůŽǁĚŽǁŶ ŝŶ ĂŶŶƵĂů ŐƌŽǁƚŚ ŽĨ
ŚŝŶĂ͛ƐKϮĞŵŝƐƐŝŽŶƐƐŝŶĐĞϮϬϭϮ͘dŚĞĚĞĐƌĞĂƐĞƐŝŶĐĞϮϬϭϱ
ŝƐ ŵĂŝŶůǇ ĐĂƵƐĞĚ ďǇ ƌĞĚƵĐĞĚ ĐŽĂů ƵƐĞ͕ ďƵƚ ŝƐ ĂůƐŽ ĚƵĞ ƚŽ
ƐƚƌƵĐƚƵƌĂůĐŚĂŶŐĞƐŝŶƚŚĞĐŽƵŶƚƌǇ͛ƐĞĐŽŶŽŵǇĂŶĚĞŶĞƌŐǇŵŝǆ͘
dŚĞƵƌŽƉĞĂŶhŶŝŽŶŚĂƐĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚůǇƌĞĚƵĐĞĚKϮ emissions
ƐŝŶĐĞ ϭϵϳϵ͕ ŵĂŝŶůǇ ĚƌŝǀĞŶ ďǇ ĐŽŶƟŶƵĂů ŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚƐ ŝŶ
ĞŶĞƌŐǇŝŶƚĞŶƐŝƚǇĂŶĚĐĂƌďŽŶŝŶƚĞŶƐŝƚǇĐŽŵďŝŶĞĚǁŝƚŚůŽǁĞƌ
ĞĐŽŶŽŵŝĐ ŐƌŽǁƚŚ ƐŝŶĐĞ ƚŚĞ ŐůŽďĂů ĮŶĂŶĐŝĂů ĐƌŝƐŝƐ͘ /Ŷ ƚŚĞ
hŶŝƚĞĚ ^ƚĂƚĞƐ ŽĨ ŵĞƌŝĐĂ͕ ĞŶĞƌŐǇͲƌĞůĂƚĞĚ KϮ emissions
ŚĂǀĞ ĚĞĐƌĞĂƐĞĚ ŽǀĞƌ ƚŚĞ ůĂƐƚ ϭϬ ǇĞĂƌƐ͘ dŚŝƐ ĚĞĐƌĞĂƐĞ ŚĂƐ
ŵĂŝŶůǇ ŽĐĐƵƌƌĞĚ ŝŶ ƚŚĞ ƉŽǁĞƌ ƐĞĐƚŽƌ͕ ĚƵĞ ƚŽ Ă ƐŚŝŌ ĨƌŽŵ
ĐŽĂů ƚŽ ŶĂƚƵƌĂů ŐĂƐ ƵƐĞ ŝŶ ĞůĞĐƚƌŝĐŝƚǇ ŐĞŶĞƌĂƟŽŶ͕ ďƵƚ ĂůƐŽ
ĨƌŽŵŝŶĐƌĞĂƐĞĚƵƐĞŽĨƌĞŶĞǁĂďůĞƐĂŶĚĂƐŽŵĞǁŚĂƚƐůŽǁĞƌ
ĞĐŽŶŽŵŝĐŐƌŽǁƚŚ͘/ŶĐŽŶƚƌĂƐƚ͕/ŶĚŝĂ͛ƐĞŵŝƐƐŝŽŶƐŚĂǀĞŐƌŽǁŶ
ƐƚĞĂĚŝůǇŽǀĞƌƚŚĞƉĂƐƚĚĞĐĂĚĞ͘

dŚĞŵŝƐƐŝŽŶƐ'ĂƉZĞƉŽƌƚϮϬϭϳʹWƌĞͲϮϬϮϬĂĐƟŽŶ͗ƚƌĞŶĚƐĂŶĚƉƌŽŐƌĞƐƐ
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Box 2.1: Greenhouse gas emissions development: how have G20 members performed
ĐŽůůĞĐƟǀĞůǇ͍
'ϮϬŵĞŵďĞƌƐŚĂǀĞŵĂĚĞŵŽƌĞĞĸĐŝĞŶƚƵƐĞŽĨĞŶĞƌŐǇƌĞƐŽƵƌĐĞƐ͗ƚŽƚĂůŐƌĞĞŶŚŽƵƐĞŐĂƐĞŵŝƐƐŝŽŶƐĨƌŽŵ'ϮϬĐŽƵŶƚƌŝĞƐ
ŐƌĞǁďǇϯϰƉĞƌĐĞŶƚďĞƚǁĞĞŶϭϵϵϬĂŶĚϮϬϭϰ͕ǁŚŝůĞ'WŐƌĞǁďǇŶĞĂƌůǇϭϭϳƉĞƌĐĞŶƚĚƵƌŝŶŐƚŚĞƐĂŵĞƉĞƌŝŽĚ͘WĞƌĐĂƉŝƚĂ
ĞŶĞƌŐǇͲƌĞůĂƚĞĚKϮĞŵŝƐƐŝŽŶƐƐĞĞŵƚŽŚĂǀĞƉĞĂŬĞĚĂŶĚƚŚĞƌĞĂƌĞƐŝŐŶƐŽĨĂŶĂďƐŽůƵƚĞĚĞĐŽƵƉůŝŶŐŽĨĞĐŽŶŽŵŝĐŐƌŽǁƚŚ
ĂŶĚŐƌĞĞŶŚŽƵƐĞŐĂƐĞŵŝƐƐŝŽŶƐ͘
ƵƌƌĞŶƚ ůĞǀĞůƐ ŽĨ ĞīŽƌƚ ĂƌĞ͕ ŚŽǁĞǀĞƌ͕ ŶŽƚ ĞŶŽƵŐŚ͘ ůŝŵĂƚĞ dƌĂŶƐƉĂƌĞŶĐǇ ;ϮϬϭϳͿ ĐŽŶĐůƵĚĞƐ ƚŚĂƚ ĐƵƌƌĞŶƚ ĞīŽƌƚƐ ĂƌĞ
ƐƵĸĐŝĞŶƚŶĞŝƚŚĞƌŝŶƐƉĞĞĚŶŽƌŝŶĚĞƉƚŚƚŽŬĞĞƉŐůŽďĂůǁĂƌŵŝŶŐƚŽƚŚĞůŝŵŝƚƐĞƚŝŶƚŚĞWĂƌŝƐŐƌĞĞŵĞŶƚ͘KŶĞĂƌĞĂƚŚĂƚ
ƌĞƋƵŝƌĞƐŵĂũŽƌĞīŽƌƚŝƐƚŚĞƉŽǁĞƌƐĞĐƚŽƌ͕ŐŝǀĞŶƚŚĂƚƚŚĞĐĂƌďŽŶŝŶƚĞŶƐŝƚǇŽĨĞůĞĐƚƌŝĐŝƚǇŚĂƐŶŽƚŝŵƉƌŽǀĞĚĨŽƌƚŚĞůĂƐƚϮϱ
ǇĞĂƌƐ͕ďĞĐĂƵƐĞƚŚĞĞůĞĐƚƌŝĐŝƚǇŵŝǆŚĂƐĐŽŶƟŶƵĞĚƚŽďĞĚŽŵŝŶĂƚĞĚďǇĐŽĂůĂŶĚŽƚŚĞƌĨŽƐƐŝůĨƵĞůƐ͘
Figure 2.2<ĞǇŝŶĚŝĐĂƚŽƌƐŽŶƚŚĞ'ϮϬƚƌĂŶƐŝƟŽŶƚŽĂůŽǁͲĐĂƌďŽŶĞĐŽŶŽŵǇ͗ƚƌĞŶĚƐďĞƚǁĞĞŶϭϵϵϬĂŶĚϮϬϭϰ͘
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ĂŶĐƵŶ WůĞĚŐĞƐ͕ ĨŽĐƵƐŝŶŐ ŽŶ ƚŚĞ 'ϮϬ ŵĞŵďĞƌƐϱ͘ dŚŝƌƚĞĞŶ
ŽĨ ƚŚĞ ŵĞŵďĞƌƐ ŚĂǀĞ ƉůĞĚŐĞƐ ĨŽƌ ϮϬϮϬ ;ĐŽƵŶƟŶŐ ƚŚĞ h
ŵĞŵďĞƌƐ &ƌĂŶĐĞ͕ 'ĞƌŵĂŶǇ͕ /ƚĂůǇ ĂŶĚ h< ĂƐ ŽŶĞ ŵĞŵďĞƌͿ
ĂŶĚƚŚƌĞĞĚŽŶŽƚŚĂǀĞƉůĞĚŐĞƐ͘dŚĞƐĞĞĐŽŶŽŵŝĞƐĐŽůůĞĐƟǀĞůǇ
ŐĞŶĞƌĂƚĞĂƌŽƵŶĚƚŚƌĞĞƋƵĂƌƚĞƌƐŽĨƚŽƚĂůŐůŽďĂůŐƌĞĞŶŚŽƵƐĞŐĂƐ
emissionsϲ͘ůƚŚŽƵŐŚŝƚŝƐĐƌŝƟĐĂůƚŚĂƚĂůůĐŽƵŶƚƌŝĞƐĂĚǀĂŶĐĞĂƐ
/Ŷ ƐƵŵŵĂƌǇ͕ ŐůŽďĂů ŐƌĞĞŶŚŽƵƐĞ ŐĂƐ ĞŵŝƐƐŝŽŶƐ ĐŽŶƟŶƵĞ ƚŽ ĨĂƌĂƐƉŽƐƐŝďůĞƚŽǁĂƌĚƐĂĐŚŝĞǀŝŶŐƚŚĞŝƌĂŶĐƵŶWůĞĚŐĞƐ͕ƚŚĞ
ŐƌŽǁ͕ĂůƚŚŽƵŐŚƚŚĞƐůŽǁĚŽǁŶŝŶŐƌŽǁƚŚŽĨŐůŽďĂůŐƌĞĞŶŚŽƵƐĞ ƌŽůĞŽĨƚŚĞŚŝŐŚĞƐƚͲĞŵŝƫŶŐĞĐŽŶŽŵŝĞƐŝƐƉĂƌƟĐƵůĂƌůǇĐƌŝƟĐĂů
ŐĂƐĞŵŝƐƐŝŽŶƐĂŶĚƚŚĞĂƉƉĂƌĞŶƚƐƚĂďŝůŝǌĂƟŽŶŽĨŐůŽďĂůůĞǀĞůƐ ƚŽĂĐŚŝĞǀŝŶŐƚŚĞWĂƌŝƐŐƌĞĞŵĞŶƚŵŝƟŐĂƟŽŶŐŽĂůƐ͘
ŽĨKϮĞŵŝƐƐŝŽŶƐĨƌŽŵĨŽƐƐŝůĨƵĞůƐĂŶĚŝŶĚƵƐƚƌǇŽǀĞƌƚŚĞƉĂƐƚ
ƚǁŽƚŽƚŚƌĞĞǇĞĂƌƐŝƐǀĞƌǇĞŶĐŽƵƌĂŐŝŶŐ͘,ŽǁĞǀĞƌ͕ŝƚŝƐƐƟůůƚŽŽ
ĞĂƌůǇƚŽƐĂǇǁŚĞƚŚĞƌŝƚŝƐůŝŬĞůǇƚŽďĞƉĞƌŵĂŶĞŶƚ͕ĂŶĚďŽƚŚ
ƚŚĞƐƉĞĞĚĂŶĚĚĞƉƚŚŽĨŵŝƟŐĂƟŽŶĞīŽƌƚƐƌĞƋƵŝƌĞƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚ
ƐĐĂůŝŶŐƵƉƚŽĞŶĂďůĞĂƚƌĂŶƐŝƟŽŶƚŽǁĂƌĚƐŵŝƟŐĂƟŽŶƉĂƚŚǁĂǇƐ
ĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚǁŝƚŚƚŚĞůŽŶŐͲƚĞƌŵƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞŐŽĂůŽĨƚŚĞWĂƌŝƐ ϱ dŚĞ ŵĞŵďĞƌƐ ŽĨ ƚŚĞ 'ϮϬ ĂƌĞ ƌŐĞŶƟŶĂ͕ ƵƐƚƌĂůŝĂ͕ ƌĂǌŝů͕ ĂŶĂĚĂ͕ ŚŝŶĂ͕
&ƌĂŶĐĞ͕ 'ĞƌŵĂŶǇ͕ /ŶĚŝĂ͕ /ŶĚŽŶĞƐŝĂ͕ /ƚĂůǇ͕ :ĂƉĂŶ͕ DĞǆŝĐŽ͕ ZĞƉƵďůŝĐ ŽĨ <ŽƌĞĂ͕
ŐƌĞĞŵĞŶƚ͘
&ŽĐƵƐŝŶŐ ŽŶ ĞŵŝƐƐŝŽŶƐ ĂŶĚ ĞŶĞƌŐǇ ĂŶĚ ĐĂƌďŽŶ ŝŶƚĞŶƐŝƟĞƐ
ŽĨ ƚŚĞ 'ϮϬ ŵĞŵďĞƌƐ͕ ďŽǆ Ϯ͘ϭ ĚĞƐĐƌŝďĞƐ ƚŚĞ ƚƌĞŶĚƐ ŽĨ ŬĞǇ
ŝŶĚŝĐĂƚŽƌƐ ŽŶ ƚŚĞ ƚƌĂŶƐŝƟŽŶ ƚŽ Ă ůŽǁͲĐĂƌďŽŶ ĞĐŽŶŽŵǇ
ŽďƐĞƌǀĞĚďĞƚǁĞĞŶϭϵϵϬĂŶĚϮϬϭϰĨŽƌ'ϮϬŵĞŵďĞƌƐ;ůŝŵĂƚĞ
dƌĂŶƐƉĂƌĞŶĐǇ͕ϮϬϭϳͿ͘

2.3. Progress towards achieving the Cancun
Pledges: G20 members
/Ŷ ůŝŶĞ ǁŝƚŚ ůĂƐƚ ǇĞĂƌ͛Ɛ ŵŝƐƐŝŽŶƐ 'ĂƉ ZĞƉŽƌƚ͕ ƚŚŝƐ ƐĞĐƟŽŶ
ƉƌŽǀŝĚĞƐ ĂŶ ƵƉĚĂƚĞ ŽŶ ƚŚĞ ƉƌŽŐƌĞƐƐ ƚŽǁĂƌĚƐ ĂĐŚŝĞǀŝŶŐ ƚŚĞ

ϲ

ZƵƐƐŝĂ͕ ^ĂƵĚŝ ƌĂďŝĂ͕ ^ŽƵƚŚ ĨƌŝĐĂ͕ dƵƌŬĞǇ͕ ƚŚĞ h<͕ ƚŚĞ h^͕ ĂŶĚ ƚŚĞ h͘ /Ŷ
ŽƵƌĂŶĂůǇƐŝƐ͕ƚŚĞhŝŶĐůƵĚŝŶŐĂůůŝƚƐDĞŵďĞƌ^ƚĂƚĞƐ;ƌĞŐĂƌĚůĞƐƐŽĨ'ϮϬƐƚĂƚƵƐͿ
ŝƐ ĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚ ĂƐ Ă ƐŝŶŐůĞ WĂƌƚǇ͕ ĂŶĚ h DĞŵďĞƌ ^ƚĂƚĞƐ ĂƌĞ ŶŽƚ ĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚ
ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůůǇ͘ /Ŷ ŐĞŶĞƌĂů͕ ĞǀĂůƵĂƟŶŐ ƚŚĞ ƉůĞĚŐĞƐ ŽĨ ŽƚŚĞƌ ĐŽƵŶƚƌŝĞƐ ŝƐ ůŝŵŝƚĞĚ
ďǇĂůĂĐŬŽĨĚĂƚĂ͘ŐŐƌĞŐĂƚĞŵĞĂƐƵƌĞƐĨŽƌƚŚĞ'ϮϬĚŽŶŽƚĚŽƵďůĞĐŽƵŶƚh
ŵĞŵďĞƌƐƚŚĂƚĂƌĞĂůƐŽ'ϮϬŵĞŵďĞƌƐĂƐŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĐŽƵŶƚƌŝĞƐ͘
/ŶϮϬϭϮ͕ƚŚĞƐĞƉĂƌƟĞƐĂĐĐŽƵŶƚĞĚĨŽƌϳϳƉĞƌĐĞŶƚŽĨŐůŽďĂůĞŵŝƐƐŝŽŶƐĞǆĐůƵĚŝŶŐ
>h>h&ĂŶĚϳϱƉĞƌĐĞŶƚŽĨŐůŽďĂůŐƌĞĞŶŚŽƵƐĞŐĂƐĞŵŝƐƐŝŽŶƐŝŶĐůƵĚŝŶŐ>h>h&
;tZ//d͕ϮϬϭϳͿ͘
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ŽǆϮ͘ϭ͗ƐƐƵŵƉƟŽŶƐŽĨƚŚĞĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚŽĨƉƌŽŐƌĞƐƐƚŽǁĂƌĚƐƚŚĞĂŶĐƵŶWůĞĚŐĞƐ
&ŽƌĞĂĐŚ'ϮϬŵĞŵďĞƌ͕ĞƐƟŵĂƚĞƐŽĨϮϬϮϬĞŵŝƐƐŝŽŶƐĂƌĞĐŽŵƉĂƌĞĚƵŶĚĞƌƚŚƌĞĞĐĂƐĞƐ͗
ϭ͘ WůĞĚŐĞĐĂƐĞ;ŽĸĐŝĂůĚĂƚĂͿ͗/ĚĞŶƟĮĞƐƚŚĞŵĂǆŝŵƵŵůĞǀĞůŽĨŐƌĞĞŶŚŽƵƐĞŐĂƐĞŵŝƐƐŝŽŶƐƚŚĂƚĞĂĐŚŵĞŵďĞƌĐŽƵůĚĞŵŝƚ
ŝŶϮϬϮϬĂŶĚƐƟůůŵĞĞƚŝƚƐƉůĞĚŐĞʹǁŝƚŚŽƵƚĐŽŶƐŝĚĞƌŝŶŐƚŚĞƵƐĞŽĨŽīƐĞƚƐ͘tŚĞƌĞĂǀĂŝůĂďůĞ͕ƚŚĞϮϬϮϬĞŵŝƐƐŝŽŶůĞǀĞů
ĚĞƐĐƌŝďĞĚďǇƚŚĞŵĞŵďĞƌĂƐƚŚĞƉůĞĚŐĞůĞǀĞůŝƐƵƐĞĚ͖ĂůƚĞƌŶĂƟǀĞůǇ͕ƚŚĞƐĞůĞǀĞůƐĂƌĞĐĂůĐƵůĂƚĞĚǁŽƌŬŝŶŐĨƌŽŵŽĸĐŝĂů
ďĂƐĞͲǇĞĂƌŽƌďĂƐĞůŝŶĞĚĂƚĂ͘dŚĞƐŽƵƌĐĞƐŽĨŽĸĐŝĂůĐŽƵŶƚƌǇĚĂƚĂĂƌĞƉƌŽǀŝĚĞĚŝŶdĂďůĞϮ͘ϭ͘
Ϯ͘ ƵƌƌĞŶƚ ƉŽůŝĐǇ ƚƌĂũĞĐƚŽƌǇ ĐĂƐĞ ;ŽĸĐŝĂů ĚĂƚĂͿ͗ /ĚĞŶƟĮĞƐ ŵŽƐƚ ƌĞĐĞŶƚ͕ ƉƵďůŝĐůǇ ĂǀĂŝůĂďůĞ ŽĸĐŝĂů ĞƐƟŵĂƚĞƐ ŽĨ ϮϬϮϬ
ĞŵŝƐƐŝŽŶƐ͕ĐŽŶƐŝĚĞƌŝŶŐƉƌŽũĞĐƚĞĚĞĐŽŶŽŵŝĐƚƌĞŶĚƐĂŶĚĐƵƌƌĞŶƚƉŽůŝĐǇĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐ͘dŚĞƐŽƵƌĐĞƐŽĨŽĸĐŝĂůĐŽƵŶƚƌǇ
ĚĂƚĂĂƌĞƉƌŽǀŝĚĞĚŝŶdĂďůĞϮ͘ϭ͘
ϯ͘ ƵƌƌĞŶƚƉŽůŝĐǇƚƌĂũĞĐƚŽƌǇĐĂƐĞ;ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĂŶĂůǇƐŝƐͿ͗/ĚĞŶƟĮĞƐĞƐƟŵĂƚĞƐŽĨϮϬϮϬĞŵŝƐƐŝŽŶƐ͕ĐŽŶƐŝĚĞƌŝŶŐƚŚĞďĞƐƚ
ĐƵƌƌĞŶƚĞƐƟŵĂƚĞƐŽĨƉƌŽũĞĐƚĞĚĞĐŽŶŽŵŝĐƚƌĞŶĚƐĂŶĚĐƵƌƌĞŶƚƉŽůŝĐǇĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐƉŽůŝĐŝĞƐĂƚůĞĂƐƚƚŚƌŽƵŐŚ
ϮϬϭϱ͕ďĂƐĞĚŽŶŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĂŶĂůǇƐŝƐƌĂƚŚĞƌƚŚĂŶŽĸĐŝĂůĚĂƚĂ͘ƐƟŵĂƚĞƐĂƌĞĚƌĂǁŶĨƌŽŵƚŚĞůŝŵĂƚĞĐƟŽŶdƌĂĐŬĞƌ
;dͿ ;ϮϬϭϳŐͿ ĂŶĚ W> ;ĚĞŶ ůǌĞŶ Ğƚ Ăů͕͘ ϮϬϭϲĂ͖ <ƵƌĂŵŽĐŚŝ Ğƚ Ăů͕͘ ϮϬϭϲď͖ W>͕ ϮϬϭϳͿ ĨŽƌ Ăůů ĐŽƵŶƚƌŝĞƐ͕ ĂƐ ǁĞůů ĂƐ
ŽƚŚĞƌ͕ĐŽƵŶƚƌǇͲƐƉĞĐŝĮĐƐŽƵƌĐĞƐǁŚĞƌĞŶŽƚĞĚ͘dŚĞŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĂŶĂůǇƐŝƐŽĨĐƵƌƌĞŶƚƉŽůŝĐǇƚƌĂũĞĐƚŽƌŝĞƐƐƵƉƉůĞŵĞŶƚƐ
ƚŚĞŽĸĐŝĂůƐŽƵƌĐĞƐĚĞƐĐƌŝďĞĚŝŶƉŽŝŶƚƚǁŽďǇƉƌŽǀŝĚŝŶŐĚĂƚĂƚŚĂƚƚĂƌŐĞƚƐĐŽŶƐŝƐƚĞŶĐǇĂĐƌŽƐƐĐŽƵŶƚƌŝĞƐĂŶĚƉŽůŝƟĐĂů
ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶĐĞ͘
^ŽƵƌĐĞ͗ĚĂƉƚĞĚĨƌŽŵhEW;ϮϬϭϱͿ
dŽĂƐƐĞƐƐƚŚĞƉƌŽŐƌĞƐƐŽĨ'ϮϬŵĞŵďĞƌƐƚŽǁĂƌĚƐƚŚĞŝƌĂŶĐƵŶ
WůĞĚŐĞƐ͕ƚŚŝƐƐĞĐƟŽŶĐŽŵƉĂƌĞƐĐƵƌƌĞŶƚĞŵŝƐƐŝŽŶƐƚƌĂũĞĐƚŽƌŝĞƐ
ǁŝƚŚƚŚĞƚƌĂũĞĐƚŽƌŝĞƐĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚǁŝƚŚƚŚĞĂĐŚŝĞǀĞŵĞŶƚŽĨƚŚĞ
ƉůĞĚŐĞƐŽĨƚŚĞƐĞŵĞŵďĞƌƐ͘/ŶůŝŶĞǁŝƚŚƉƌĞǀŝŽƵƐŵŝƐƐŝŽŶƐ
'ĂƉ ZĞƉŽƌƚƐ͕ ƚŚƌĞĞ ĐĂƐĞƐ ĂƌĞ ĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚ͗ Ă ƉůĞĚŐĞ ĐĂƐĞ͕

ďĂƐĞĚ ŽŶ ŽĸĐŝĂů ĚĂƚĂ͖ Ă ĐƵƌƌĞŶƚ ƉŽůŝĐǇ ƚƌĂũĞĐƚŽƌǇ ĐĂƐĞ͕
ďĂƐĞĚŽŶŽĸĐŝĂůĚĂƚĂ͖ĂŶĚĂĐƵƌƌĞŶƚƉŽůŝĐǇƚƌĂũĞĐƚŽƌǇĐĂƐĞ͕
ďĂƐĞĚŽŶŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĂŶĂůǇƐŝƐ͘dŚĞƐĞƚŚƌĞĞĐĂƐĞƐĂƌĞďƌŝĞŇǇ
ĚĞƐĐƌŝďĞĚŝŶďŽǆϮ͘ϭ͘

Table 2.1: ^ƚƵĚŝĞƐƵƐĞĚƚŽĞƐƟŵĂƚĞƚŚĞĞŵŝƐƐŝŽŶƐŝŶϮϬϮϬƵŶĚĞƌƚŚĞƉůĞĚŐĞĐĂƐĞĂŶĚĐƵƌƌĞŶƚƉŽůŝĐǇƚƌĂũĞĐƚŽƌǇĐĂƐĞĨŽƌ'ϮϬŵĞŵďĞƌƐ
Country

2020 pledge case

Current policy trajectory

KĸĐŝĂůĚĂƚĂ

KĸĐŝĂůĚĂƚĂ

/ŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞƐƟŵĂƚĞƐ

ƌŐĞŶƟŶĂ

EŽƉůĞĚŐĞ

DŝŶŝƐƚƌǇŽĨƚŚĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂŶĚ
^ƵƐƚĂŝŶĂďůĞĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͕ƌŐĞŶƟŶĂ
;ϮϬϭϱͿ

CAT

Australia

'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚŽĨƵƐƚƌĂůŝĂ;ϮϬϭϲͿ

'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚŽĨƵƐƚƌĂůŝĂ;ϮϬϭϲͿ

d͕W>͕ZĞƉƵdĞǆ;ϮϬϭϲͿ

Brazil

'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚŽĨƌĂǌŝů;ϮϬϭϬͿ

N/A

d͕W>

Canada

'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚŽĨĂŶĂĚĂ;ϮϬϭϲͿ

'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚŽĨĂŶĂĚĂ;ϮϬϭϲͿ

d͕W>

China

N/Ab

N/A

d͕W>͕^ŚĂĞƚĂů͘;ϮϬϭϳͿ

;ϮϬϭϲďͿ

a

hϮϴ

;ϮϬϭϰͿ

/ŶĚŝĂ

WůĂŶŶŝŶŐŽŵŵŝƐƐŝŽŶ'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚŽĨ
/ŶĚŝĂ;ϮϬϭϭ͕ϮϬϭϰͿ

/ŶĚŽŶĞƐŝĂ

WWE^;ϮϬϭϱͿ

N/A

d͕W>

Japan

'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚŽĨ:ĂƉĂŶ;ϮϬϭϲͿ

N/A

d͕W>

Mexico

E^;ϮϬϭϯͿ

;'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚŽĨDĞǆŝĐŽ͕ϮϬϭϮď͖E^͕
ϮϬϭϯͿ

d͕W>

Russia

'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚŽĨZƵƐƐŝĂ;ϮϬϭϰͿ

'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚŽĨZƵƐƐŝĂ;ϮϬϭϱͿ

d͕W>

^ĂƵĚŝƌĂďŝĂ

EŽƉůĞĚŐĞ

N/A

CAT

^ŽƵƚŚĨƌŝĐĂ

ĞƉĂƌƚŵĞŶƚŽĨŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂů
īĂŝƌƐ͕ZĞƉƵďůŝĐŽĨ^ŽƵƚŚĨƌŝĐĂ;ϮϬϭϭĂ͕
ϮϬϭϭďͿ

N/A

d͕W>

Republic of
Korea

ZĞƉƵďůŝĐŽĨ<ŽƌĞĂ;ϮϬϭϲͿ

N/A

d͕W>

Turkey

EŽƉůĞĚŐĞa

ZĞƉƵďůŝĐŽĨdƵƌŬĞǇ͕DŝŶŝƐƚƌǇŽĨ
ŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂŶĚhƌďĂŶŝǌĂƟŽŶ;ϮϬϭϲͿ

d͕W>

h^

h^ĞƉĂƌƚŵĞŶƚŽĨ^ƚĂƚĞ;ϮϬϭϲͿ

h^ĞƉĂƌƚŵĞŶƚŽĨ^ƚĂƚĞ;ϮϬϭϲͿ

d͕W>

a

d͕W>
d͕W>͕DŝƚƌĂĞƚĂů͘;ϮϬϭϳͿ

Note:
a
ƌŐĞŶƟŶĂ͕^ĂƵĚŝƌĂďŝĂĂŶĚdƵƌŬĞǇŚĂǀĞŶŽƚƉƌŽƉŽƐĞĚŐƌĞĞŶŚŽƵƐĞŐĂƐƌĞĚƵĐƟŽŶƉůĞĚŐĞƐ͕ĂŶĚŚĞƌĞǁĞĂƐƐƵŵĞĐƵƌƌĞŶƚƉŽůŝĐŝĞƐ͘
b
ŚŝŶĂŚĂƐŶŽŽĸĐŝĂůĞƐƟŵĂƚĞĨŽƌƚŚĞϮϬϮϬƉůĞĚŐĞ͕ĂŶĚŚĞƌĞǁĞĂƐƐƵŵĞƚŚĞϮϬϮϬĞŵŝƐƐŝŽŶƐĞƐƟŵĂƚĞĨŽƌŚŝŶĂ͛ƐϮϬϮϬƉůĞĚŐĞďĂƐĞĚŽŶƚŚĞĂǀĞƌĂŐĞŽƵƚĐŽŵĞŽĨĨŽƵƌ
ŐůŽďĂůƐƚƵĚŝĞƐ;W>͕ůŝŵĂƚĞĐƟŽŶdƌĂĐŬĞƌ͕>^ĂŶĚhŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨDĞůďŽƵƌŶĞ;ƐĞĞŚĂƉƚĞƌϯͿ͘

6

dŚĞŵŝƐƐŝŽŶƐ'ĂƉZĞƉŽƌƚϮϬϭϳʹWƌĞͲϮϬϮϬĂĐƟŽŶ͗ƚƌĞŶĚƐĂŶĚƉƌŽŐƌĞƐƐ
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Pledge Range

Figure 2.3: 'ƌĞĞŶŚŽƵƐĞŐĂƐĞŵŝƐƐŝŽŶƐŽĨ'ϮϬŵĞŵďĞƌƐĂŶĚƚŚĞŐƌŽƵƉŽĨŶŽŶͲ'ϮϬĐŽƵŶƚƌŝĞƐ;ĂůƐŽŝŶĐůƵĚĞƐƚŚĞŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůďƵŶŬĞƌ
ĞŵŝƐƐŝŽŶƐͿĨŽƌƚŚĞϮϬϮϬƉůĞĚŐĞƐĂŶĚĐƵƌƌĞŶƚƉŽůŝĐŝĞƐƐĐĞŶĂƌŝŽ͘
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^ŽƵƌĐĞ͗dĂďůĞϮ͘ϭ͘

ŽůůĞĐƟǀĞůǇ͕'ϮϬĐŽƵŶƚƌŝĞƐĂƌĞŽŶƚƌĂĐŬƚŽĂĐŚŝĞǀŝŶŐƚŚĞŵŝĚͲ
ƌĂŶŐĞŽĨƚŚĞĂŶĐƵŶWůĞĚŐĞƐ͕ďƵƚƐĞǀĞƌĂůĐŽƵŶƚƌŝĞƐǁŝůůŶĞĞĚ
ƚŽ ĂĐĐĞůĞƌĂƚĞ ĂĐƟŽŶ ƚŽ ŵĞĞƚ ƚŚĞŝƌ ĂŶĐƵŶ WůĞĚŐĞ ďǇ ϮϬϮϬ
;ƐĞĞ&ŝŐƵƌĞϮ͘ϰͿ͘^ĞǀĞŶ'ϮϬŵĞŵďĞƌƐ;ƵƐƚƌĂůŝĂ͕ƌĂǌŝů͕ŚŝŶĂ͕
ƚŚĞh͕/ŶĚŝĂ͕:ĂƉĂŶ͕ĂŶĚZƵƐƐŝĂͿĂƌĞŽŶƚƌĂĐŬƚŽŵĞĞƚƚŚĞŝƌ
ĂŶĐƵŶWůĞĚŐĞƐĂĐĐŽƌĚŝŶŐƚŽŵŽƐƚŽƌĂůůĂǀĂŝůĂďůĞĂŶĂůǇƐĞƐ͘
&ŝǀĞŵĞŵďĞƌƐ;ĂŶĂĚĂ͕DĞǆŝĐŽ͕ƚŚĞZĞƉƵďůŝĐŽĨ<ŽƌĞĂ͕^ŽƵƚŚ
ĨƌŝĐĂ ĂŶĚ ƚŚĞ hŶŝƚĞĚ ^ƚĂƚĞƐͿ ĂƌĞ ůŝŬĞůǇ ƚŽ ƌĞƋƵŝƌĞ ĨƵƌƚŚĞƌ
ĂĐƟŽŶ Žƌ ƚŽ ŚĂǀĞ ƚŽ ƉƵƌĐŚĂƐĞ ŽīƐĞƚƐ Ͷ Žƌ Ă ĐŽŵďŝŶĂƟŽŶ
ŽĨƚŚĞƚǁŽͶƚŽŵĞĞƚƚŚĞŝƌƉůĞĚŐĞƐ͘;dŚĞZĞƉƵďůŝĐŽĨ<ŽƌĞĂ
ŚĂƐŶŽƚƌĞƐĐŝŶĚĞĚŝƚƐƉůĞĚŐĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚĞĚƚŽƚŚĞhE&͕

ďƵƚŚĂƐĂŵĞŶĚĞĚƚŚĞ'ƌĞĞŶ'ƌŽǁƚŚĂƐŝĐĐƚƚŽƌĞƉůĂĐĞƚŚĞ
ϮϬϮϬƉůĞĚŐĞǁŝƚŚƚŚĞEƚĂƌŐĞƚĨŽƌϮϬϯϬ͘ͿĞƩĞƌĚĂƚĂĂƌĞ
ŶĞĐĞƐƐĂƌǇ ƚŽ ĂĚĞƋƵĂƚĞůǇ ƚƌĂĐŬ ƉƌŽŐƌĞƐƐ ŝŶ ƐŽŵĞ ĐŽƵŶƚƌŝĞƐ͕
ŝŶĐůƵĚŝŶŐ /ŶĚŽŶĞƐŝĂ͕ ǁŚĞƌĞ ƚŚĞƌĞ ŝƐ ĐƵƌƌĞŶƚůǇ ŝŶƐƵĸĐŝĞŶƚ
ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶƚŽĂƐƐĞƐƐǁŚĞƚŚĞƌƚŚĞĐŽƵŶƚƌǇŝƐŽŶƚƌĂĐŬƚŽŵĞĞƚ
ŝƚƐƉůĞĚŐĞƐ͘dŚĞƚŚƌĞĞƌĞŵĂŝŶŝŶŐ'ϮϬŵĞŵďĞƌƐ;ƌŐĞŶƟŶĂ͕
^ĂƵĚŝƌĂďŝĂĂŶĚdƵƌŬĞǇͿŚĂǀĞŶŽĂŶĐƵŶWůĞĚŐĞƐ͘&ƵƌƚŚĞƌ
ĚĞƚĂŝůƐ ĂƌĞ ƉƌŽǀŝĚĞĚ ŝŶ Žǆ Ϯ͘Ϯ͕ ǁŚŝĐŚ ŚŝŐŚůŝŐŚƚƐ ƚŚĞ ƚŚƌĞĞ
ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ ĐĂǀĞĂƚƐ ƚŚĂƚ ƐŚŽƵůĚ ďĞ ŬĞƉƚ ŝŶ ŵŝŶĚ ǁŚĞŶ
ĂƐƐĞƐƐŝŶŐĐŽƵŶƚƌǇƉƌŽŐƌĞƐƐƚŽǁĂƌĚƐƚŚĞĂŶĐƵŶWůĞĚŐĞƐ͘

Box 2.2: Assessing progress towards achieving the Cancun pledges: three caveats
ϭ͘ WůĞĚŐĞƐĚŽŶŽƚŶĞĐĞƐƐĂƌŝůǇĚĞŵĂŶĚƚŚĞƐĂŵĞůĞǀĞůŽĨĞīŽƌƚƚŽĂĐŚŝĞǀĞ͘/ŶŽƚŚĞƌǁŽƌĚƐ͕ĂĐŽƵŶƚƌǇĐƵƌƌĞŶƚůǇŽŶƚƌĂĐŬ
ƚŽĂĐŚŝĞǀĞŝƚƐƉůĞĚŐĞŚĂƐŶŽƚŶĞĐĞƐƐĂƌŝůǇŵĂĚĞĂŐƌĞĂƚĞƌĞīŽƌƚƚŽŵŝƟŐĂƚĞĞŵŝƐƐŝŽŶƐƚŚĂŶĂĐŽƵŶƚƌǇŶŽƚǇĞƚŽŶƚƌĂĐŬ͘
Ϯ͘ WƌŽũĞĐƟŽŶƐĂƌĞƐƵďũĞĐƚƚŽƵŶĐĞƌƚĂŝŶƚǇĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚǁŝƚŚŵĂĐƌŽĞĐŽŶŽŵŝĐƚƌĞŶĚƐ͕ƐƵĐŚĂƐĐŚĂŶŐĞƐŝŶŐƌŽƐƐĚŽŵĞƐƟĐ
ƉƌŽĚƵĐƚ;'WͿĂŶĚƉŽƉƵůĂƟŽŶƚƌĞŶĚƐ͕ĂƐǁĞůůĂƐƚŚĞŝŵƉĂĐƚŽĨĞĂĐŚĐŽƵŶƚƌǇ͛ƐĐůŝŵĂƚĞƉŽůŝĐǇĂĐƟŽŶ͘
ϯ͘ dŚĞƉŽƚĞŶƟĂůŝŵƉĂĐƚŽĨƵƐŝŶŐŽīƐĞƚƐƚŽĂĐŚŝĞǀĞƉůĞĚŐĞƐŝƐŶŽƚƋƵĂŶƟĮĞĚĨŽƌƚŚĞĞŵŝƐƐŝŽŶƚƌĂũĞĐƚŽƌŝĞƐĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚ͘
/ĨŽīƐĞƚƐĂƌĞƚƌĂĚĞĚŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůůǇ͕ĂŶĚĂƌĞƐƚĞŵŵŝŶŐĨƌŽŵĂĐƟŽŶƐƚŚĂƚĂƌĞŶŽƚƌĞĂůůǇĂĚĚŝƟŽŶĂůŽƌŝĨŽīƐĞƚƐĂƌĞ
ĐŽƵŶƚĞĚƚǁŝĐĞ;ƚŽǁĂƌĚƐƚŚĞƉůĞĚŐĞƐŽĨďŽƚŚďƵǇŝŶŐĂŶĚƐĞůůŝŶŐƉĂƌƟĞƐͿ͕ƚŚĞŐůŽďĂůŝŵƉĂĐƚŽĨƚŚĞƉůĞĚŐĞƐǁŝůůďĞ
ǁĞĂŬĞŶĞĚ͘ DŽƐƚ ĐŽƵŶƚƌŝĞƐ ŚĂǀĞ ŶŽƚ ĐůĂƌŝĮĞĚ ƚŚĞŝƌ ŝŶƚĞŶƟŽŶƐ ĐŽŶĐĞƌŶŝŶŐ ƚŚĞŝƌ ƵƐĞ ŽĨ ŽīƐĞƚƐ ƚŽ ŵĞĞƚ ƚŚĞŝƌ ϮϬϮϬ
ƉůĞĚŐĞƐ͘ ƵƐƚƌĂůŝĂ͕ ƌĂǌŝů͕ ĂŶĂĚĂ͕ ƚŚĞ ƵƌŽƉĞĂŶ hŶŝŽŶ͕ ĂŶĚ ƚŚĞ hŶŝƚĞĚ ^ƚĂƚĞƐ ŚĂǀĞ ĞǆƉůŝĐŝƚůǇ ŶŽƚ ĞǆĐůƵĚĞĚ ƚŚĞ
ƉŽƐƐŝďŝůŝƚǇ͖ŽƚŚĞƌŵĞŵďĞƌƐŚĂǀĞŶŽƚĨŽƌŵĂůůǇĐŽŵŵĞŶƚĞĚ;tZ/͕ϮϬϭϱͿ͘
^ŽƵƌĐĞ͗hEW;ϮϬϭϱͿ

dŚĞŵŝƐƐŝŽŶƐ'ĂƉZĞƉŽƌƚϮϬϭϳʹWƌĞͲϮϬϮϬĂĐƟŽŶ͗ƚƌĞŶĚƐĂŶĚƉƌŽŐƌĞƐƐ
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5978
G20 members that are on track to meet their Cancun
Pledges
ĐĐŽƌĚŝŶŐ ƚŽ Ăůů ĂǀĂŝůĂďůĞ ĂŶĂůǇƐĞƐ͕ ĨŽƵƌ 'ϮϬ ŵĞŵďĞƌƐ Ͷ
ŚŝŶĂ͕ ƚŚĞ h͕ /ŶĚŝĂ͕ ĂŶĚ :ĂƉĂŶ Ͷ ĂƌĞ ŽŶ ƚƌĂĐŬ ƚŽ ŵĞĞƚ
ƚŚĞŝƌ ƉůĞĚŐĞƐ ǁŝƚŚ ĐƵƌƌĞŶƚůǇ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĞĚ ƉŽůŝĐŝĞƐ ǁŝƚŚŽƵƚ
ƉƵƌĐŚĂƐŝŶŐŽīƐĞƚƐ͘ƵƐƚƌĂůŝĂŝƐŽŶƚƌĂĐŬďĂƐĞĚŽŶƚŚĞĐĂƌďŽŶ
ďƵĚŐĞƚĂƉƉƌŽĂĐŚ͘dǁŽŵŽƌĞĐŽƵŶƚƌŝĞƐʹƌĂǌŝůĂŶĚZƵƐƐŝĂʹ
ĂƌĞĂůƐŽŽŶƚƌĂĐŬĂĐĐŽƌĚŝŶŐƚŽŵŽƐƚĞƐƟŵĂƚĞƐ͘
ŚŝŶĂ͕ ǁŚŝĐŚ ƉůĞĚŐĞĚ Ă ƌĞĚƵĐƟŽŶ ŽĨ ϰϬʹϰϱ ƉĞƌĐĞŶƚ ŝŶ KϮ
ĞŵŝƐƐŝŽŶƐ ŝŶƚĞŶƐŝƚǇ͕ ŝƐ ƉƌŽũĞĐƚĞĚ ďǇ ƐĞǀĞƌĂů ƐƚƵĚŝĞƐ ƚŽ ďĞ
ŽŶƚƌĂĐŬƚŽĂĐŚŝĞǀĞĂƌĞĚƵĐƟŽŶŽĨĂƚůĞĂƐƚϰϮƉĞƌĐĞŶƚ;/͕
ϮϬϭϱ͖ ^ŚĂ Ğƚ Ăů͕͘ ϮϬϭϱ͖ ĚĞŶ ůǌĞŶ Ğƚ Ăů͕͘ ϮϬϭϲď͖ ůŝŵĂƚĞ
ĐƟŽŶ dƌĂĐŬĞƌ͕ ϮϬϭϳĐ͖ ^ŚĂ et al ϮϬϭϳͿ͘ ŚŝŶĂ ĂůƐŽ ƉůĞĚŐĞƐ
ƚŽ ŝŶĐƌĞĂƐĞ ƚŚĞ ƐŚĂƌĞ ŽĨ ŶŽŶͲĨŽƐƐŝů ĨƵĞůƐ ŝŶ ƉƌŝŵĂƌǇ ĞŶĞƌŐǇ
ĐŽŶƐƵŵƉƟŽŶƚŽĂƌŽƵŶĚϭϱƉĞƌĐĞŶƚďǇϮϬϮϬĂŶĚƚŽŝŶĐƌĞĂƐĞ
ĨŽƌĞƐƚĐŽǀĞƌĂŐĞĂŶĚĨŽƌĞƐƚƐƚŽĐŬǀŽůƵŵĞ͘dŚĞůŝŵĂƚĞĐƟŽŶ
dƌĂĐŬĞƌƵƉĚĂƚĞŽĨDĂǇϮϬϭϳ;ůŝŵĂƚĞĐƟŽŶdƌĂĐŬĞƌ͕ϮϬϭϳĐͿ
ŚĂƐŵĂĚĞĂĚŽǁŶǁĂƌĚƌĞǀŝƐŝŽŶŽĨĞĐŽŶŽŵǇͲǁŝĚĞŐƌĞĞŶŚŽƵƐĞ
ŐĂƐĞŵŝƐƐŝŽŶƐ;ĞǆĐůƵĚŝŶŐ>h>h&ͿƵŶĚĞƌĐƵƌƌĞŶƚƉŽůŝĐŝĞƐĨŽƌ
ŚŝŶĂ͘ WƌŽũĞĐƟŽŶƐ ĂƌĞ ŶŽǁ ϭϭ͘ϵͲϭϮ͘Ϯ 'ƚKϮe/year instead
ŽĨƚŚĞϭϮ͘ϮͲϭϮ͘ϱ'ƚKϮĞͬǇĞĂƌƉƌŽũĞĐƚĞĚŝŶƚŚĞϮϬϭϲƵƉĚĂƚĞ͘
dŚŝƐ ĐŽŵƉĂƌĞƐ ƚŽ ƚŚĞ ƉůĞĚŐĞĚ ĞŵŝƐƐŝŽŶ ůĞǀĞů ŽĨ ϭϯ͘ϮͲϭϯ͘ϱ
'ƚKϮĞͬǇĞĂƌĞǆĐůƵĚŝŶŐ>h>h&͕ƚĂŬŝŶŐŝŶƚŽĂĐĐŽƵŶƚďŽƚŚKϮ
ŝŶƚĞŶƐŝƚǇĂŶĚŶŽŶͲĨŽƐƐŝůĨƵĞůƚĂƌŐĞƚƐ;ůŝŵĂƚĞĐƟŽŶdƌĂĐŬĞƌ͕
ϮϬϭϳĐͿ͘^ŽŵĞĂŶĂůǇƐƚƐŚĂǀĞĂƌŐƵĞĚƚŚĂƚƐƚƌƵĐƚƵƌĂůƐŚŝŌƐŝŶ
ƚŚĞĞĐŽŶŽŵǇŝŶƌĞĐĞŶƚǇĞĂƌƐŵĂŬĞŵƵĐŚƐƚĞĞƉĞƌƌĞĚƵĐƟŽŶƐ
ŝŶ ƚŚĞ KϮ ŝŶƚĞŶƐŝƚǇ ŽĨ 'W ůŝŬĞůǇ͖ 'ƌĞĞŶ ĂŶĚ ^ƚĞƌŶ ;ϮϬϭϳͿ
ŝŶĐůƵĚĞĂŶŝůůƵƐƚƌĂƟǀĞƉĂƚŚǁĂǇǁŚĞƌĞKϮ intensity is halved
ĨƌŽŵϮϬϬϱƚŽϮϬϮϬ͘
ZĞŐĂƌĚŝŶŐ ƚŚĞ h ƉůĞĚŐĞ ƚŽ ƌĞĚƵĐĞ ŝƚƐ ŐƌĞĞŶŚŽƵƐĞ ŐĂƐ
ĞŵŝƐƐŝŽŶƐ ďǇ ϮϬ ƉĞƌĐĞŶƚ ĨƌŽŵ ϭϵϵϬ ůĞǀĞůƐ͕ ŽĸĐŝĂů ĚĂƚĂ ĨŽƌ
ϮϬϭϰ ƐŚŽǁƐ ƚŚĂƚ ƚŚŝƐ ƉůĞĚŐĞ ŚĂƐ ĂůƌĞĂĚǇ ďĞĞŶ ŵĞƚ ĂŶĚ͕ ŝŶ
ĨĂĐƚ͕ĞǆĐĞĞĚĞĚ;͕ϮϬϭϲĂͿ͘
/ŶĚŝĂ ƉůĞĚŐĞĚ ƚŽ ƌĞĚƵĐĞ ŝƚƐ ĞŵŝƐƐŝŽŶƐ ŝŶƚĞŶƐŝƚǇ ŽĨ 'W͕
ĞǆĐůƵĚŝŶŐ ƚŚĞ ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ ƐĞĐƚŽƌ͕ ďǇ ϮϬʹϮϱ ƉĞƌĐĞŶƚ ďĞůŽǁ
ϮϬϬϱůĞǀĞůƐďǇϮϬϮϬ͘/ŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚƐƚƵĚŝĞƐƉƌŽũĞĐƚƚŚĂƚ/ŶĚŝĂ
ǁŝůůŵĞĞƚŝƚƐƉůĞĚŐĞďǇĂŶĂƌƌŽǁŵĂƌŐŝŶƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞƉŽůŝĐŝĞƐ
ƚŚĂƚ ĂƌĞ ĐƵƌƌĞŶƚůǇ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĞĚ ;ůŝŵĂƚĞ ĐƟŽŶ dƌĂĐŬĞƌ͕
ϮϬϭϳĚ͖ DŝƚƌĂ Ğƚ Ăů͕͘ ϮϬϭϳ͖ W>͕ ϮϬϭϳͿ͘ dŚĞ ůŝŵĂƚĞ ĐƟŽŶ
dƌĂĐŬĞƌ ƵƉĚĂƚĞ ŽĨ DĂǇ ϮϬϭϳ ŚĂƐ ŵĂĚĞ Ă ƐŵĂůů ĚŽǁŶǁĂƌĚ
ƌĞǀŝƐŝŽŶŽĨĐƵƌƌĞŶƚƉŽůŝĐŝĞƐƉƌŽũĞĐƟŽŶƐĨŽƌ/ŶĚŝĂĨŽƌĞĐŽŶŽŵǇͲ
ǁŝĚĞŐƌĞĞŶŚŽƵƐĞŐĂƐĞŵŝƐƐŝŽŶƐ;ĞǆĐůƵĚŝŶŐ>h>h&ͿĨƌŽŵϯ͘ϲ
ƚŽϯ͘ϱ'ƚKϮĞͬǇĞĂƌŝŶϮϬϮϬ͘DĞĂŶǁŚŝůĞDŝƚƌĂĞƚĂů͘;ϮϬϭϳͿ
ƉƌŽũĞĐƚϮ͘ϵ'ƚKϮĞͬǇĞĂƌ͕ĐŽŶƐŝĚĞƌŝŶŐƚŚĞŝŵƉĂĐƚƐŽĨĮǀĞŬĞǇ
ƉŽůŝĐŝĞƐĂŶĚĞǆĐůƵĚŝŶŐƚŚĞĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞĂŶĚůĂŶĚͲƵƐĞƐĞĐƚŽƌƐ͘
:ĂƉĂŶ ƉůĞĚŐĞƐ ƚŽ ƌĞĚƵĐĞ ŝƚƐ ŐƌĞĞŶŚŽƵƐĞ ŐĂƐ ĞŵŝƐƐŝŽŶƐ ďǇ
ϯ͘ϴƉĞƌĐĞŶƚĨƌŽŵϮϬϬϱůĞǀĞůƐďǇϮϬϮϬ͘dŚŝƐƉůĞĚŐĞĂƐƐƵŵĞƐ
ƚŚĞ ƐĂŵĞ ĞůĞĐƚƌŝĐŝƚǇ ŵŝǆ ĂƐ ϮϬϭϮ͕ ǁŚŝĐŚ ǁĂƐ ĨŽƐƐŝů ĨƵĞůͲ
ĚŽŵŝŶĂŶƚĨŽůůŽǁŝŶŐƚŚĞ&ƵŬƵƐŚŝŵĂŶƵĐůĞĂƌĂĐĐŝĚĞŶƚ͘ZĞĐĞŶƚ
ƐƚƵĚŝĞƐ ;ůŝŵĂƚĞ ĐƟŽŶ dƌĂĐŬĞƌ͕ ϮϬϭϳĞ͖ <ƵƌĂŵŽĐŚŝ Ğƚ Ăů͕͘
ϮϬϭϲďͿƉƌŽũĞĐƚƚŚĂƚ:ĂƉĂŶǁŝůůŽǀĞƌĂĐŚŝĞǀĞŝƚƐϮϬϮϬƉůĞĚŐĞ
ĚƵĞ ƚŽ ůŽǁĞƌͲƚŚĂŶͲĞǆƉĞĐƚĞĚ ĞŶĚͲƵƐĞ ĞŶĞƌŐǇ ĚĞŵĂŶĚ ĂŶĚ
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂďůĞ ŝŶĐƌĞĂƐĞ ŽĨ ƌĞŶĞǁĂďůĞ ĞůĞĐƚƌŝĐŝƚǇ ŐĞŶĞƌĂƟŽŶ
ĨŽůůŽǁŝŶŐƚŚĞŝŶƚƌŽĚƵĐƟŽŶŽĨĂĨĞĞĚͲŝŶͲƚĂƌŝīƐĐŚĞŵĞŝŶϮϬϭϮ͘
KĸĐŝĂůƉƌŽũĞĐƟŽŶƐƌĞŇĞĐƟŶŐĐƵƌƌĞŶƚƉŽůŝĐŝĞƐĂƌĞƵŶĂǀĂŝůĂďůĞ͘
/Ŷ ĂĐĐŽƌĚĂŶĐĞ ǁŝƚŚ ƚŚĞ <ǇŽƚŽ WƌŽƚŽĐŽů ĂĐĐŽƵŶƟŶŐ ƌƵůĞƐ͕
ƵƐƚƌĂůŝĂƵƐĞƐĂĐĂƌďŽŶďƵĚŐĞƚĂƉƉƌŽĂĐŚƚŚĂƚĂĐĐŽƵŶƚƐĨŽƌ
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ĐƵŵƵůĂƟǀĞĞŵŝƐƐŝŽŶƐŽǀĞƌƚŚĞϮϬϭϯʹϮϬϮϬƉĞƌŝŽĚŝŶŽƌĚĞƌƚŽ
ĂƐƐĞƐƐƉƌŽŐƌĞƐƐƚŽǁĂƌĚƐŝƚƐƉůĞĚŐĞ͘ƵƐƚƌĂůŝĂ͛ƐůĂƚĞƐƚŽĸĐŝĂů
ƉƌŽũĞĐƟŽŶƐ ĮŶĚ ƚŚĂƚ ĨŽƌ ƚŚĞ ďƵĚŐĞƚ ƉĞƌŝŽĚ ;ϮϬϭϯʹϮϬϮϬͿ͕
ƵƐƚƌĂůŝĂŝƐŶŽǁŽŶƚƌĂĐŬƚŽŽǀĞƌĂĐŚŝĞǀĞŝƚƐϮϬϮϬƉůĞĚŐĞďǇ
ϵϳDƚKϮĞ;ĐƵŵƵůĂƟǀĞͿ͕ĞǆĐůƵĚŝŶŐĂϭϮϴDƚKϮĞĐĂƌƌǇͲŽǀĞƌ
ĨƌŽŵŝƚƐĮƌƐƚĐŽŵŵŝƚŵĞŶƚƉĞƌŝŽĚƵŶĚĞƌƚŚĞ<ǇŽƚŽWƌŽƚŽĐŽů
;'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚ ŽĨ ƵƐƚƌĂůŝĂ͕ ϮϬϭϲͿ͘ /ŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚ ƐƚƵĚŝĞƐ
ĐŽŶƐŝĚĞƌ ƚŚĞ ǇĞĂƌ ϮϬϮϬ ŝŶ ŝƐŽůĂƟŽŶ͕ ĂŶĚ ĮŶĚ Ă ĚŝīĞƌĞŶĐĞ
ŽĨ ĂďŽƵƚ ϲϯ DƚKϮĞ ďĞƚǁĞĞŶ ƵƐƚƌĂůŝĂ͛Ɛ ƉƌŽũĞĐƚĞĚ ϮϬϮϬ
ĞŵŝƐƐŝŽŶƐĂŶĚŝƚƐƉůĞĚŐĞůĞǀĞůĨŽƌƚŚĂƚǇĞĂƌ;<ƵƌĂŵŽĐŚŝĞƚĂů͕͘
ϮϬϭϲď͖W>͕ϮϬϭϳ͖ZĞƉƵƚĞǆ͕ϮϬϭϲͿ͕ǁŚŝĐŚŝƐŚŝŐŚĞƌƚŚĂŶƚŚĞ
ϯϳDƚKϮĞĚŝīĞƌĞŶĐĞŽĨƵƐƚƌĂůŝĂ͛ƐůĂƚĞƐƚŽĸĐŝĂůƉƌŽũĞĐƟŽŶƐ
;'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚŽĨƵƐƚƌĂůŝĂ͕ϮϬϭϲͿ͘dŚĞĨŽƌŵĞƌĚŽŶŽƚĨĂĐƚŽƌŝŶ
ƚŚĞŵŽƐƚƌĞĐĞŶƚŽĸĐŝĂůƉƌŽũĞĐƟŽŶƐ͘
ƌĂǌŝůƉůĞĚŐĞĚƚŽƌĞĚƵĐĞŝƚƐĞŵŝƐƐŝŽŶƐŝŶĐůƵĚŝŶŐ>h>h&ďǇ
ďĞƚǁĞĞŶϯϲ͘ϭƉĞƌĐĞŶƚĂŶĚϯϴ͘ϵƉĞƌĐĞŶƚďǇϮϬϮϬ͕ĐŽŵƉĂƌĞĚ
ƚŽĂďƵƐŝŶĞƐƐĂƐƵƐƵĂů;hͿƐĐĞŶĂƌŝŽ͘/ŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĂŶĂůǇƐŝƐ
ĞƐƟŵĂƚĞƐ ĞŵŝƐƐŝŽŶ ƉƌŽũĞĐƟŽŶƐ ƵŶĚĞƌ ĐƵƌƌĞŶƚ ƉŽůŝĐŝĞƐ Ăƚ
ǁĞůůďĞůŽǁƚŚĞϮϬϮϬĂŶĐƵŶWůĞĚŐĞ;ůŝŵĂƚĞĐƟŽŶdƌĂĐŬĞƌ͕
ϮϬϭϳď͖<ƵƌĂŵŽĐŚŝĞƚĂů͕͘ϮϬϭϲď͖W>͕ϮϬϭϳͿ͘
ZƵƐƐŝĂ ƉůĞĚŐĞĚ Ă Ϯϱ ƉĞƌĐĞŶƚ ƌĞĚƵĐƟŽŶ ĨƌŽŵ ϭϵϵϬ ůĞǀĞůƐ͕
ĞǆĐůƵĚŝŶŐ >h>h&͘ ĐĐŽƌĚŝŶŐ ƚŽ ŽĸĐŝĂů ĚĂƚĂ͕ ZƵƐƐŝĂŶ
ĞŵŝƐƐŝŽŶƐĂƌĞƉƌŽũĞĐƚĞĚĂƚĂďŽƵƚϮ͘ϰ'ƚKϮĞͬǇĞĂƌĨŽƌϮϬϮϬ
;'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚ ŽĨ ZƵƐƐŝĂ͕ ϮϬϭϰͿ͕ ǁŚŝĐŚ ŝƐ ďĞůŽǁ ƚŚĞ ƉůĞĚŐĞ
ůĞǀĞů ŽĨ Ϯ͘ϱ 'ƚKϮĞͬǇĞĂƌ ;'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚ ŽĨ ZƵƐƐŝĂ͕ ϮϬϭϱͿ͘
/ŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞƐƟŵĂƚĞƐƐŚŽǁĂƐŝŵŝůĂƌĞŵŝƐƐŝŽŶƉƌŽũĞĐƟŽŶ͘
'ϮϬ ŵĞŵďĞƌƐ ƚŚĂƚ ĂƌĞ ůŝŬĞůǇ ƚŽ ƌĞƋƵŝƌĞ ĨƵƌƚŚĞƌ ĂĐƟŽŶ Žƌ
ƉƵƌĐŚĂƐĞĚŽīƐĞƚƐ
&ŝǀĞ ĐŽƵŶƚƌŝĞƐ Ͷ ĂŶĂĚĂ͕ DĞǆŝĐŽ͕ ƚŚĞ ZĞƉƵďůŝĐ ŽĨ <ŽƌĞĂ͕
^ŽƵƚŚ ĨƌŝĐĂ ĂŶĚ ƚŚĞ hŶŝƚĞĚ ^ƚĂƚĞƐ Ͷ ĂƌĞ ůŝŬĞůǇ ƚŽ ƌĞƋƵŝƌĞ
ĨƵƌƚŚĞƌ ĂĐƟŽŶ ĂŶĚͬŽƌ ƚŽ ŚĂǀĞ ƚŽ ƉƵƌĐŚĂƐĞ ŽīƐĞƚƐ ŝŶ ŽƌĚĞƌ
ƚŽ ŵĞĞƚ ƚŚĞŝƌ ƉůĞĚŐĞƐ͕ ĂĐĐŽƌĚŝŶŐ ƚŽ ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ ĂŶĚ
ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞƐƟŵĂƚĞƐ͘
ĂŶĂĚĂ͛Ɛ ĂŶĐƵŶ WůĞĚŐĞ ĂŝŵƐ ƚŽ ƌĞĚƵĐĞ ĞŵŝƐƐŝŽŶƐ ďǇ
ϭϳƉĞƌĐĞŶƚďĞůŽǁϮϬϬϱůĞǀĞůƐďǇϮϬϮϬ͘,ŽǁĞǀĞƌ͕ĂĐĐŽƌĚŝŶŐ
ƚŽ ŽĸĐŝĂů ƉƌŽũĞĐƟŽŶƐ͕ ĂŶĂĚĂ͛Ɛ ĞŵŝƐƐŝŽŶƐ ĂƌĞ ĞǆƉĞĐƚĞĚ ƚŽ
ƌĞĂĐŚϳϯϭDƚKϮĞͬǇĞĂƌŝŶϮϬϮϬ;ŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂŶĚůŝŵĂƚĞ
ŚĂŶŐĞ ĂŶĂĚĂ͕ ϮϬϭϳͿ͕ ǁĞůů ĂďŽǀĞ ƚŚĞ ƉůĞĚŐĞĚ ůĞǀĞů ŽĨ
ϲϮϬ DƚKϮĞͬǇĞĂƌ ;'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚ ŽĨ ĂŶĂĚĂ͕ ϮϬϭϲͿ͘
/ŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĂŶĂůǇƐŝƐĂůƐŽƐƵŐŐĞƐƚƐƚŚĂƚĂŶĂĚĂŝƐƐĞƚƚŽŵŝƐƐ
ŝƚƐ ϮϬϮϬ ƉůĞĚŐĞ ďǇ Ă ǁŝĚĞ ŵĂƌŐŝŶ ;ůŝŵĂƚĞ ĐƟŽŶ dƌĂĐŬĞƌ͕
ϮϬϭϳŐ͖W>͕ϮϬϭϳͿ͘
DĞǆŝĐŽ͛Ɛ ĂŶĐƵŶ WůĞĚŐĞ ƚŽ ƌĞĚƵĐĞ ŝƚƐ ŐƌĞĞŶŚŽƵƐĞ ŐĂƐ
ĞŵŝƐƐŝŽŶƐďǇϯϬƉĞƌĐĞŶƚďĞůŽǁhůĞǀĞůƐŝŶĐůƵĚŝŶŐ>h>h&
ŝƐ ĐŽŶĚŝƟŽŶĂů ŽŶ ƚŚĞ ƉƌŽǀŝƐŝŽŶ ŽĨ ĂĚĞƋƵĂƚĞ ĮŶĂŶĐŝĂů ĂŶĚ
ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĐĂůƐƵƉƉŽƌƚĨƌŽŵĚĞǀĞůŽƉĞĚĐŽƵŶƚƌŝĞƐĂƐƉĂƌƚŽĨĂ
ŐůŽďĂůĂŐƌĞĞŵĞŶƚ;hE&͕ϮϬϭϭͿ͘hŶĚĞƌŝƚƐĐƵƌƌĞŶƚƉŽůŝĐŝĞƐ͕
DĞǆŝĐŽŝƐŶŽƚŽŶƚƌĂĐŬƚŽŵĞĞƚŝƚƐƉůĞĚŐĞ͘dŚŝƐĐŽŶĐůƵƐŝŽŶŝƐ
ďĂƐĞĚ ŽŶ ŽĸĐŝĂů ĞƐƟŵĂƚĞƐ ďǇ ƚŚĞ 'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚ ŽĨ DĞǆŝĐŽ
;ϮϬϭϮĂͿ͕ĂĚũƵƐƚĞĚƉĞƌƚŚĞEĂƟŽŶĂůůŝŵĂƚĞŚĂŶŐĞ^ƚƌĂƚĞŐǇ
;E^͕ ϮϬϭϯͿ͕ ĂŶĚ ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚ ĞƐƟŵĂƚĞƐ ;ůŝŵĂƚĞ ĐƟŽŶ
dƌĂĐŬĞƌ͕ϮϬϭϳŐ͖W>͕ϮϬϭϳͿ͘
/ŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚ ĞƐƟŵĂƚĞƐ ŽĨ ƚŚĞ ZĞƉƵďůŝĐ ŽĨ <ŽƌĞĂ͛Ɛ ϮϬϮϬ
ĞŵŝƐƐŝŽŶƐ ĂƌĞ ǁĞůů ĂďŽǀĞ ƚŚĞ ůĞǀĞů ŝŵƉůŝĞĚ ďǇ ŝƚƐ ƉůĞĚŐĞ͘
ůƚŚŽƵŐŚ ƚŚĞ ĐŽƵŶƚƌǇ ŚĂƐ ŶŽƚ ƌĞƐĐŝŶĚĞĚ ŝƚƐ ƉůĞĚŐĞ
ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚĞĚ ƚŽ ƚŚĞ hE&͕ ŝƚ ĂŵĞŶĚĞĚ ƚŚĞ 'ƌĞĞŶ

dŚĞŵŝƐƐŝŽŶƐ'ĂƉZĞƉŽƌƚϮϬϭϳʹWƌĞͲϮϬϮϬĂĐƟŽŶ͗ƚƌĞŶĚƐĂŶĚƉƌŽŐƌĞƐƐ

5979
'ƌŽǁƚŚĂƐŝĐĐƚƚŽƌĞƉůĂĐĞƚŚĞϮϬϮϬƉůĞĚŐĞǁŝƚŚƚŚĞE dŚƌĞĞ 'ϮϬ ŵĞŵďĞƌ ƐƚĂƚĞƐ Ͷ ƌŐĞŶƟŶĂ͕ ^ĂƵĚŝ ƌĂďŝĂ ĂŶĚ
ƚĂƌŐĞƚĨŽƌϮϬϯϬ;dŚĞ>ĂǁEĂƟŽŶĂů/ŶĨŽƌŵĂƟŽŶĞŶƚĞƌ͕ϮϬϭϲͿ͘ dƵƌŬĞǇ Ͷ ŚĂǀĞ ŶŽƚ ƉƌŽƉŽƐĞĚ ŐƌĞĞŶŚŽƵƐĞ ŐĂƐ ƌĞĚƵĐƟŽŶ
ƉůĞĚŐĞƐĨŽƌϮϬϮϬ͘,ŽǁĞǀĞƌ͕ĂůůƚŚƌĞĞĐŽƵŶƚƌŝĞƐŚĂǀĞƐƵďŵŝƩĞĚ
^ŽƵƚŚ ĨƌŝĐĂ͛Ɛ ĂŶĐƵŶ WůĞĚŐĞ ŝŶĐůƵĚĞƐ Ă ƌĞĚƵĐƟŽŶ ŝŶ ƉŽƐƚͲϮϬϮϬƉůĞĚŐĞƐƚŽƚŚĞhE&ĂƐƉĂƌƚŽĨƚŚĞŝƌEĂƟŽŶĂůůǇ
ŐƌĞĞŶŚŽƵƐĞŐĂƐĞŵŝƐƐŝŽŶƐ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐ>h>h&͕ŽĨϯϰƉĞƌĐĞŶƚ ĞƚĞƌŵŝŶĞĚŽŶƚƌŝďƵƟŽŶƐ͘/ŶĂĚĚŝƟŽŶ͕dƵƌŬĞǇŚĂƐƐƵďŵŝƩĞĚ
ďĞůŽǁ h ďǇ ϮϬϮϬ͘ /ŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚ ƐƚƵĚŝĞƐ ƚƌĂŶƐůĂƚĞ ƚŚŝƐ Ă ŝĞŶŶŝĂů ZĞƉŽƌƚ ǁŚŝĐŚ ŝŶĐůƵĚĞƐ ŝƚƐ ƉƌŽũĞĐƚĞĚ ĞŵŝƐƐŝŽŶƐ
ƉůĞĚŐĞ ƚŽ Ă ƌĂŶŐĞ ŽĨ ϰϬϬʹϲϬϬ DƚKϮĞͬǇĞĂƌ ŝŶ ϮϬϮϬ ĨŽƌ ϮϬϮϬ ;ZĞƉƵďůŝĐ ŽĨ dƵƌŬĞǇ͕ DŝŶŝƐƚƌǇ ŽĨ ŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ ĂŶĚ
;ůŝŵĂƚĞĐƟŽŶdƌĂĐŬĞƌ͕ϮϬϭϳĨ͖<ƵƌĂŵŽĐŚŝĞƚĂů͕͘ϮϬϭϲďͿ͘Ŷ hƌďĂŶŝǌĂƟŽŶ͕ ϮϬϭϲͿ͘ /Ŷ Ăůů ĨŽƵƌ ĐŽƵŶƚƌŝĞƐ͕ ƚŚĞ ĞŵŝƐƐŝŽŶƐ
ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĐƵƌƌĞŶƚƉŽůŝĐǇƐĐĞŶĂƌŝŽƉƌŽũĞĐƟŽŶƚŚĂƚĐŽǀĞƌƐ ĂƌĞ ƉƌŽũĞĐƚĞĚ ƚŽ ŝŶĐƌĞĂƐĞ ƚŽǁĂƌĚƐ ϮϬϮϬ ĂŶĚ ďĞǇŽŶĚ ƵŶĚĞƌ
>h>h&;<ƵƌĂŵŽĐŚŝĞƚĂů͕͘ϮϬϭϲďͿŝŶĚŝĐĂƚĞƐƚŚĂƚ^ŽƵƚŚĨƌŝĐĂ ĐƵƌƌĞŶƚƉŽůŝĐŝĞƐ;<ƵƌĂŵŽĐŚŝĞƚĂů͕͘ϮϬϭϲďͿ͘
ŝƐƐůŝŐŚƚůǇƐŚŽƌƚŽĨƌĞĂĐŚŝŶŐƚŚĞƵƉƉĞƌĞŶĚŽĨƚŚŝƐƌĂŶŐĞ͘
dŚĞhŶŝƚĞĚ^ƚĂƚĞƐƐƵďŵŝƩĞĚĂƉůĞĚŐĞƚŽƌĞĚƵĐĞŐƌĞĞŶŚŽƵƐĞ
ŐĂƐ ĞŵŝƐƐŝŽŶƐ ůĞǀĞůƐ ƚŽ ϭϳ ƉĞƌĐĞŶƚ ďĞůŽǁ ϮϬϬϱ ůĞǀĞůƐ ďǇ
ϮϬϮϬ͘dŚĞŵŽƐƚƌĞĐĞŶƚŽĸĐŝĂůƉƌŽũĞĐƟŽŶƐ͕ƉƌŽĚƵĐĞĚďĞĨŽƌĞ
ƚŚĞ ĐƵƌƌĞŶƚ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟŽŶ ƚŽŽŬ ŽĸĐĞ͕ ŝŶĚŝĐĂƚĞĚ ƚŚĂƚ ƚŚĞ
hŶŝƚĞĚ ^ƚĂƚĞƐ ǁĂƐ ŽŶ ƚƌĂĐŬ ƚŽ ĂĐŚŝĞǀĞ ŝƚƐ ϮϬϮϬ ƉůĞĚŐĞ͕
ĂƐƐƵŵŝŶŐ ĨƵůů ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƟŽŶ ŽĨ ƉůĂŶŶĞĚ ŵĞĂƐƵƌĞƐ ĂƐ ŽĨ
ŵŝĚͲϮϬϭϱ ;h^ ĞƉĂƌƚŵĞŶƚ ŽĨ ^ƚĂƚĞ͕ ϮϬϭϲͿ͘ ,ŽǁĞǀĞƌ͕ ŵŽƌĞ
ƌĞĐĞŶƚŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĂŶĂůǇƐŝƐƚŚĂƚƚĂŬĞƐĂƌĂŶŐĞŽĨƉŽƐƐŝďůĞ
ƉŽůŝĐǇĐŚĂŶŐĞƐŝŶƚŽĂĐĐŽƵŶƚƌĂŝƐĞƐƋƵĞƐƟŽŶƐĂƐƚŽǁŚĞƚŚĞƌ
ƚŚĞhŶŝƚĞĚ^ƚĂƚĞƐǁŝůůŵĞĞƚŝƚƐϮϬϮϬƉůĞĚŐĞ;ůŝŵĂƚĞĐƟŽŶ
dƌĂĐŬĞƌ͕ϮϬϭϳĂ͖ůŝŵĂƚĞĚǀŝƐĞƌƐ͕ϮϬϭϳ͖ůŝŵĂƚĞ/ŶƚĞƌĂĐƟǀĞ͕
ϮϬϭϳ͖,ĂĨƐƚĞĂĚ͕ϮϬϭϳ͖ZŚŽĚŝƵŵ'ƌŽƵƉ͕ϮϬϭϳͿ͘

Ϯ͘ϰ͘ŵƉůŝĮĞĚƵƌŐĞŶĐǇŽĨĞŶŚĂŶĐĞĚƉƌĞͲϮϬϮϬ
ĂĐƟŽŶ

Ɛ ƚŚĞ ƉƌĞǀŝŽƵƐ ƐĞĐƟŽŶƐ ŚĂǀĞ ĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚĞĚ͕ ŵŝƟŐĂƟŽŶ
ĂĐƟŽŶ ƐŚŽǁƐ ƐĞǀĞƌĂů ĞŶĐŽƵƌĂŐŝŶŐ ƐŝŐŶƐ͘ ,ŽǁĞǀĞƌ͕ ƚŚĞ
ƉƌŽŐƌĞƐƐŽĨ'ϮϬĐŽƵŶƚƌŝĞƐƚŽǁĂƌĚƐĚĞĐĂƌďŽŶŝǌĂƟŽŶŚĂƐďĞĞŶ
ƐůŽǁ͕ĂƐŝůůƵƐƚƌĂƚĞĚŝŶŽǆϮ͘ϭ͘dŚĞƉƌŽũĞĐƚĞĚĞŵŝƐƐŝŽŶƐƵŶĚĞƌ
ĐƵƌƌĞŶƚƉŽůŝĐŝĞƐĨŽƌϮϬϮϬĂƌĞƐƟůůĨĂƌĨƌŽŵǁŚĂƚŝƐƌĞƋƵŝƌĞĚƚŽ
ŝŵƉƌŽǀĞ ƚŚĞ ƐƚĂƌƟŶŐ ƉŽŝŶƚ ĨŽƌ ƌĞĂĐŚŝŶŐ ƚŚĞ ĞŵŝƐƐŝŽŶ ůĞǀĞůƐ
ŝŶϮϬϯϬĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚǁŝƚŚƉĂƚŚǁĂǇƐĂůŝŐŶĞĚǁŝƚŚƚŚĞůŽŶŐͲƚĞƌŵ
ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞ ŐŽĂů ŽĨ ƚŚĞ WĂƌŝƐ ŐƌĞĞŵĞŶƚ ;ƐĞĞ ŚĂƉƚĞƌ ϯͿ͘
dŚĞ ϮϬϮϬ ĞŵŝƐƐŝŽŶƐ ƵŶĚĞƌ ĐƵƌƌĞŶƚ ƉŽůŝĐŝĞƐ ĂƌĞ ĞƐƟŵĂƚĞĚ
ƚŽ ďĞ ŝŶ ƚŚĞ ŵŝĚͲƌĂŶŐĞ ŽĨ ƚŚĞ ĂŶĐƵŶ WůĞĚŐĞ ƐĐĞŶĂƌŝŽ ;ƐĞĞ
ƐĞĐƟŽŶ Ϯ͘ϯͿ͕ ĂŶĚ ĂŶǇ ĨƵƌƚŚĞƌ ĚĞůĂǇ ŝŶ ƐƚƌĞŶŐƚŚĞŶĞĚ ƐŚŽƌƚͲ
KƚŚĞƌ'ϮϬŵĞŵďĞƌƐ
ƚĞƌŵ ĂĐƟŽŶ ǁŝůů ĚĞĐƌĞĂƐĞ ƚŚĞ ĐŚĂŶĐĞ ŽĨ ŬĞĞƉŝŶŐ ŐůŽďĂů
/ŶƐƵĸĐŝĞŶƚ ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ ŝƐ ĐƵƌƌĞŶƚůǇ ĂǀĂŝůĂďůĞ ƚŽ ĚĞƚĞƌŵŝŶĞ
ǁĂƌŵŝŶŐ ǁĞůů ďĞůŽǁ ϮΣ ĂŶĚ ǁŝůů ŵĂŬĞ ƚŚĞ ϭ͘ϱΣ ƚĂƌŐĞƚ
ǁŚĞƚŚĞƌ/ŶĚŽŶĞƐŝĂŝƐŽŶƚƌĂĐŬƚŽŵĞĞƚŝƚƐƉůĞĚŐĞ͘/ŶĚŽŶĞƐŝĂ͛Ɛ
ŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐůǇƵŶĂƩĂŝŶĂďůĞ͘
ĂŶĐƵŶWůĞĚŐĞŝŶĐůƵĚĞƐĂŶƵŶĐŽŶĚŝƟŽŶĂůϮϲƉĞƌĐĞŶƚďĞůŽǁ
h ĂŶĚ Ă ĐŽŶĚŝƟŽŶĂů ϰϭ ƉĞƌĐĞŶƚ ƌĞĚƵĐƟŽŶ ďĞůŽǁ h dŚĞ hE& ĂŶĚ ŝƚƐ WĂƌƟĞƐ ŶĞĞĚ ƚŽ ƐĞƌŝŽƵƐůǇ ĐŽŶƐŝĚĞƌ
ďǇ ϮϬϮϬ͕ ďŽƚŚ ŝŶĐůƵĚŝŶŐ >h>h&͘ dŚĞƌĞ ŝƐ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂďůĞ ƚŚĞ ŐƌŽǁŝŶŐ ŶƵŵďĞƌ ŽĨ ƐĐŝĞŶĐĞͲďĂƐĞĚ ƉŽůŝĐǇ ƚĂƌŐĞƚƐ ĂŶĚ
ƵŶĐĞƌƚĂŝŶƚǇ ƌĞŐĂƌĚŝŶŐ ƚŚĞ ƉůĞĚŐĞ ĞŵŝƐƐŝŽŶ ůĞǀĞů͖ ƚŚĞ ƌŽĂĚŵĂƉƐ ƚŚĂƚ ŚĂǀĞ ƌĞĐĞŶƚůǇ ďĞĞŶ ƉƌŽƉŽƐĞĚ ƚŽ ƐƚƌĞŶŐƚŚĞŶ
ƵŶĐŽŶĚŝƟŽŶĂů ƉůĞĚŐĞ ŝƐ ƚƌĂŶƐůĂƚĞĚ ĂƐ Ϯ͘Ϯ 'ƚKϮe/year ƐŚŽƌƚͲƚĞƌŵ ĂĐƟŽŶ ƚŽ ŵĞĞƚ ƚŚĞ WĂƌŝƐ ŐƌĞĞŵĞŶƚ͛Ɛ ůŽŶŐͲ
ǁŚĞŶ ƵƐŝŶŐ ƚŚĞ h ƉƌŽũĞĐƟŽŶ ĨƌŽŵ ƚŚĞ &ŝƌƐƚ ŝĞŶŶŝĂů ƚĞƌŵ ŐŽĂůƐ ;&ŝŐƵĞƌĞƐ Ğƚ Ăů͕͘ ϮϬϭϳ͖ <ƵƌĂŵŽĐŚŝ Ğƚ Ăů͕͘ ϮϬϭϲĂ͖
hƉĚĂƚĞ ZĞƉŽƌƚ͕ ĂŶĚ ϭ͘ϯ 'ƚKϮĞͬǇĞĂƌ ǁŚĞŶ ƵƐŝŶŐ ƚŚĞ h ZŽĐŬƐƚƌƂŵĞƚĂů͕͘ϮϬϭϳͿ͘ŽǆϮ͘ϯƉƌĞƐĞŶƚƐĂŶĂĐƟŽŶƉƌŽƉŽƐĂů
ƉƌŽũĞĐƟŽŶ ĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚ ǁŝƚŚ ƚŚĞ ŽŶĞ ƌĞƉŽƌƚĞĚ ŝŶ /ŶĚŽŶĞƐŝĂ͛Ɛ ďǇ&ŝŐƵĞƌĞƐĞƚĂů͘;ϮϬϭϳͿ͕ǁŚŝĐŚĨŽĐƵƐĞƐŽŶƉƌĞͲϮϬϮϬĂŵďŝƟŽŶ͘
E;WWE^͕ϮϬϭϱͿ͘ZĞĐĞŶƚĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚƐ;<ƵƌĂŵŽĐŚŝet Ɛ&ŝŐƵĞƌĞƐĞƚĂů͘ƐƵŐŐĞƐƚ͕ĐŽŶĐĞƌƚĞĚŐůŽďĂůĞīŽƌƚŝƐƌĞƋƵŝƌĞĚ
Ăů͕͘ ϮϬϭϲď͖ tZ/͕ ϮϬϭϲͿ ƉƌŽũĞĐƚ ŐƌĞĞŶŚŽƵƐĞ ŐĂƐ ĞŵŝƐƐŝŽŶƐ͕ ƚŽ ƐĐĂůĞ ƵƉ ĞǆŝƐƟŶŐ ƐŽůƵƟŽŶƐ ƌĂƉŝĚůǇ ĂŶĚ ƚŽ ĞŶĐŽƵƌĂŐĞ
ŝŶĐůƵĚŝŶŐ >h>h&͕ ƌĂŶŐŝŶŐ ďĞƚǁĞĞŶ ϭ͘ϲϱ ĂŶĚ ϭ͘ϴϭ ŽƉƟŵŝƐŵ͘
'ƚKϮĞͬǇĞĂƌŝŶϮϬϮϬ͘
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Box 2.3: Mission 2020’s six-point plan
/Ŷ ĐŽůůĂďŽƌĂƟŽŶ ǁŝƚŚ ŬŶŽǁůĞĚŐĞ ůĞĂĚĞƌƐ ĂŶĚ ƐĞǀĞƌĂů ƚŚŝŶŬ ƚĂŶŬƐ͕ ƚŚĞ DŝƐƐŝŽŶ ϮϬϮϬ ŝŶŝƟĂƟǀĞ ĐŽŶǀĞŶĞĚ ďǇ ŚƌŝƐƟĂŶĂ
&ŝŐƵĞƌĞƐ͕ ƚŚĞ ĨŽƌŵĞƌ ǆĞĐƵƟǀĞ ^ĞĐƌĞƚĂƌǇ ŽĨ ƚŚĞ hE&͕ ĚĞǀĞůŽƉĞĚ Ă ƐŝǆͲƉŽŝŶƚ ƉůĂŶ ƚŽ ĞŶŚĂŶĐĞ ƉƌĞͲϮϬϮϬ ĂĐƟŽŶ ƚŽ
ĂĐŚŝĞǀĞƚŚĞWĂƌŝƐŐƌĞĞŵĞŶƚ͛ƐůŽŶŐͲƚĞƌŵŐŽĂůƐ;&ŝŐƵĞƌĞƐĞƚĂů͕͘ϮϬϭϳͿ͗
ϭ͘ ŶĞƌŐǇ
ͻ ƌĞŶĞǁĂďůĞĞůĞĐƚƌŝĐŝƚǇ͗ŝŶĐƌĞĂƐĞƌĞŶĞǁĂďůĞĞŶĞƌŐǇĨƌŽŵϮϯ͘ϳƉĞƌĐĞŶƚŽĨƚŚĞǁŽƌůĚ͛ƐĞůĞĐƚƌŝĐŝƚǇƐƵƉƉůǇŝŶϮϬϭϱƚŽĂƚ
ůĞĂƐƚϯϬƉĞƌĐĞŶƚŝŶϮϬϮϬ͖
ͻ ĐŽĂůͲĮƌĞĚƉŽǁĞƌƉůĂŶƚƐ͗ĚŽŶŽƚĂƉƉƌŽǀĞĂŶǇŶĞǁƉůĂŶƚƐďĞǇŽŶĚϮϬϮϬĂŶĚƌĞƟƌĞĂůůĞǆŝƐƟŶŐŽŶĞƐ͖
Ϯ͘ /ŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞ
ͻ ĨƵůůǇĚĞĐĂƌďŽŶŝǌĞďƵŝůĚŝŶŐƐĂŶĚŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞďǇϮϬϱϬǁŝƚŚh^ΨϯϬϬďŝůůŝŽŶŝŶĂŶŶƵĂůĨƵŶĚŝŶŐ͘ŝƟĞƐĂƌĞĂůƌĞĂĚǇ
ƵƉŐƌĂĚŝŶŐƚŚĞŝƌďƵŝůĚŝŶŐƐƚŽĐŬƚŽǌĞƌŽͲŽƌŶĞĂƌͲǌĞƌŽĞŵŝƐƐŝŽŶƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐĂƚĂƌĂƚĞŽĨϯƉĞƌĐĞŶƚƉĞƌǇĞĂƌ͖
ϯ͘ dƌĂŶƐƉŽƌƚ
ͻ ĞůĞĐƚƌŝĐǀĞŚŝĐůĞƐ͗ĂƚůĞĂƐƚϭϱƉĞƌĐĞŶƚƐŚĂƌĞŝŶŶĞǁĐĂƌƐĂůĞƐŐůŽďĂůůǇ͕ƵƉĨƌŽŵƚŚĞĐƵƌƌĞŶƚůĞƐƐƚŚĂŶϭƉĞƌĐĞŶƚƐŚĂƌĞ͖
ͻ ĚŽƵďůŝŶŐŽĨŵĂƐƐͲƚƌĂŶƐŝƚƵƐĞŝŶĐŝƟĞƐ͖
ͻ ŚĞĂǀǇĚƵƚǇǀĞŚŝĐůĞƐ͗ϮϬƉĞƌĐĞŶƚŝŶĐƌĞĂƐĞŝŶĨƵĞůĞĸĐŝĞŶĐǇ͖
ͻ ĂǀŝĂƟŽŶ͗ϮϬƉĞƌĐĞŶƚƌĞĚƵĐƟŽŶŝŶŐƌĞĞŶŚŽƵƐĞŐĂƐĞŵŝƐƐŝŽŶƐƉĞƌŬŝůŽŵĞƚƌĞƚƌĂǀĞůůĞĚ͖
ϰ͘ >ĂŶĚƵƐĞ
ͻ ĚĞĨŽƌĞƐƚĂƟŽŶĂŶĚůĂŶĚƵƐĞĐŚĂŶŐĞ͗ŶĞƚǌĞƌŽĞŵŝƐƐŝŽŶƐǁŝƚŚŝŶƚŚĞϮϬϮϬƐ͖
ͻ ĞŶŚĂŶĐĞĚĂīŽƌĞƐƚĂƟŽŶĂŶĚƌĞĨŽƌĞƐƚĂƟŽŶ͖
ϱ͘ /ŶĚƵƐƚƌǇ
ͻ ŚĞĂǀǇŝŶĚƵƐƚƌǇ͗ƐƚƌĞŶŐƚŚĞŶĂĐƟŽŶŝŶůŝŶĞǁŝƚŚŚĂůǀŝŶŐĞŵŝƐƐŝŽŶƐǁĞůůďĞĨŽƌĞϮϬϱϬ͖
ϲ͘ &ŝŶĂŶĐĞ
ͻ ŵŽďŝůŝǌĞh^ΨϭƚƌŝůůŝŽŶƉĞƌǇĞĂƌĨŽƌĐůŝŵĂƚĞĂĐƟŽŶ͕ŵŽƐƚůǇĨƌŽŵƚŚĞƉƌŝǀĂƚĞƐĞĐƚŽƌƚŚƌŽƵŐŚ͕ĨŽƌĞǆĂŵƉůĞ͕ĂƚĞŶĨŽůĚ
ŝŶĐƌĞĂƐĞŝŶŐƌĞĞŶďŽŶĚƐĐŽŵƉĂƌĞĚǁŝƚŚƚŚĞŝƌĐƵƌƌĞŶƚůĞǀĞů;h^ΨϴϭďŝůůŝŽŶŝŶϮϬϭϲͿ͘
&ŝŐƵĞƌĞƐĞƚĂů͘ĂůƐŽƉƌŽƉŽƐĞƐƚŚƌĞĞŶĞĐĞƐƐĂƌǇƐƚĞƉƐƚŽĞŶĂďůĞƚŚĞĂĐŚŝĞǀĞŵĞŶƚŽĨƚŚĞĂĨŽƌĞŵĞŶƟŽŶĞĚƐĞĐƚŽƌͲƐƉĞĐŝĮĐ
ŐŽĂůƐ͗ ;ϭͿ ƵƐĞ ƐĐŝĞŶĐĞ ƚŽ ŐƵŝĚĞ ĚĞĐŝƐŝŽŶƐ ĂŶĚ ƐĞƚ ƚĂƌŐĞƚƐ͕ ;ϮͿ ƐĐĂůĞ ƵƉ ĞǆŝƐƟŶŐ ƐŽůƵƟŽŶƐ ƌĂƉŝĚůǇ͕ ĂŶĚ ;ϯͿ ĞŶĐŽƵƌĂŐĞ
ŽƉƟŵŝƐŵ͘
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Chapter 3

dŚĞĞŵŝƐƐŝŽŶƐŐĂƉĂŶĚŝƚƐŝŵƉůŝĐĂƟŽŶƐ
Lead authors: DŝĐŚĞůĚĞŶůǌĞŶ;W>EĞƚŚĞƌůĂŶĚƐŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůƐƐĞƐƐŵĞŶƚŐĞŶĐǇͿ͕EŝŬůĂƐ,ƂŚŶĞ;EĞǁůŝŵĂƚĞ/ŶƐƟƚƵƚĞͿ͕<ĞũƵŶ:ŝĂŶŐ
;ŶĞƌŐǇZĞƐĞĂƌĐŚ/ŶƐƟƚƵƚĞ͕ŚŝŶĂͿ
ŽŶƚƌŝďƵƟŶŐ ĂƵƚŚŽƌƐ͗ :ĂƐŵŝŶ ĂŶƚǌůĞƌ ;ůŝŵĂƚĞ ŶĂůǇƟĐƐͿ͕ WŚŝůŝƉ ƌŽƐƚ ;hE ŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚͿ͕ dĂƌǇŶ &ƌĂŶƐĞŶ ;tŽƌůĚ ZĞƐŽƵƌĐĞƐ /ŶƐƟƚƵƚĞͿ͕
,ĂŶŶĂ&ĞŬĞƚĞ;EĞǁůŝŵĂƚĞ/ŶƐƟƚƵƚĞͿ͕dĂŬĞƐŚŝ<ƵƌĂŵŽĐŚŝ;EĞǁůŝŵĂƚĞ/ŶƐƟƚƵƚĞͿ͕ĂǀŝĚ>ĞĞ;DĂŶĐŚĞƐƚĞƌDĞƚƌŽƉŽůŝƚĂŶhŶŝǀĞƌƐŝƚǇͿ͕<ĞůůǇ
>ĞǀŝŶ;tŽƌůĚZĞƐŽƵƌĐĞƐ/ŶƐƟƚƵƚĞͿ͕:ŽĞƌŝZŽŐĞůũ;/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů/ŶƐƟƚƵƚĞĨŽƌƉƉůŝĞĚ^ǇƐƚĞŵƐŶĂůǇƐŝƐͿ͕&Ƶ^ŚĂ;EĂƟŽŶĂůĞŶƚĞƌĨŽƌůŝŵĂƚĞ
^ƚƌĂƚĞŐǇĂŶĚ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůŽŽƉĞƌĂƟŽŶͿ͕DŝĐŚŝĞů^ĐŚĂĞīĞƌ;ůŝŵĂƚĞŶĂůǇƟĐƐͿĂŶĚŽŝsƌŽŶƟƐŝ;ϯDͲ>ĂďͿ͘

ϯ͘ϭ /ŶƚƌŽĚƵĐƟŽŶ
dŚĞWĂƌŝƐŐƌĞĞŵĞŶƚĂŝŵƐƚŽůŝŵŝƚŐůŽďĂůĂǀĞƌĂŐĞƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞ
ŝŶĐƌĞĂƐĞ ƚŽ ǁĞůů ďĞůŽǁ ϮΣ ƌĞůĂƟǀĞ ƚŽ ƉƌĞͲŝŶĚƵƐƚƌŝĂů ůĞǀĞůƐ
ĂŶĚ ƚŽ ƉƵƌƐƵĞ ĞīŽƌƚƐ ƚŽ ĨƵƌƚŚĞƌ ůŝŵŝƚ ŝƚ ƚŽ ϭ͘ϱΣ͘ /Ŷ ϮϬϭϱ͕
ĂůŵŽƐƚ Ăůů ĐŽƵŶƚƌŝĞƐ ƐƵďŵŝƩĞĚ ŶĂƟŽŶĂů ĐůŝŵĂƚĞ ĂĐƟŽŶ
ƉůĂŶƐ ĂŶĚ ĐŽŵŵŝƚŵĞŶƚƐ ĨŽƌ ϮϬϮϱ Žƌ ϮϬϯϬ͗ ƚŚĞŝƌ /ŶƚĞŶĚĞĚ
EĂƟŽŶĂůůǇ ĞƚĞƌŵŝŶĞĚ ŽŶƚƌŝďƵƟŽŶƐ ;/EƐͿ͘ dŚĞƐĞ ĨŽƌŵ
ƚŚĞĨŽƵŶĚĂƟŽŶŽĨƚŚĞWĂƌŝƐŐƌĞĞŵĞŶƚ͕ǁŚŝĐŚĞŶƚĞƌĞĚŝŶƚŽ
ĨŽƌĐĞŽŶϰEŽǀĞŵďĞƌϮϬϭϲ͘&ŽƌƚŚĞϭϲϴĐŽƵŶƚƌŝĞƐƚŚĂƚŚĂǀĞ
ƚŽĚĂƚĞ;ϮϰKĐƚŽďĞƌϮϬϭϳͿƌĂƟĮĞĚƚŚŝƐŐƌĞĞŵĞŶƚ͕ƚŚĞ/EƐ
ŚĂǀĞďĞĐŽŵĞEĂƟŽŶĂůůǇĞƚĞƌŵŝŶĞĚŽŶƚƌŝďƵƟŽŶƐ;EƐͿ͘
dŚŝƐĐŚĂƉƚĞƌƉƌŽǀŝĚĞƐĂŶƵƉĚĂƚĞŽŶƚŚĞŵŝƟŐĂƟŽŶĐŚĂůůĞŶŐĞ
ĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚ ǁŝƚŚ ƚŚĞ ŐůŽďĂů ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞ ŐŽĂů ŽĨ ƚŚĞ WĂƌŝƐ
ŐƌĞĞŵĞŶƚ͕ĂŶĚƚŚĞĞƐƟŵĂƚĞĚŐůŽďĂůĞŵŝƐƐŝŽŶůĞǀĞůƐƵŶĚĞƌ
ǀĂƌŝŽƵƐ ĂƐƐƵŵƉƟŽŶƐ ƌĞŐĂƌĚŝŶŐ ƚŚĞ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƟŽŶ ŽĨ
ĐƵƌƌĞŶƚƉŽůŝĐŝĞƐĂŶĚEƐŽƌ/EƐ;ŚĞƌĞĂŌĞƌƌĞĨĞƌƌĞĚƚŽĂƐ
EƐ͕ƵŶůĞƐƐƐƉĞĐŝĮĐĂůůǇŵĞŶƟŽŶĞĚŝŶƌĞůĂƟŽŶƚŽĂĐŽƵŶƚƌǇ
ƚŚĂƚŚĂƐŶŽƚƌĂƟĮĞĚƚŚĞWĂƌŝƐŐƌĞĞŵĞŶƚͿ;ƐĞĐƟŽŶϯ͘ϮĂŶĚ
ϯ͘ϯͿ͘ /ƚ ĂůƐŽ ĂƐƐĞƐƐĞƐ ƚŚĞ ĂĚĚŝƟŽŶĂů ŝŵƉĂĐƚ ŽĨ ƚŚĞ <ŝŐĂůŝ
ŵĞŶĚŵĞŶƚĂŶĚƚŚĞ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůŝǀŝůǀŝĂƟŽŶKƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶ
;/KͿŐƌĞĞŵĞŶƚ;ƐĞĐƟŽŶϯ͘ϯͿ͕ďĞĨŽƌĞĨƵƌƚŚĞƌĞǆƉůŽƌŝŶŐƚŚĞ
ƉƌŽũĞĐƚĞĚŝŵƉĂĐƚƵƉƚŽϮϬϯϬŽĨƚŚĞĐƵƌƌĞŶƚƉŽůŝĐŝĞƐĂŶĚEƐ
ŽŶĞŵŝƐƐŝŽŶƐĨŽƌĞĂĐŚ'ϮϬŵĞŵďĞƌĂŶĚĐŽŶƐŝĚĞƌŝŶŐŚŽǁƚŚĞ
ĂŵďŝƟŽŶŽĨEƐĐĂŶďĞĐŽŵƉĂƌĞĚĂĐƌŽƐƐĐŽƵŶƚƌŝĞƐ;ƐĞĐƟŽŶ
ϯ͘ϰͿ͘ &ŝŶĂůůǇ͕ ƚŚĞ ĐŚĂƉƚĞƌ ƉƌŽǀŝĚĞƐ ĂŶ ƵƉĚĂƚĞ ŽŶ ƌĞĐĞŶƚ
ĞƐƟŵĂƚĞƐ ŽĨ ĞŵŝƐƐŝŽŶ ƌĞĚƵĐƟŽŶ ƉŽƚĞŶƟĂůƐ ďǇ ƐƵďŶĂƟŽŶĂů
ĂŶĚŶŽŶͲƐƚĂƚĞĂĐƚŽƌĂĐƟŽŶ;ƐĞĐƟŽŶϯ͘ϱͿ͘

ϯ͘Ϯ ^ĐĞŶĂƌŝŽƐĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚŝŶƚŚĞĞŵŝƐƐŝŽŶƐŐĂƉ
assessment

ŽĨ ƚŚĞ ĞŵŝƐƐŝŽŶƐ ŐĂƉ ĚƌĂǁƐ ŽŶ Ɛŝǆ ƐĐĞŶĂƌŝŽƐ ;ZŽŐĞůũ Ğƚ Ăů͕͘
ϮϬϭϲͿ͘dŚĞƐĞĐŽŵƉƌŝƐĞ͗
ͻ dǁŽƌĞĨĞƌĞŶĐĞƐĐĞŶĂƌŝŽƐ͗
Ͳ EŽͲƉŽůŝĐǇ ďĂƐĞůŝŶĞ ƐĐĞŶĂƌŝŽ͕ ǁŚŝĐŚ ƉƌŽũĞĐƚƐ ŐůŽďĂů
ŐƌĞĞŶŚŽƵƐĞ ŐĂƐ ĞŵŝƐƐŝŽŶƐ ďĂƐĞĚ ŽŶ ƚŚĞ ĂƐƐƵŵƉƟŽŶ
ƚŚĂƚ ŶŽ ŶĞǁ ĐůŝŵĂƚĞ ƉŽůŝĐŝĞƐ ĂƌĞ ƉƵƚ ŝŶƚŽ ƉůĂĐĞ ĨƌŽŵ
ϮϬϬϱŽŶǁĂƌĚƐ͘
Ͳ ƵƌƌĞŶƚƉŽůŝĐǇƐĐĞŶĂƌŝŽ͕ǁŚŝĐŚƉƌŽǀŝĚĞƐďĞƐƚĞƐƟŵĂƚĞƐ
ŽĨĨƵƚƵƌĞŐůŽďĂůĞŵŝƐƐŝŽŶƐƚĂŬŝŶŐĂůůĐƵƌƌĞŶƚůǇĂĚŽƉƚĞĚ
and implemented policiesϭŝŶƚŽĂĐĐŽƵŶƚ͕ďƵƚĂƐƐƵŵŝŶŐ
ƚŚĂƚ ŶŽ ĂĚĚŝƟŽŶĂů ŵŝƟŐĂƟŽŶ ĂĐƟŽŶ ŝƐ ƚĂŬĞŶ ďĞǇŽŶĚ
ƚŚĞƐĞƉŽůŝĐŝĞƐ͘
ͻ dǁŽEƐĐĞŶĂƌŝŽƐϮ:
Ͳ hŶĐŽŶĚŝƟŽŶĂůEƐĐĞŶĂƌŝŽ͕ǁŚĞƌĞWĂƌƟĞƐǁŝƚŚEƐ
ĂƌĞĂƐƐƵŵĞĚƚŽŝŵƉůĞŵĞŶƚŽŶůǇƚŚĞƉŽƌƟŽŶƐŽĨƚŚĞŝƌ
ƚĂƌŐĞƚƐƚŚĂƚĂƌĞǁŝƚŚŽƵƚĐŽŶĚŝƟŽŶƐ͕ǁŚŝůĞWĂƌƟĞƐƚŚĂƚ
ƐŽůĞůǇŚĂǀĞĂĐŽŶĚŝƟŽŶĂůƚĂƌŐĞƚĂƌĞĂƐƐƵŵĞĚƚŽĨŽůůŽǁ
ĂĐƵƌƌĞŶƚƉŽůŝĐǇƐĐĞŶĂƌŝŽ͘
Ͳ ŽŶĚŝƟŽŶĂůEƐĐĞŶĂƌŝŽ͕ǁŚĞƌĞĂůůWĂƌƟĞƐǁŝƚŚEƐ
ŝŶĂĚĚŝƟŽŶƚŽƚŚĞŝƌƵŶĐŽŶĚŝƟŽŶĂůƚĂƌŐĞƚƐĂƌĞĂƐƐƵŵĞĚ
ƚŽ ŝŵƉůĞŵĞŶƚ ƚŚĞŝƌ ĐŽŶĚŝƟŽŶĂů ƚĂƌŐĞƚƐ͕ ĂŶĚ WĂƌƟĞƐ
ƚŚĂƚŽŶůǇŚĂǀĞĂŶƵŶĐŽŶĚŝƟŽŶĂůƚĂƌŐĞƚĂƌĞĂƐƐƵŵĞĚƚŽ
ŝŵƉůĞŵĞŶƚƚŚĂƚƚĂƌŐĞƚ͘
ͻ dǁŽ ƐĐĞŶĂƌŝŽƐ ƚŚĂƚ ůŝŵŝƚ ŐůŽďĂů ǁĂƌŵŝŶŐ ƚŽ ďĞůŽǁ ϮΣ
ĂŶĚϭ͘ϱΣ͕ƌĞƐƉĞĐƟǀĞůǇ͗
Ͳ ϮΣ ƐĐĞŶĂƌŝŽ͕ ǁŚŝĐŚ ŝƐ ďĂƐĞĚ ŽŶ ŐůŽďĂů ĞŵŝƐƐŝŽŶ
ƐĐĞŶĂƌŝŽƐ ƚŚĂƚ ĂƐƐƵŵĞ ůŝŵŝƚĞĚ ĂĐƟŽŶ ƵŶƟů ϮϬϮϬ ĂŶĚ
ůĞĂƐƚͲĐŽƐƚ ĞŵŝƐƐŝŽŶ ƌĞĚƵĐƟŽŶ ƉĂƚŚǁĂǇƐ ĨƌŽŵ ϮϬϮϬ͕
ĂŶĚ ĂƌĞ ĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚ ǁŝƚŚ Ă ŐƌĞĂƚĞƌ ƚŚĂŶ ϲϲ ƉĞƌĐĞŶƚ

ϭ
Ϯ

3.2.1 Overview of scenarios
/ŶůŝŶĞǁŝƚŚƚŚĞϮϬϭϲŵŝƐƐŝŽŶƐ'ĂƉZĞƉŽƌƚ͕ƚŚĞĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚ

dŚĞƐĞ ĂƌĞ ĚĞĮŶĞĚ ĂƐ ůĞŐŝƐůĂƟǀĞ ĚĞĐŝƐŝŽŶƐ͕ ĞǆĞĐƵƟǀĞ ŽƌĚĞƌƐ͕ Žƌ ƚŚĞŝƌ
ĞƋƵŝǀĂůĞŶƚ͘
/ŶďŽƚŚƚŚĞƵŶĐŽŶĚŝƟŽŶĂůĂŶĚĐŽŶĚŝƟŽŶĂůEĐĂƐĞƐ͕ŝƚŝƐĂƐƐƵŵĞĚƚŚĂƚĨŽƌ
ĂŶǇƚƌĂĚĞĚŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůŽīƐĞƚƐ͕ĞĂĐŚƵŶŝƚŝƐĐŽƵŶƚĞĚƚŽǁĂƌĚƐƚŚĞEŽĨĂ
ƐŝŶŐůĞĐŽƵŶƚƌǇŽŶůǇʹĞŝƚŚĞƌƚŚĞďƵǇĞƌŽƌƚŚĞƐĞůůĞƌʹƚŽĂǀŽŝĚŝƐƐƵĞƐŽĨĚŽƵďůĞ
ĐŽƵŶƟŶŐ͘

dŚĞŵŝƐƐŝŽŶƐ'ĂƉZĞƉŽƌƚϮϬϭϳʹdŚĞĞŵŝƐƐŝŽŶƐŐĂƉĂŶĚŝƚƐŝŵƉůŝĐĂƟŽŶƐ
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ĐŚĂŶĐĞŽĨůŝŵŝƟŶŐŐůŽďĂůǁĂƌŵŝŶŐŝŶϮϭϬϬƚŽďĞůŽǁϮΣ
ĂďŽǀĞƉƌĞͲŝŶĚƵƐƚƌŝĂůůĞǀĞůƐ͘
Ͳ ϭ͘ϱΣ ƐĐĞŶĂƌŝŽ͕ ǁŚŝĐŚ ŝƐ ďĂƐĞĚ ŽŶ ŐůŽďĂů ĞŵŝƐƐŝŽŶ
ƐĐĞŶĂƌŝŽƐ ƚŚĂƚ ĂƐƐƵŵĞ ůŝŵŝƚĞĚ ĂĐƟŽŶ ƵŶƟů ϮϬϮϬ ĂŶĚ
ůĞĂƐƚͲĐŽƐƚ ĞŵŝƐƐŝŽŶ ƌĞĚƵĐƟŽŶ ƉĂƚŚǁĂǇƐ ĨƌŽŵ ϮϬϮϬ͕
ĂŶĚ ĂƌĞ ĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚ ǁŝƚŚ Ă ϱϬͲϲϲ ƉĞƌĐĞŶƚ ĐŚĂŶĐĞ ŽĨ
ůŝŵŝƟŶŐŐůŽďĂůǁĂƌŵŝŶŐŝŶϮϭϬϬƚŽďĞůŽǁϭ͘ϱΣĂďŽǀĞ
ƉƌĞͲŝŶĚƵƐƚƌŝĂůůĞǀĞůƐ͘

ĨƌŽŵ ϮϬϮϬ ĂŶĚ ƌĞƚƵƌŶ ŐůŽďĂů ǁĂƌŵŝŶŐ ƚŽ ďĞůŽǁ ϭ͘ϱΣ ŝŶ
ϮϭϬϬ ǁŝƚŚ Ă ůŽǁĞƌ ;ϱϬʹϲϲ ƉĞƌĐĞŶƚͿ ƉƌŽďĂďŝůŝƚǇ ƚŚĂŶ ĨŽƌ
ƚŚĞ ϮΣ ƐĐĞŶĂƌŝŽƐ ;ŐƌĞĂƚĞƌ ƚŚĂŶ ϲϲ ƉĞƌĐĞŶƚ ƉƌŽďĂďŝůŝƚǇͿ
;ƐĞĞ ďŽǆ ϯ͘ϭ ĨŽƌ ĂĚĚŝƟŽŶĂů ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ ĂďŽƵƚ ƚŚĞƐĞ
ƐĐĞŶĂƌŝŽƐͿ͘ EĞǁ ƐƚƵĚŝĞƐ ĂƌĞ ĞŵĞƌŐŝŶŐ ƚŚĂƚ ƉƌŽǀŝĚĞ ůĞĂƐƚͲ
ĐŽƐƚ ƉĂƚŚǁĂǇƐ ĨƌŽŵ ϮϬϮϬ ĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚ ǁŝƚŚ Ă ŐƌĞĂƚĞƌ ƚŚĂŶ
ϲϲ ƉĞƌĐĞŶƚ ĐŚĂŶĐĞ ŽĨ ůŝŵŝƟŶŐ ŐůŽďĂů ǁĂƌŵŝŶŐ ŝŶ ϮϭϬϬ ƚŽ
ďĞůŽǁϭ͘ϱΣ͘dŚĞƉƌĞůŝŵŝŶĂƌǇĮŶĚŝŶŐƐŽĨƚŚĞƐĞŶĞǁƐƚƵĚŝĞƐ
ĂŶĚ ƚŚĞŝƌ ŝŵƉůŝĐĂƟŽŶƐ ĨŽƌ ƚŚĞ ϮϬϯϬ ŐůŽďĂů ĞŵŝƐƐŝŽŶ ůĞǀĞůƐ
ĂƌĞ ƐƵŵŵĂƌŝǌĞĚ ŝŶ ƐĞĐƟŽŶ ϯ͘Ϯ͘ϯ͘ DŽƌĞ ƐƚƵĚŝĞƐ ĂƌĞ ƵŶĚĞƌ
ǁĂǇ ĂŶĚ ǁŝůů ďĞ ĨƵůůǇ ŝŶƚĞŐƌĂƚĞĚ ŝŶƚŽ ƚŚĞ ŐĂƉ ĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚ
ŶĞǆƚǇĞĂƌ͕ĂƐĐƵƌƌĞŶƚĞƐƟŵĂƚĞƐŵĂǇƐƟůůĐŚĂŶŐĞĚƵƌŝŶŐƚŚĞ
ƌĞǀŝĞǁƉƌŽĐĞƐƐŽĨƚŚĞƐƚƵĚŝĞƐ͘Žǆϯ͘ϭƉƌŽǀŝĚĞƐĂĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶ
ŽĨƚŚĞĞǆƚĞŶƚƚŽǁŚŝĐŚƚŚĞϭ͘ϱΣĂŶĚϮΣůĞĂƐƚͲĐŽƐƚƉĂƚŚǁĂǇƐ
ĂƌĞŝŶĨŽƌŵĞĚďǇƚŚĞŐƌŽǁŝŶŐĚĂŵĂŐĞƐƚŚĂƚŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐůǇĂƌĞ
ďĞŝŶŐĂƩƌŝďƵƚĞĚƚŽĞĂƌůǇŝŵƉĂĐƚƐŽĨĐůŝŵĂƚĞĐŚĂŶŐĞ͘

dŚĞ ĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚ ĚƌĂǁƐ ŽŶ ŵƵůƟƉůĞ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů ƐĐĞŶĂƌŝŽƐ
ĨƌŽŵ ƚŚĞ ƉƵďůŝƐŚĞĚ ůŝƚĞƌĂƚƵƌĞ͘ ĂĐŚ ƐĐĞŶĂƌŝŽ ŝƐ ŐůŽďĂů ŝŶ
ƐĐŽƉĞ͕ƌĞŇĞĐƟŶŐƉŽƐƐŝďůĞĂĐƟŽŶƐďǇĂůůĐŽƵŶƚƌŝĞƐ;ĨŽƌĨƵƌƚŚĞƌ
ĚĞƚĂŝůƐ͕ƐĞĞƉƉĞŶĚŝǆ͕ĂǀĂŝůĂďůĞŽŶůŝŶĞͿ͘/ƚƐŚŽƵůĚďĞŶŽƚĞĚ
ƚŚĂƚƚŚĞƚǁŽEƐĐĞŶĂƌŝŽƐĂƐƐƵŵĞĨƵůůŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƟŽŶŽĨ
ƚŚĞ ĐŽŶĚŝƟŽŶĂů ĂŶĚ ƵŶĐŽŶĚŝƟŽŶĂů EƐ ĨŽƌ Ăůů ĐŽƵŶƚƌŝĞƐ͕
ŝŶĐůƵĚŝŶŐ ƚŚĞ hŶŝƚĞĚ ^ƚĂƚĞƐ ŽĨ ŵĞƌŝĐĂ͕ ĂƐ ƚŚĞ E ŽĨ ƚŚĞ
hŶŝƚĞĚ^ƚĂƚĞƐŽĨŵĞƌŝĐĂŚĂƐŶŽƚǇĞƚďĞĞŶŽĸĐŝĂůůǇƌĞƉĞĂůĞĚ͘
^ĞĐƟŽŶϯ͘ϯĚŝƐĐƵƐƐĞƐƚŚĞŝŵƉĂĐƚŽĨĂƉŽƐƐŝďůĞǁŝƚŚĚƌĂǁĂůŽĨ dĂďůĞ ϯ͘ϭ ƉƌŽǀŝĚĞƐ ĂŶ ŽǀĞƌǀŝĞǁ ŽĨ ƚŚĞ ƉƌŽũĞĐƚĞĚ ŐůŽďĂů
ƚŚĞhŶŝƚĞĚ^ƚĂƚĞƐŽĨŵĞƌŝĐĂĨƌŽŵƚŚĞWĂƌŝƐŐƌĞĞŵĞŶƚ͘
ĞŵŝƐƐŝŽŶ ĞƐƟŵĂƚĞƐ ƵŶĚĞƌ ƚŚĞ Ɛŝǆ ƐĐĞŶĂƌŝŽƐ ĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚ ĨŽƌ
ƚŚĞ ĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚ ŝŶ ƚŚŝƐ ƌĞƉŽƌƚ͕ ƐŚŽǁŝŶŐ ƚŚĞ ŵĞĚŝĂŶ ŐůŽďĂů
/Ŷ ůŝŶĞ ǁŝƚŚ ƚŚĞ ϮϬϭϲ ŵŝƐƐŝŽŶƐ 'ĂƉ ZĞƉŽƌƚ ;hEW͕ ϮϬϭϲͿ ĞŵŝƐƐŝŽŶůĞǀĞůƐĨŽƌϮϬϮϱĂŶĚϮϬϯϬͶƚŚĞǇĞĂƌƐĐŽƵŶƚƌŝĞƐƵƐĞ
ĂŶĚĂƐŝŶĚŝĐĂƚĞĚĂďŽǀĞ͕ƚŚĞϮϬϭϳĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚŵĂŝŶůǇĚƌĂǁƐ ŝŶƚŚĞŝƌEƐ͘
ŽŶϭ͘ϱΣƐĐĞŶĂƌŝŽƐƚŚĂƚĂƐƐƵŵĞůĞĂƐƚͲĐŽƐƚƉĂƚŚǁĂǇƐƐƚĂƌƟŶŐ

Žǆϯ͘ϭ,ŽǁĂƌĞƌĞĐĞŶƚĞǆƚƌĞŵĞĞǀĞŶƚƐƌĞŇĞĐƚĞĚŝŶƚŚĞϭ͘ϱΣĂŶĚϮΣƉĂƚŚǁĂǇƐƵƐĞĚŝŶƚŚĞ
ŵŝƐƐŝŽŶƐ'ĂƉZĞƉŽƌƚ͍
tŝƚŚĚƌŽƵŐŚƚŝŶĨƌŝĐĂ͕ŇŽŽĚƐŝŶ^ŽƵƚŚƐŝĂĂŶĚƌĞƉĞĂƚĞĚŚƵƌƌŝĐĂŶĞƐŝŶƚŚĞĂƌŝďďĞĂŶ͕ϮϬϭϳǁŝůůƉƌŽďĂďůǇƉƌŽǀĞƚŽŚĂǀĞ
ďĞĞŶĂƌĞĐŽƌĚǇĞĂƌĨŽƌƚŚĞŚƵŵĂŶ͕ƐŽĐŝĂůĂŶĚĞĐŽŶŽŵŝĐĐŽƐƚŽĨĞǆƚƌĞŵĞǁĞĂƚŚĞƌĞǀĞŶƚƐ͘ůƚŚŽƵŐŚŝƚǁŽƵůĚďĞĂŵŝƐƚĂŬĞ
ƚŽĂƩƌŝďƵƚĞĂůůĞǆƚƌĞŵĞǁĞĂƚŚĞƌĞǀĞŶƚƐƚŽƚŚĞŝŵƉĂĐƚŽĨĐůŝŵĂƚĞĐŚĂŶŐĞ͕ƚŚĞƌĞŝƐŐƌŽǁŝŶŐĞǀŝĚĞŶĐĞƚŚĂƚĐůŝŵĂƚĞĐŚĂŶŐĞ
ŵĂǇďĞĐŽŶƚƌŝďƵƟŶŐƚŽƚŚĞƚŚĞŝƌŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐĨƌĞƋƵĞŶĐǇĂŶĚƐĞǀĞƌŝƚǇ͘
/ƚǁŽƵůĚďĞůŽŐŝĐĂůƚŽƚŚŝŶŬƚŚĂƚƚŚĞĚĂŵĂŐĞĐĂƵƐĞĚďǇĐůŝŵĂƚĞĐŚĂŶŐĞƐŚŽƵůĚĂīĞĐƚƚŚĞůĞĂƐƚͲĐŽƐƚƉĂƚŚǁĂǇƐƚŚĂƚĂƌĞĂƚ
ƚŚĞĐŽƌĞŽĨƚŚĞĂŶĂůǇƐŝƐŝŶƚŚŝƐƌĞƉŽƌƚ͗ƚŚĞĞĂƌůŝĞƌĂŶĚŵŽƌĞƐĞǀĞƌĞƚŚĞĚĂŵĂŐĞ͕ƚŚĞƐƚƌŽŶŐĞƌƚŚĞĐĂƐĞĨŽƌĞĂƌůǇĂĐƟŽŶƚŽ
ƌĞĚƵĐĞĞŵŝƐƐŝŽŶƐ͘
^ŽŵĞŵŽĚĞůƐ͕ƐƵĐŚĂƐƚŚĞǇŶĂŵŝĐ/ŶƚĞŐƌĂƚĞĚůŝŵĂƚĞͲĐŽŶŽŵǇ;/ͿŵŽĚĞů͕ĚŽŝŶĚĞĞĚŝŶĐŽƌƉŽƌĂƚĞĚĂŵĂŐĞĨƵŶĐƟŽŶƐ
;EŽƌĚŚĂƵƐ͕ϮϬϭϳͿ͘dŚĞƐĞĂƌĞĂƐƵďƐĞƚŽĨ/ŶƚĞŐƌĂƚĞĚƐƐĞƐƐŵĞŶƚDŽĚĞůƐƚŚĂƚĐŽŵďŝŶĞƉŚǇƐŝĐĂůĂŶĚĞĐŽŶŽŵŝĐĞůĞŵĞŶƚƐ
ĂŶĚĂƌĞƚĞƌŵĞĚ͚ĐŽƐƚͲďĞŶĞĮƚ/ŶƚĞŐƌĂƚĞĚƐƐĞƐƐŵĞŶƚDŽĚĞůƐ͛͘dŚĞƐĞĐŽƐƚͲďĞŶĞĮƚƐƚƵĚŝĞƐŵŽŶĞƟǌĞƚŚĞŝŵƉĂĐƚƐŽĨĐůŝŵĂƚĞ
ĐŚĂŶŐĞĂŶĚƚŚĞŶďĂůĂŶĐĞƚŚĞĞĐŽŶŽŵŝĐŝŵƉůŝĐĂƟŽŶƐŽĨŵŝƟŐĂƟŽŶĂŶĚĐůŝŵĂƚĞĚĂŵĂŐĞƐƚŽŝĚĞŶƟĨǇƚŚĞŽƉƟŵĂůƚƌĂũĞĐƚŽƌǇ
ŽĨĞŵŝƐƐŝŽŶƐƌĞĚƵĐƟŽŶƐƚŚĂƚǁŝůůŵĂǆŝŵŝǌĞƚŽƚĂůǁĞůĨĂƌĞ;ƐĞĞďŽǆϲ͘ϭŝŶůĂƌŬĞĞƚĂů͕͘ϮϬϭϰͿ͘,ŽǁĞǀĞƌ͕ƐŝŶĐĞďǇĚĞƐŝŐŶ
ƐƵĐŚƐĐĞŶĂƌŝŽƐĚŽŶŽƚĂĐŚŝĞǀĞĂƐƉĞĐŝĮĐĐůŝŵĂƚĞŐŽĂů͕ƚŚĞǇĂƌĞůĞƐƐĚŝƌĞĐƚůǇƵƐĞĨƵůĂƐĂďĞŶĐŚŵĂƌŬƚŽĂƐƐĞƐƐƉĂƚŚǁĂǇƐ
ƚŽǁĂƌĚƐĂĐŚŝĞǀŝŶŐƚŚĞůŽŶŐͲƚĞƌŵƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞŐŽĂůƐĞƚŝŶWĂƌŝƐ͘
&ŽƌƚŚŝƐƌĞĂƐŽŶ͕ƚŚĞŵŝƐƐŝŽŶƐ'ĂƉZĞƉŽƌƚŵĂŬĞƐƵƐĞŽĨĂĚŝīĞƌĞŶƚĐůĂƐƐŽĨ/ŶƚĞŐƌĂƚĞĚƐƐĞƐƐŵĞŶƚDŽĚĞůƐ͕ƚĞƌŵĞĚ͚ĐŽƐƚͲ
ĞīĞĐƟǀĞŶĞƐƐ͛ŵŽĚĞůƐ;ƐĞĞtĞǇĂŶƚ;ϮϬϭϳͿĨŽƌĂĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶŽĨĂůůƚǇƉĞƐŽĨ/ŶƚĞŐƌĂƚĞĚƐƐĞƐƐŵĞŶƚDŽĚĞůƐͿ͘dŚĞƐĞŵŽĚĞůƐ
ĚŝƐƚƌŝďƵƚĞƚŚĞĞŵŝƐƐŝŽŶƌĞĚƵĐƟŽŶƐĂĐƌŽƐƐƌĞŐŝŽŶƐ͕ƐĞĐƚŽƌƐĂŶĚŐĂƐĞƐŝŶƐƵĐŚĂǁĂǇƚŚĂƚƚŚĞŐůŽďĂůĚŝƐĐŽƵŶƚĞĚƌĞĚƵĐƟŽŶ
ĐŽƐƚƐĂƌĞŵŝŶŝŵŝǌĞĚŽǀĞƌƟŵĞ͕ĂŶĚƚŚĞĐůŝŵĂƚĞƚĂƌŐĞƚŝƐĂĐŚŝĞǀĞĚ;ZŽŐĞůũĞƚĂů͕͘ϮϬϭϲ͖ůĂƌŬĞĞƚĂů͕͘ϮϬϭϰͿ͘/ŶƉƌĂĐƟĐĞ͕ƚŚĞ
ŵŝƐƐŝŽŶƐ'ĂƉZĞƉŽƌƚƐĞůĞĐƚƐƉĂƚŚǁĂǇƐƚŚĂƚĂŝŵƚŽůŝŵŝƚŐůŽďĂůŵĞĂŶƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞŝŶĐƌĞĂƐĞƚŽĞŝƚŚĞƌϭ͘ϱΣŽƌϮΣƌĞůĂƟǀĞ
ƚŽƉƌĞͲŝŶĚƵƐƚƌŝĂůůĞǀĞůƐ͕ǁŝƚŚǀĂƌǇŝŶŐůĞǀĞůƐŽĨƉƌŽďĂďŝůŝƚǇ͘dŚŝƐŵĞĂŶƐƚŚĂƚ͕ƵŶůĞƐƐĚĞĐŝƐŝŽŶŵĂŬĞƌƐĚĞĐŝĚĞƚŽŵĂŬĞƚŚĞ
ŐůŽďĂůĐůŝŵĂƚĞƚĂƌŐĞƚĞǀĞŶŵŽƌĞĂŵďŝƟŽƵƐ͕ƚŚĞďĞŶĐŚŵĂƌŬƉĂƚŚǁĂǇƐƵƐĞĚŝŶƚŚĞŵŝƐƐŝŽŶƐ'ĂƉZĞƉŽƌƚǁŝůůŶŽƚĐŚĂŶŐĞ
ŝŶƌĞƐƉŽŶƐĞƚŽƚŚĞŝŵƉĂĐƚŽĨĞǆƚƌĞŵĞǁĞĂƚŚĞƌĞǀĞŶƚƐ͘
/ƚĚŽĞƐŶŽƚĨŽůůŽǁƚŚĂƚĚĞĐŝƐŝŽŶŵĂŬĞƌƐĐĂŶŝŐŶŽƌĞƚŚĞŝŵƉĂĐƚŽĨĞǆƚƌĞŵĞǁĞĂƚŚĞƌ͘dŚĞĞǀĞŶƚƐŽĨϮϬϭϳƌĞŝŶĨŽƌĐĞƚŚĞĐĂƐĞ
ĨŽƌĞĂƌůǇĂŶĚƐƵƐƚĂŝŶĞĚĂĐƟŽŶƚŽƌĞĚƵĐĞĞŵŝƐƐŝŽŶƐ͘
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Table 3.1: 'ůŽďĂůƚŽƚĂůŐƌĞĞŶŚŽƵƐĞŐĂƐĞŵŝƐƐŝŽŶƐŝŶϮϬϮϱĂŶĚϮϬϯϬƵŶĚĞƌĚŝīĞƌĞŶƚƐĐĞŶĂƌŝŽƐ;ŵĞĚŝĂŶĂŶĚϭϬthƚŽϵϬthƉĞƌĐĞŶƟůĞƌĂŶŐĞͿ͘
ŵŝƐƐŝŽŶƐĞƐƟŵĂƚĞƐ;'ƚK2ĞͬǇĞĂƌͿ;ƌŽƵŶĚĞĚƚŽƚŚĞŶĞĂƌĞƐƚŐŝŐĂƚŽŶŶĞͿ
^ĐĞŶĂƌŝŽ

'ůŽďĂůƚŽƚĂůĞŵŝƐƐŝŽŶƐŝŶϮϬϮϱ

'ůŽďĂůƚŽƚĂůĞŵŝƐƐŝŽŶƐŝŶϮϬϯϬ

EƵŵďĞƌŽĨƐĐĞŶĂƌŝŽƐŝŶƐĞƚ

EŽͲƉŽůŝĐǇďĂƐĞůŝŶĞ

ϲϭ͘Ϭ;ϱϲ͘ϳʹϲϰ͘ϯͿ

ϲϰ͘ϳ;ϱϵ͘ϱʹϲϵ͘ϱͿ

ϭϳϵ

Current policy trajectory

ϱϱ͘ϰ;ϱϯ͘ϱʹϱϲ͘ϴͿ

ϱϴ͘ϵ;ϱϳ͘ϲʹϲϬ͘ϳͿ

ϰ

hŶĐŽŶĚŝƟŽŶĂůEƐ

ϱϯ͘ϴ;ϱϬ͘ϲʹϱϱ͘ϯͿ

ϱϱ͘Ϯ;ϱϭ͘ϵʹϱϲ͘ϮͿ

ϭϬ

ŽŶĚŝƟŽŶĂůEƐĂ

ϱϮ͘Ϯ;ϰϵ͘ϯʹϱϰ͘ϬͿ

ϱϮ͘ϴ;ϰϵ͘ϱʹϱϰ͘ϮͿ

ϭϬ;ϲнϰͿ

ϮΣƉĂƚŚǁĂǇƐ;ŵŽƌĞƚŚĂŶϲϲйĐŚĂŶĐĞϮΣ͕
ůĞĂƐƚͲĐŽƐƚĨƌŽŵϮϬϮϬͿb

ϰϳ͘ϳ;ϰϲ͘ϮʹϱϬ͘ϮͿ

ϰϭ͘ϴ;ϯϬ͘ϲʹϰϯ͘ϱͿ

ϭϬ

1.5°C pathways
;ϱϬͲϲϲйĐŚĂŶĐĞϭ͘ϱΣ͕ůĞĂƐƚͲĐŽƐƚĨƌŽŵ
ϮϬϮϬͿc

ϰϰ͘ϱ;ϰϯ͘ϭʹϰϱ͘ϱͿd

ϯϲ͘ϱ;ϯϮʹϯϳ͘ϳͿĚ͕Ğ

ϲ

Note:
ZĂŶŐĞƐĂƌĞĐŽŵƉƵƚĞĚĂƐĚĞƐĐƌŝďĞĚŝŶZŽŐĞůũĞƚĂů͘;ϮϬϭϲͿ͘/ŶĐĂƐĞƐǁŚĞƌĞĞƐƟŵĂƚĞƐĂƌĞďĂƐĞĚŽŶůĞƐƐƚŚĂŶϭϬƐĐĞŶĂƌŝŽƐ͕ƚŚĞŵŝŶŝŵƵŵͲŵĂǆŝŵƵŵƌĂŶŐĞŝƐƉƌŽǀŝĚĞĚ͘dŚĞ
ƌŽǁŽĨ͞ŽŶĚŝƟŽŶĂůEƐ͟ŝƐŽŶůǇƉƌŽǀŝĚĞĚĨŽƌŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ͕ĂƐĂĚŝƌĞĐƚĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶǁŝƚŚƚŚĞ͞hŶĐŽŶĚŝƟŽŶĂůEƐ͟ƌĂŶŐĞƐŝƐŶŽƚƉŽƐƐŝďůĞ͕ĚƵĞƚŽĂƌďŝƚƌĂƌǇŵŽĚĞůƐĂŵƉůŝŶŐ
ĚŝīĞƌĞŶĐĞƐ͘dŚĞĞŵŝƐƐŝŽŶƐƌĂŶŐĞĨŽƌϭ͘ϱΣŝƐƐŵĂůůĞƌƚŚĂŶĨŽƌϮǡ͕ĂƐĨĞǁĞƌƐƚƵĚŝĞƐĨŽƌϭ͘ϱΣĂƌĞĂǀĂŝůĂďůĞ͘^ŽƵƌĐĞ͗ĂĚũƵƐƚĞĚĨƌŽŵZŽŐĞůũĞƚĂů͘;ϮϬϭϲͿ͘
a
ƐƐƵŵŝŶŐĨƵůůŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƟŽŶŽĨďŽƚŚƵŶĐŽŶĚŝƟŽŶĂůĂŶĚĐŽŶĚŝƟŽŶĂůEƐ͘^ŝǆƐƚƵĚŝĞƐƉƌŽǀŝĚĞĚĂŶĞƐƟŵĂƚĞĨŽƌƚŚĞĐŽŶĚŝƟŽŶĂůEĐĂƐĞ͘dŚĞŵĞĚŝĂŶĞƐƟŵĂƚĞŽĨ
ŝŶŇƵĞŶĐĞĚĞƌŝǀĞĚĨƌŽŵƚŚĞƐĞƐŝǆƐƚƵĚŝĞƐŝƐƵƐĞĚƚŽĂĚũƵƐƚƚŚĞƵŶĐŽŶĚŝƟŽŶĂůEĞƐƟŵĂƚĞŽĨƚŚĞĨŽƵƌƌĞŵĂŝŶŝŶŐƐƚƵĚŝĞƐƚŚĂƚĚŝĚŶŽƚŝŶĐůƵĚĞĐŽŶĚŝƟŽŶĂůEĞƐƟŵĂƚĞƐ͘
dŚĞĞƐƟŵĂƚĞĚŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚŽĨŵŽǀŝŶŐĨƌŽŵƚŚĞƵŶĐŽŶĚŝƟŽŶĂůƚŽƚŚĞĐŽŶĚŝƟŽŶĂůĐĂƐĞŝƐŝŶƚŚĞƌĂŶŐĞŽĨϮ͘ϰ;ϭ͘Ϯʹϯ͘Ϭ'ƚKϮĞͬǇĞĂƌ͕ĨƵůůƌĂŶŐĞͿ͘
b
ƐŝŶhEW;ϮϬϭϱͿ͗ŐƌĞĂƚĞƌƚŚĂŶϲϲƉĞƌĐĞŶƚƉƌŽďĂďŝůŝƚǇŽĨůŝŵŝƟŶŐŐůŽďĂůĂǀĞƌĂŐĞƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞŝŶĐƌĞĂƐĞƚŽďĞůŽǁϮΣŝŶϮϭϬϬ;ƉƌŽďĂďŝůŝƟĞƐŶĞǀĞƌĚƌŽƉďĞůŽǁϲϬƉĞƌĐĞŶƚ
ĚƵƌŝŶŐƚŚĞĞŶƟƌĞĐĞŶƚƵƌǇͿ͘
c
Ɛ ŝŶ hEW ;ϮϬϭϲͿ͗ ϱϬ ƉĞƌĐĞŶƚ ƚŽ ϲϲ ƉĞƌĐĞŶƚ ƉƌŽďĂďŝůŝƚǇ ŽĨ ůŝŵŝƟŶŐ ŐůŽďĂů ĂǀĞƌĂŐĞ ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞ ŝŶĐƌĞĂƐĞ ƚŽ ďĞůŽǁ ϭ͘ϱΣ ŝŶ ϮϭϬϬ ;ĂůůŽǁŝŶŐ ŵĞĚŝĂŶ ŐůŽďĂů ĂǀĞƌĂŐĞ
ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞƚŽƚĞŵƉŽƌĂƌŝůǇĞǆĐĞĞĚƚŚĞϭ͘ϱΣůŝŵŝƚďĞĨŽƌĞϮϭϬϬͿ͘
d
dŚĞƐĞŶƵŵďĞƌƐŚĂǀĞďĞĞŶŚĂƌŵŽŶŝǌĞĚƚŽƚŚĞƐĂŵĞϮϬϭϬĞŵŝƐƐŝŽŶƐůĞǀĞůƐĂƐƚŚĞϮΣƉĂƚŚǁĂǇƐ͘
e
&ŽƌƚŚĐŽŵŝŶŐƉĞĞƌͲƌĞǀŝĞǁĞĚƌĞƐĞĂƌĐŚŝŶĚŝĐĂƚĞƐƚŚĂƚƚŚŝƐŵĞĚŝĂŶǀĂůƵĞŝƐďƌŽĂĚůǇĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚǁŝƚŚƌĞƐƵůƚƐĨŽƌƐĐĞŶĂƌŝŽƐƚŚĂƚĂƐƐƵŵĞĂŵŝĚĚůĞͲŽĨͲƚŚĞͲƌŽĂĚĨƵƚƵƌĞƐŽĐŝŽͲ
ĞĐŽŶŽŵŝĐĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ;ĐĨ͘^^WϮ&ƌŝĐŬŽĞƚĂů͕͘ϮϬϭϳͿ͘ƚƚŚĞƐĂŵĞƟŵĞ͕ƌĞĐĞŶƚƌĞƐĞĂƌĐŚƐƵŐŐĞƐƚƐƚŚĂƚƚŚĞƌĂŶŐĞƐ͕ŚŽǁĞǀĞƌ͕ĐŽƵůĚďĞĞǆƚĞŶĚĞĚĨƵƌƚŚĞƌĂƚƚŚĞůŽǁĞƌĞŶĚ
;ZŽŐĞůũĞƚĂů͕͘ϮϬϭϳĂͿ͕ƚŚĂƚŝƐϯϮͲϯϰ'ƚKϮĞͬǇĞĂƌ͘

Žǆϯ͘ϮdŚĞŝŵƉĂĐƚŽĨƵŶĐĞƌƚĂŝŶƟĞƐ
ĚĚŝƟŽŶĂůƌĞƐĞĂƌĐŚŝƐŶĞĐĞƐƐĂƌǇ͕ĂƐƚŚĞƵŶĐĞƌƚĂŝŶƚǇƌĂŶŐĞƐŽǀĞƌůĂƉĨŽƌŵĂŶǇĐŽƵŶƚƌŝĞƐĂŶĚƐŝŶĐĞƚŚĞŶƵŵďĞƌŽĨƐƚƵĚŝĞƐ
ĂǀĂŝůĂďůĞĨŽƌƚŚĞĐƵƌƌĞŶƚƉŽůŝĐǇƚƌĂũĞĐƚŽƌǇĐĂƐĞĂŶĚƚŚĞEĐĂƐĞƐǀĂƌǇƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚůǇ͘ƌĞĐĞŶƚƐƚƵĚǇ;ZŽŐĞůũĞƚĂů͕͘ϮϬϭϳĂͿ
ĞǆƉůŽƌĞƐ Ɛŝǆ ĚŝŵĞŶƐŝŽŶƐ ƚŚĂƚ ĐŽŶƚƌŝďƵƚĞ ƚŽ ƵŶĐĞƌƚĂŝŶƟĞƐ ŝŶ ƚŚĞ ĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚ ŽĨ ĞŵŝƐƐŝŽŶƐ ŽƵƚĐŽŵĞƐ ŽĨ EƐ͘ dŚĞƐĞ
ĐŽŵƉƌŝƐĞ ;ŝͿ ǀĂƌŝĂƟŽŶƐ ŝŶ ŽǀĞƌĂůů ƐŽĐŝŽĞĐŽŶŽŵŝĐ ĐŽŶĚŝƟŽŶƐ͕ ƐƵĐŚ ĂƐ 'ƌŽƐƐ ŽŵĞƐƟĐ WƌŽĚƵĐƚ ĂŶĚ ƉŽƉƵůĂƟŽŶ ŐƌŽǁƚŚ͕
;ŝŝͿƵŶĐĞƌƚĂŝŶƟĞƐŝŶŚŝƐƚŽƌŝĐĂůĞŵŝƐƐŝŽŶŝŶǀĞŶƚŽƌŝĞƐ͕;ŝŝŝͿƚŚĞĐŽŶĚŝƟŽŶĂůŝƚǇŽĨĐĞƌƚĂŝŶEƐ͕;ŝǀͿƚŚĞĚĞĮŶŝƟŽŶŽĨEƚĂƌŐĞƚƐ
ĂƐƌĂŶŐĞƐŝŶƐƚĞĂĚŽĨƐŝŶŐůĞǀĂůƵĞƐ͕;ǀͿƚŚĞǁĂǇŝŶǁŚŝĐŚƌĞŶĞǁĂďůĞĞŶĞƌŐǇƚĂƌŐĞƚƐĂƌĞĞǆƉƌĞƐƐĞĚ͕ĂŶĚ;ǀŝͿƚŚĞǁĂǇŝŶǁŚŝĐŚ
ƚƌĂĚŝƟŽŶĂůďŝŽŵĂƐƐƵƐĞŝƐĂĐĐŽƵŶƚĞĚĨŽƌ͕ĂƐƌĞŶĞǁĂďůĞĞŶĞƌŐǇŽƌŽƚŚĞƌǁŝƐĞ͘dŚĞǇĮŶĚƚŚĂƚĚĞƉĞŶĚŝŶŐŽŶĂƐƐƵŵƉƟŽŶƐŝŶ
ƚŚĞƐĞƐŝǆĚŝŵĞŶƐŝŽŶƐ͕EĞƐƟŵĂƚĞƐĐĂŶƌĂŶŐĞĨƌŽŵϰϳƚŽϲϯ'ƚKϮĞͬǇĞĂƌŝŶϮϬϯϬ͕ǁŚŝĐŚŝƐĂǁŝĚĞƌƌĂŶŐĞƚŚĂŶƚŚĞϱϬ
ƚŽϱϲ'ƚKϮĞͬǇĞĂƌĐŽŵďŝŶĞĚƵŶĐŽŶĚŝƟŽŶĂůĂŶĚĐŽŶĚŝƟŽŶĂůEƐĐĞŶĂƌŝŽƌĂŶŐĞŽĨƚŚŝƐƌĞƉŽƌƚ;ƚĂďůĞϯ͘ϭͿ͘hŶĐĞƌƚĂŝŶƟĞƐ
ŝŶƐŽĐŝŽĞĐŽŶŽŵŝĐĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƐĂƌĞƚŚĞĚŽŵŝŶĂŶƚĚƌŝǀĞƌ͕ĂĐĐŽƵŶƟŶŐĨŽƌŵŽƌĞƚŚĂŶŚĂůĨŽĨƚŚĞƵŶĐĞƌƚĂŝŶƚǇ͕ĨŽůůŽǁĞĚ
ďǇƵŶĐĞƌƚĂŝŶƟĞƐŝŶƚŚĞǁĂǇƌĞŶĞǁĂďůĞĞŶĞƌŐǇƚĂƌŐĞƚƐĂƌĞĞǆƉƌĞƐƐĞĚ͘dŚĞƐĞƵŶĐĞƌƚĂŝŶƟĞƐĂƌĞŶŽƚĨƵůůǇĂĐĐŽƵŶƚĞĚĨŽƌŝŶ
ƚŚĞƌĂŶŐĞŽĨƚŚŝƐƐƚƵĚǇ͕ĂƐƚŚŝƐŝƐďĂƐĞĚŽŶƚŚĞĐĞŶƚƌĂůĞƐƟŵĂƚĞƐŽĨĂůůƐƚƵĚŝĞƐƚŚĂƚŝŶĚŝǀŝĚƵĂůůǇŵĂŬĞŝŵƉůŝĐŝƚŽƌĞǆƉůŝĐŝƚ
ĂƐƐƵŵƉƟŽŶƐŽŶƚŚĞĂďŽǀĞͲŵĞŶƟŽŶĞĚƵŶĐĞƌƚĂŝŶƟĞƐ͘
ŶŽƚŚĞƌ ŝƐƐƵĞ ŝƐ ƚŚĞ ĂĐĐŽƵŶƟŶŐ ŽĨ ůĂŶĚͲƵƐĞͲƌĞůĂƚĞĚ ŵŝƟŐĂƟŽŶ͕ ǁŚŝĐŚ ŚĂƐ ďĞĞŶ ŝĚĞŶƟĮĞĚ ĂƐ ĂŶ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ ƐŽƵƌĐĞ ŽĨ
ƵŶĐĞƌƚĂŝŶƚǇ;&ŽƌƐĞůůĞƚĂů͕͘ϮϬϭϲ͖'ƌĂƐƐŝĞƚĂů͕͘ϮϬϭϳ͖ZŽŐĞůũĞƚĂů͕͘ϮϬϭϲͿ͕ďƵƚŝƐŶŽƚĞǆƉůŽƌĞĚĞǆƉůŝĐŝƚůǇ ŝŶZŽŐĞůũĞƚĂů͘
;ϮϬϭϳĂͿ͘'ƌĂƐƐŝĞƚĂů͘;ϮϬϭϳͿĮŶĚĂĐƵƌƌĞŶƚцϯ'ƚKϮĞͬǇĞĂƌĚŝīĞƌĞŶĐĞŝŶŐůŽďĂů>h>h&ŶĞƚĞŵŝƐƐŝŽŶƐďĞƚǁĞĞŶĐŽƵŶƚƌǇ
ƌĞƉŽƌƚƐ;ĚĂƚĂƐƵďŵŝƩĞĚƚŽhE&͕ƐƵĐŚĂƐŐƌĞĞŶŚŽƵƐĞŐĂƐŝŶǀĞŶƚŽƌŝĞƐĂŶĚŶĂƟŽŶĂůĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶƐͿĂŶĚƐĐŝĞŶƟĮĐ
ƐƚƵĚŝĞƐ;ĂƐƌĞŇĞĐƚĞĚŝŶ/ŶƚĞƌŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚĂůWĂŶĞůŽŶůŝŵĂƚĞŚĂŶŐĞ;/WͿƌĞƉŽƌƚƐͿ͘ŵŽŶŐƚŚĞŵĂŶǇƉŽƐƐŝďůĞƌĞĂƐŽŶƐ
ĨŽƌƚŚĞƐĞĚŝīĞƌĞŶĐĞƐ͕'ƌĂƐƐŝĞƚĂů͘ƐƵŐŐĞƐƚƚŚĂƚĂŬĞǇĨĂĐƚŽƌ͕ǁŚŝĐŚĚĞƐĞƌǀĞƐĨƵƌƚŚĞƌĂŶĂůǇƐŝƐ͕ƌĞůĂƚĞƐƚŽǁŚĂƚŝƐĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚ
͚ĂŶƚŚƌŽƉŽŐĞŶŝĐƐŝŶŬ͛͘
&ŝŶĂůůǇ͕ƚŚĞƌĞŝƐƐŽŵĞĂĚĚŝƟŽŶĂůƵŶĐĞƌƚĂŝŶƚǇĂƌŽƵŶĚƚŚĞŝŵƉĂĐƚŽĨ'ůŽďĂůtĂƌŵŝŶŐWŽƚĞŶƟĂůƐ͘dŚĞƌĞŝƐŶŽĐŽŶƐŝƐƚĞŶĐǇŝŶ
ƚŚĞŚŝƐƚŽƌŝĐĂůĚĂƚĂĂŶĚƚŚĞĨƵƚƵƌĞƉƌŽũĞĐƟŽŶƐĂĐƌŽƐƐƚŚĞƐƚƵĚŝĞƐŝŶƚŚĞƵƐĞŽĨ'ůŽďĂůtĂƌŵŝŶŐWŽƚĞŶƟĂůƐ͘^ŽŵĞƐƚƵĚŝĞƐ
ƵƐĞƚŚĞ'ůŽďĂůtĂƌŵŝŶŐWŽƚĞŶƟĂůƐĨƌŽŵƚŚĞ/W^ĞĐŽŶĚƐƐĞƐƐŵĞŶƚZĞƉŽƌƚ;ZϮͿĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚůǇĨŽƌĂůůĐŽƵŶƚƌŝĞƐ͕ǁŚĞƌĞĂƐ
ŽƚŚĞƌƐƵƐĞƚŚĞ'ůŽďĂůtĂƌŵŝŶŐWŽƚĞŶƟĂůƐĨƌŽŵƚŚĞ/W&ŽƵƌƚŚĂŶĚ&ŝŌŚƐƐĞƐƐŵĞŶƚZĞƉŽƌƚƐ;ZϰĂŶĚZϱͿ͕ĚĞƉĞŶĚŝŶŐ
ŽŶƚŚĞEŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ͘tŝƚŚƌĞŐĂƌĚƚŽƚŚĞŵĂŐŶŝƚƵĚĞŽĨƵŶĐĞƌƚĂŝŶƚǇƌĞůĂƚĞĚƚŽƚŚĞĐŚŽŝĐĞŽĨ'ůŽďĂůtĂƌŵŝŶŐWŽƚĞŶƟĂůƐ͕
ŐůŽďĂůƚŽƚĂůŐƌĞĞŶŚŽƵƐĞŐĂƐĞŵŝƐƐŝŽŶƐĨŽƌϮϬϭϰĂƌĞƌĞƉŽƌƚĞĚƚŽďĞϯƉĞƌĐĞŶƚŚŝŐŚĞƌǁŚĞŶƚŚĞ/W&ŽƵƌƚŚƐƐĞƐƐŵĞŶƚ
ZĞƉŽƌƚ;ZϰͿ'ůŽďĂůtĂƌŵŝŶŐWŽƚĞŶƟĂůƐĂƌĞƵƐĞĚ͕ĐŽŵƉĂƌĞĚƚŽǁŚĞŶƚŚĞ/W^ĞĐŽŶĚƐƐĞƐƐŵĞŶƚZĞƉŽƌƚ;ZϮͿ'ůŽďĂů
tĂƌŵŝŶŐWŽƚĞŶƟĂůƐĂƌĞƵƐĞĚ;'ƺƚƐĐŚŽǁĞƚĂů͕͘ϮϬϭϳͿ͘dŚĞĚŝīĞƌĞŶĐĞĐĂŶďĞůĂƌŐĞƌĂƚĂĐŽƵŶƚƌǇůĞǀĞůǁŚĞŶ͕ĨŽƌĞǆĂŵƉůĞ͕
ƚŚĞƐŚĂƌĞŽĨDĞƚŚĂŶĞ;,ϰͿĞŵŝƐƐŝŽŶƐŝŶƚŽƚĂůŐƌĞĞŶŚŽƵƐĞŐĂƐĞŵŝƐƐŝŽŶƐŽĨĂĐŽƵŶƚƌǇŝƐůĂƌŐĞƌƚŚĂŶƚŚĞŐůŽďĂůĂǀĞƌĂŐĞ͘
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dŚĞ ƐƚƵĚŝĞƐ ĨƌŽŵ ǁŚŝĐŚ ƚŚĞ ĐƵƌƌĞŶƚ ƉŽůŝĐǇ ƚƌĂũĞĐƚŽƌǇ
ƐĐĞŶĂƌŝŽĂŶĚƚŚĞEƐĐĞŶĂƌŝŽĂƌĞĚƌĂǁŶĚŝīĞƌŝŶĂŶƵŵďĞƌ
ŽĨ ƌĞƐƉĞĐƚƐ͕ ƐƵĐŚ ĂƐ ƚŚĞŝƌ ƚƌĞĂƚŵĞŶƚ ŽĨ ĐŽŶĚŝƟŽŶĂů ǀĞƌƐƵƐ
ƵŶĐŽŶĚŝƟŽŶĂů EƐ͖ ĂƐƐƵŵƉƟŽŶƐ ƌĞŐĂƌĚŝŶŐ ŶŽŶͲĐŽǀĞƌĞĚ
ƐĞĐƚŽƌƐ ĂŶĚ ŐĂƐĞƐ͖ ƚƌĞĂƚŵĞŶƚ ŽĨ ůĂŶĚ ƵƐĞ͕ ůĂŶĚͲƵƐĞ ĐŚĂŶŐĞ
ĂŶĚĨŽƌĞƐƚƌǇ;>h>h&ͿĂŶĚƐƵƌƉůƵƐĞŵŝƐƐŝŽŶƵŶŝƚƐ͖ĚŝīĞƌĞŶƚ
ďĂƐĞƐ ĨŽƌ ĐĂůĐƵůĂƟŶŐ 'ůŽďĂů tĂƌŵŝŶŐ WŽƚĞŶƟĂůƐ͘ dŚĞƐĞ
ĚŝīĞƌĞŶĐĞƐ ĂƌĞ ĨƵƌƚŚĞƌ ĚĞƐĐƌŝďĞĚ ŝŶ ƚŚĞ ϮϬϭϲ ŵŝƐƐŝŽŶƐ
'ĂƉ ZĞƉŽƌƚ͕ ǁŚŝĐŚ ĂůƐŽ ƉƌŽǀŝĚĞƐ Ă ĨƵůůĞƌ ĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶ ŽĨ ƚŚĞ
Ɛŝǆ ƐĐĞŶĂƌŝŽƐ͘ dŚĞ ŵĞƚŚŽĚŽůŽŐŝĐĂů ĚŝīĞƌĞŶĐĞƐ ďĞƚǁĞĞŶ ƚŚĞ
ƐƚƵĚŝĞƐ ĐĂŶŶŽƚ ďĞ ĨƵůůǇ ŚĂƌŵŽŶŝǌĞĚ͕ ǁŚŝĐŚ ůĞĂĚƐ ƚŽ ƐŽŵĞ
ƵŶĐĞƌƚĂŝŶƚǇĂƐŝŶĚŝĐĂƚĞĚŝŶƚŚĞƌĞƐƵůƚƐƉƌĞƐĞŶƚĞĚŝŶƐĞĐƟŽŶ
ϯ͘ϯ͕ ǁŚĞƌĞ ƚŚĞ ŝŵƉůŝĐĂƟŽŶƐ ŽĨ ƚŚĞ ĚŝīĞƌĞŶĐĞƐ ďĞƚǁĞĞŶ
ƐƚƵĚŝĞƐĂƌĞĂůƐŽĨƵƌƚŚĞƌĞǆƉůŽƌĞĚ;ƐĞĞĂůƐŽďŽǆϯ͘ϮͿ͘

ϭ͘ϱΣ ƉĂƚŚǁĂǇƐ ĂŶĚ ƚŚĞ ϮΣ ƉĂƚŚǁĂǇƐϯ͘ DŽƌĞ ƐƉĞĐŝĮĐĂůůǇ͕
ƚŚĞŐůŽďĂůĞŵŝƐƐŝŽŶƐŝŶϮϬϭϬŽĨƚŚĞϭ͘ϱΣƉĂƚŚǁĂǇƐŝŶĐůƵĚĞĚ
ŝŶ ƚŚĞ ϮϬϭϲ ŵŝƐƐŝŽŶƐ 'ĂƉ ZĞƉŽƌƚ ǁĞƌĞ ĂďŽƵƚ ϯ 'ƚKϮe
ŚŝŐŚĞƌ ƚŚĂŶ ƚŚĞ ŵĞĚŝĂŶ ϮϬϭϬ ůĞǀĞůƐ ŽĨ ƚŚĞ ϮΣ ƉĂƚŚǁĂǇƐ͘
dŚŝƐƌĞƐƵůƚĞĚŝŶŚŝŐŚĞƌŐůŽďĂůĞŵŝƐƐŝŽŶƐďǇϮϬϮϬĨŽƌƚŚĞϭ͘ϱΣ
ƉĂƚŚǁĂǇƐĐŽŵƉĂƌĞĚƚŽƚŚĞϮΣƉĂƚŚǁĂǇƐ͘dŚĞŚĂƌŵŽŶŝǌĂƟŽŶ
ďƌŝŶŐƐ ƚŚĞ ϮϬϭϬ ŐůŽďĂů ĞŵŝƐƐŝŽŶ ĞƐƟŵĂƚĞƐ ƚŽ ƚŚĞ ƐĂŵĞ
ůĞǀĞů ĨŽƌ ƚŚĞ ĂƐƐĞƐƐĞĚ ϭ͘ϱΣ ƉĂƚŚǁĂǇƐ ĂŶĚ ϮΣ ƉĂƚŚǁĂǇƐ͕
ĂŶĚ ůĞĂĚƐ ƚŽ ĐŽŵƉĂƌĂďůĞ ϮϬϮϬ ĞŵŝƐƐŝŽŶ ůĞǀĞůƐ ĨŽƌ ƚŚĞ ƚǁŽ
ƉĂƚŚǁĂǇƐ͘dŚŝƐŚĂƌŵŽŶŝǌĂƟŽŶĨƵƌƚŚĞƌĂīĞĐƚƐƚŚĞƉƌŽũĞĐƚĞĚ
ŐůŽďĂů ĞŵŝƐƐŝŽŶ ůĞǀĞůƐ ŝŶ ϮϬϯϬ͕ ůŽǁĞƌŝŶŐ ƚŚĞŵ ďǇ ĂƌŽƵŶĚ
Ă ĨƵƌƚŚĞƌ Ϯ 'ƚKϮĞ͘ dŚĞ ĞƐƟŵĂƚĞĚ ŐůŽďĂů ĞŵŝƐƐŝŽŶ ůĞǀĞů ŝƐ
ĂďŽƵƚϱ'ƚKϮĞůŽǁĞƌƚŚĂŶƚŚĞĐĞŶƚƌĂůĞƐƟŵĂƚĞĨŽƌƚŚĞϮΣ
ƉĂƚŚǁĂǇƐ͕ĂƐƐŚŽǁŶŝŶƚĂďůĞϯ͘ϭ͘

3.2.2 Updates to the assessment

3.2.3 Emerging studies on pathways with a

ŐƌĞĂƚĞƌƚŚĂŶϲϲƉĞƌĐĞŶƚĐŚĂŶĐĞŽĨůŝŵŝƟŶŐ
dŚĞĞŵŝƐƐŝŽŶƐĞƐƟŵĂƚĞƐƉƌĞƐĞŶƚĞĚŝŶƚĂďůĞϯ͘ϭĂƌĞďĂƐĞĚŽŶ
global warming to below 1.5°C
ƚŚĞ ϮϬϭϲ ŵŝƐƐŝŽŶƐ 'ĂƉ ZĞƉŽƌƚ ;hEW͕ ϮϬϭϲͿ͕ ďƵƚ ƵƉĚĂƚĞƐ
dŚĞ ƐƚƌĞŶŐƚŚĞŶĞĚ ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞ ƚĂƌŐĞƚƐ ŽĨ ƚŚĞ WĂƌŝƐ
ŚĂǀĞďĞĞŶŵĂĚĞŝŶĂŶƵŵďĞƌŽĨĐĂƐĞƐ͘
ŐƌĞĞŵĞŶƚ ĂŶĚ ƚŚĞ ĨŽƌƚŚĐŽŵŝŶŐ ϮϬϭϴ ^ƉĞĐŝĂů ZĞƉŽƌƚ ŽŶ
dŚĞƌĞ ĂƌĞ ŶŽ ƵƉĚĂƚĞƐ ƚŽ ƚŚĞ ŶŽͲƉŽůŝĐǇ ďĂƐĞůŝŶĞ ƐĐĞŶĂƌŝŽ ƚŚĞŝŵƉĂĐƚƐŽĨŐůŽďĂůǁĂƌŵŝŶŐŽĨϭ͘ϱΣĂďŽǀĞƉƌĞͲŝŶĚƵƐƚƌŝĂů
ĐŽŵƉĂƌĞĚƚŽƚŚĞϮϬϭϲƌĞƉŽƌƚ͘,ŽǁĞǀĞƌ͕ƚŚĞcurrent policies ůĞǀĞůƐĂŶĚƌĞůĂƚĞĚŐůŽďĂůŐƌĞĞŶŚŽƵƐĞŐĂƐĞŵŝƐƐŝŽŶƐƉĂƚŚǁĂǇƐ
ƉƌŽũĞĐƟŽŶƐĂƚƚŚĞŐůŽďĂůůĞǀĞůŚĂǀĞďĞĞŶƵƉĚĂƚĞĚ͕ĚƌĂǁŝŶŐ ďǇƚŚĞ/WŚĂǀĞŐĞŶĞƌĂƚĞĚƐƵďƐƚĂŶƟĂůŝŶƚĞƌĞƐƚŝŶƐĐĞŶĂƌŝŽƐ
ŽŶ ĚĂƚĂ ĨƌŽŵ ƚŚĞ ůŝŵĂƚĞ ĐƟŽŶ dƌĂĐŬĞƌ ;d͕ ϮϬϭϳͿ͕ ƚŚĞ ƚŚĂƚĂƐƐƵŵĞůĞĂƐƚͲĐŽƐƚƉĂƚŚǁĂǇƐƐƚĂƌƟŶŐĨƌŽŵϮϬϮϬĂŶĚƚŚĂƚ
:ŽŝŶƚZĞƐĞĂƌĐŚĞŶƚƌĞ;<ŝƚŽƵƐĞƚĂů͕͘ϮϬϭϳͿ͕W>EĞƚŚĞƌůĂŶĚƐ ŚĂǀĞĂŚŝŐŚĞƌƚŚĂŶϲϲƉĞƌĐĞŶƚƉƌŽďĂďŝůŝƚǇŽĨƌĞƚƵƌŶŝŶŐŐůŽďĂů
ŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůƐƐĞƐƐŵĞŶƚŐĞŶĐǇ;ĚĞŶůǌĞŶĞƚĂů͕͘ϮϬϭϲĂ͖ ǁĂƌŵŝŶŐƚŽϭ͘ϱΣŝŶϮϭϬϬ͘
<ƵƌĂŵŽĐŚŝ Ğƚ Ăů͕͘ ϮϬϭϲ͖ W>͕ ϮϬϭϳͿ͕ ĂŶĚ ƚŚĞ /ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů
&ŽƌƚŚĞϮϬϭϲŵŝƐƐŝŽŶƐ'ĂƉZĞƉŽƌƚ͕ŶŽƐƵĐŚƐĐĞŶĂƌŝŽƐǁĞƌĞ
ŶĞƌŐǇŐĞŶĐǇ;/͕ϮϬϭϲͿ͘
ĂǀĂŝůĂďůĞ͘ dŚĞƌĞĨŽƌĞ ƚŚĞ ƌĞƉŽƌƚ ĨŽĐƵƐĞĚ ŽŶ ƚŚĞ ůĞĂƐƚͲĐŽƐƚ
dŚĞŐůŽďĂůĞŵŝƐƐŝŽŶƐƉƌŽũĞĐƟŽŶƐŽĨƚŚĞƚǁŽEƐĐĞŶĂƌŝŽƐ ƉĂƚŚǁĂǇƐ ƐƚĂƌƟŶŐ ĨƌŽŵ ϮϬϮϬ ƚŚĂƚ ŚĂĚ Ă ůŽǁĞƌ ƉƌŽďĂďŝůŝƚǇ
ŚĂǀĞ ĂůƐŽ ďĞĞŶ ƵƉĚĂƚĞĚ ǁŝƚŚ ĚĂƚĂ ĨƌŽŵ ƚŚĞ ĨŽƵƌ ĂďŽǀĞͲ ;ϱϬƉĞƌĐĞŶƚͿŽĨƌĞƚƵƌŶŝŶŐŐůŽďĂůǁĂƌŵŝŶŐƚŽďĞůŽǁϭ͘ϱΣŝŶ
ŵĞŶƟŽŶĞĚŵŽĚĞůůŝŶŐƐƚƵĚŝĞƐ͕ĂŶĚǁŝƚŚƵƉĚĂƚĞĚĚĂƚĂĨƌŽŵ ϮϭϬϬ͕ ďĂƐĞĚ ŽŶ Ă ƌĞǀŝĞǁ ďǇ ZŽŐĞůũ Ğƚ Ăů͘ ;ϮϬϭϱͿ ŽĨ ĞĂƌůŝĞƌ
ƉƵďůŝƐŚĞĚ ƐĐĞŶĂƌŝŽƐ ;>ƵĚĞƌĞƌ Ğƚ Ăů͕͘ ϮϬϭϯ͖ ZŽŐĞůũ Ğƚ Ăů͕͘
ůŝŵĂƚĞ/ŶƚĞƌĂĐƟǀĞ;ϮϬϭϳͿ͘
ϮϬϭϯĂ͖ZŽŐĞůũĞƚĂů͕͘ϮϬϭϯďͿ͘
dŚĞ ĞƐƟŵĂƚĞƐ ĨŽƌ ƚŚĞ ϮΣ ƉĂƚŚǁĂǇƐ ǁŝƚŚ ŚŝŐŚĞƌ ƚŚĂŶ
ϲϲƉĞƌĐĞŶƚƉƌŽďĂďŝůŝƚǇŝŶϮϭϬϬƌĞŵĂŝŶƵŶĐŚĂŶŐĞĚƐŝŶĐĞƚŚĞ ,ŽǁĞǀĞƌ͕ ŶĞǁ ƐĐĞŶĂƌŝŽƐ ĂƌĞ ŶŽǁ ĞŵĞƌŐŝŶŐ ƚŚĂƚ ĂƐƐƵŵĞ
ůĞĂƐƚͲĐŽƐƚ ƉĂƚŚǁĂǇƐ ƐƚĂƌƟŶŐ ĨƌŽŵ ϮϬϮϬ ƚŚĂƚ ĐĂŶ ƌĞƚƵƌŶ
ϮϬϭϲŵŝƐƐŝŽŶƐ'ĂƉZĞƉŽƌƚ͘
ŐůŽďĂů ǁĂƌŵŝŶŐ ƚŽ ďĞůŽǁ ϭ͘ϱΣ ŝŶ ϮϭϬϬ ǁŝƚŚ Ăƚ ůĞĂƐƚ
dŚĞ ĞƐƟŵĂƚĞƐ ĨŽƌ ƚŚĞ ϭ͘ϱΣ ƉĂƚŚǁĂǇƐ ǁŝƚŚ ϱϬͲϲϲ ƉĞƌĐĞŶƚ ϲϲƉĞƌĐĞŶƚƉƌŽďĂďŝůŝƚǇ͘dŚĞƐĞĂƌĞƌĞƉŽƌƚĞĚŝŶƚŚĞsE
ƉƌŽďĂďŝůŝƚǇ ŝŶ ϮϭϬϬ ŚĂǀĞ ďĞĞŶ ƵƉĚĂƚĞĚ͕ ƌĞƐƵůƟŶŐ ŝŶ ϮϬϯϬ ƉƌŽũĞĐƚ͛Ɛ ƉŽůŝĐǇ ďƌŝĞĨƐ ;>ƵĚĞƌĞƌ Ğƚ Ăů͕͘ ϮϬϭϲ͖ sƌŽŶƟƐŝ Ğƚ Ăů͕͘
ŐůŽďĂů ĞŵŝƐƐŝŽŶ ĞƐƟŵĂƚĞƐ ƚŚĂƚ ĂƌĞ ĂƌŽƵŶĚ ϯ 'ƚKϮĞ ůŽǁĞƌ ϮϬϭϲͿ ĂŶĚ ŝƚƐ ĨŽƌƚŚĐŽŵŝŶŐ ƉĂƉĞƌ ;sƌŽŶƟƐŝ Ğƚ Ăů͕͘ ϮϬϭϳͿ͘ ƚ
ƚŚĂŶ ƚŚŽƐĞ ŝŶ ƚŚĞ ϮϬϭϲ ŵŝƐƐŝŽŶƐ 'ĂƉ ZĞƉŽƌƚ͘ dŚĞ ƵƉĚĂƚĞ ƚŚĞŶŝŶƚŚŵĞĞƟŶŐŽĨƚŚĞƌĞƐĞĂƌĐŚĚŝĂůŽŐƵĞĂƚƚŚĞ^ƵďƐŝĚŝĂƌǇ
ŝƐďĂƐĞĚŽŶ͗;ĂͿƚŚĞŝŶĐůƵƐŝŽŶŽĨŶĞǁĚĂƚĂƚŚĂƚŚĂǀĞďĞĐŽŵĞ ŽĚǇĨŽƌ^ĐŝĞŶƟĮĐĂŶĚdĞĐŚŶŽůŽŐŝĐĂůĚǀŝĐĞ;^^dͿŝŶŽŶŶ͕
ĂǀĂŝůĂďůĞ ĨƌŽŵ ƐĐĞŶĂƌŝŽƐ ŐĞŶĞƌĂƚĞĚ ǁŝƚŚ ƵƉĚĂƚĞĚ Žƌ ŽƚŚĞƌ DĂǇϮϬϭϳ͕ZŽŐĞůũĞƚĂů͘;ϮϬϭϳďͿĂůƐŽƉƌĞƐĞŶƚĞĚƚŚĞĮƌƐƚĚƌĂŌ
ŵŽĚĞůůŝŶŐ ĨƌĂŵĞǁŽƌŬƐ͕ ĂŶĚ ;ďͿ ƚŚĞ ŚĂƌŵŽŶŝǌĂƟŽŶ ŽĨ ƚŚĞ ŽĨůĞĂƐƚͲĐŽƐƚϭ͘ϱΣƉĂƚŚǁĂǇƐƐƚĂƌƟŶŐĨƌŽŵϮϬϮϬďĂƐĞĚŽŶĂ
ϭ͘ϱΣ ƉĂƚŚǁĂǇƐ ǁŝƚŚ ƚŚĞ ƐĂŵĞ ŐůŽďĂů ϮϬϭϬ ĞŵŝƐƐŝŽŶƐ ĂƐ ŵƵůƟͲŵŽĚĞů ĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶ ƐƚƵĚǇ ĂŶĚ ƚŚĞ ĨƌĂŵĞǁŽƌŬ ŽĨ ƚŚĞ
ϰ
ĨŽƌ ƚŚĞ ϮΣ ƉĂƚŚǁĂǇƐ͘ dŚĞ ŶĞǁ ĚĂƚĂ ĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚ ůŽǁĞƌ ƚŚĞ ^ŚĂƌĞĚ^ŽĐŝŽĞĐŽŶŽŵŝĐWĂƚŚǁĂǇƐ;ZŝĂŚŝĞƚĂů͕͘ϮϬϭϳͿ ͘
ϮϬϯϬĞŵŝƐƐŝŽŶĞƐƟŵĂƚĞƐďǇĂƌŽƵŶĚϭ'ƚKϮe and have also
ĞǆƉĂŶĚĞĚ ƚŚĞ ĞŵŝƐƐŝŽŶƐ ƌĂŶŐĞ͘ hŶĚĞƌ ƚŚĞ ĂƐƐƵŵƉƟŽŶ ŽĨ
ĐŽŶƟŶƵĞĚŚŝƐƚŽƌŝĐĂůƐŽĐŝŽĞĐŽŶŽŵŝĐƚƌĞŶĚƐ͕ZŽŐĞůũĞƚĂů͘;ϮϬϭϳĂͿ
ĮŶĚ ĞŵŝƐƐŝŽŶƐ ŝŶ ϮϬϯϬ ŝŶ ƚŚĞ ƌĂŶŐĞ ŽĨ ϯϱͲϯϳ 'ƚKϮĞͬǇĞĂƌ͕
ǁŚĞƌĞĂƐ ǁŚĞŶ ĂƐƐƵŵŝŶŐ ĞŶŚĂŶĐĞĚ ĞīŽƌƚƐ ƚŽ ůŝŵŝƚ ĞŶĞƌŐǇ
ĚĞŵĂŶĚ ĂŶĚ Ă ƐŚŝŌ ƚŽǁĂƌĚƐ ƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞ ĐŽŶƐƵŵƉƟŽŶ
ƉĂƩĞƌŶƐ͕ĐŽƐƚͲŽƉƟŵĂůĞŵŝƐƐŝŽŶůĞǀĞůƐŝŶϮϬϯϬĂƌĞĞƐƟŵĂƚĞĚ
ĂƚϯϮͲϯϰ'ƚKϮĞͬǇĞĂƌ͘

dŚĞƐĞ ŚŝŐŚĞƌ ƉƌŽďĂďŝůŝƚǇ ϭ͘ϱΣ ƐĐĞŶĂƌŝŽƐ ŚĂǀĞ ĞǆƚĞŶƐŝǀĞ
ŝŵƉůŝĐĂƟŽŶƐ ĨŽƌ ϮϬϯϬ ŐůŽďĂů ĞŵŝƐƐŝŽŶ ůĞǀĞůƐ͘ sƌŽŶƟƐŝ Ğƚ Ăů͘
;ϮϬϭϲͿƌĞƉŽƌƚĞĚƐĐĞŶĂƌŝŽƐĨƌŽŵǀĂƌŝŽƵƐŵŽĚĞůƐƚŚĂƚĂƐƐƵŵĞ
ůĞĂƐƚͲĐŽƐƚƉĂƚŚǁĂǇƐƐƚĂƌƟŶŐĨƌŽŵϮϬϮϬƚŚĂƚĐĂŶƌĞƚƵƌŶŐůŽďĂů
ǁĂƌŵŝŶŐ ƚŽ ďĞůŽǁ ϭ͘ϱΣ ŝŶ ϮϭϬϬ ǁŝƚŚ Ăƚ ůĞĂƐƚ ϲϲ ƉĞƌĐĞŶƚ
ƉƌŽďĂďŝůŝƚǇ͘ ŵŝƐƐŝŽŶ ůĞǀĞůƐ ŝŶ ϮϬϯϬ ĨŽƌ ϭ͘ϱΣ ƐĐĞŶĂƌŝŽƐ ĂƌĞ
ĞƐƟŵĂƚĞĚ Ăƚ Ϯϰ ;ƌĂŶŐĞ͗ ϭϵʹϯϰͿ 'ƚKϮĞ͕ ǁŚŝĐŚ ŝƐ ĂďŽƵƚ

dŚĞ ŚĂƌŵŽŶŝǌĂƟŽŶ ŚĂƐ ďĞĞŶ ƵŶĚĞƌƚĂŬĞŶ ƚŽ ƌĞƐŽůǀĞ Ă
ĚŝƐĐƌĞƉĂŶĐǇ ďĞƚǁĞĞŶ ƚŚĞ ŐůŽďĂů ĞŵŝƐƐŝŽŶƐ ŝŶ ϮϬϭϬ ŽĨ ƚŚĞ

ϯ

14

ϰ

dŚĞŵŝƐƐŝŽŶƐ'ĂƉZĞƉŽƌƚϮϬϭϳʹdŚĞĞŵŝƐƐŝŽŶƐŐĂƉĂŶĚŝƚƐŝŵƉůŝĐĂƟŽŶƐ

dŚĞŚĂƌŵŽŶŝǌĂƟŽŶŝƐďĂƐĞĚŽŶƚŚĞĂǀĞƌĂŐĞŽƵƚĐŽŵĞŽĨĂĚŽƉƟŶŐƚŚĞƚŚƌĞĞ
ŚĂƌŵŽŶŝǌĂƟŽŶŵĞƚŚŽĚƐĨƌŽŵƚŚĞůŝƚĞƌĂƚƵƌĞ;ZŽŐĞůũĞƚĂů͕͘ϮϬϭϭͿ͘
dŚĞƐĞ ƐĐĞŶĂƌŝŽƐ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚ ĂŶ ĞǆƚĞŶƐŝŽŶ ŽĨ ƚŚĞ ƐĞƚ ŽĨ ͚ZĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟǀĞ
ŽŶĐĞŶƚƌĂƟŽŶWĂƚŚǁĂǇƐ͛;ZWƐͿƚŽǁĂƌĚƐƐĐĞŶĂƌŝŽƐƚŚĂƚůŝŵŝƚĞŶĚͲŽĨͲĐĞŶƚƵƌǇ
ĨŽƌĐŝŶŐƚŽϭ͘ϵtͬŵϮ͘

5985
ϭϴ 'ƚKϮĞ ůŽǁĞƌ ƚŚĂŶ ƚŚĞ ĐĞŶƚƌĂů ĞƐƟŵĂƚĞ ĨŽƌ ƚŚĞ ϮΣ
ƉĂƚŚǁĂǇƐ;ƚĂďůĞϯ͘ϭͿ͘

ĂŐƌĞĞŵĞŶƚƐŽƵƚƐŝĚĞƚŚĞhE&͗ƚŚĞ<ŝŐĂůŝŵĞŶĚŵĞŶƚĂŶĚ
ƚŚĞ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůŝǀŝůǀŝĂƟŽŶKƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶŐƌĞĞŵĞŶƚ͘

3.3 The emissions gap in 2030 and urgency of
ĂĐƟŽŶ

ϯ͘ϯ͘ϭdŚĞĞīĞĐƚŽĨEƐŽŶŐůŽďĂůŐƌĞĞŶŚŽƵƐĞŐĂƐ
ĞŵŝƐƐŝŽŶƐĂŶĚƚŚĞƌĞƐƵůƟŶŐĞŵŝƐƐŝŽŶƐŐĂƉ

dŚŝƐƐĞĐƟŽŶƵƉĚĂƚĞƐƚŚĞϮϬϯϬĞŵŝƐƐŝŽŶƐŐĂƉĨƌŽŵƉƌĞǀŝŽƵƐ
ƌĞƉŽƌƚƐ;ƐĞĐƟŽŶϯ͘ϯ͘ϭͿĂŶĚĞǆĂŵŝŶĞƐƚŚĞŝŵƉůŝĐĂƟŽŶƐŽĨƚŚĞ
ĞƐƟŵĂƚĞĚĞŵŝƐƐŝŽŶůĞǀĞůƐĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚǁŝƚŚƚŚĞEƐĐĞŶĂƌŝŽƐ
ĨŽƌ ƉĞĂŬŝŶŐ ŽĨ ĞŵŝƐƐŝŽŶƐ͕ ĚĞƉůĞƟŽŶ ŽĨ ƚŚĞ ĐĂƌďŽŶ ďƵĚŐĞƚ
ĂŶĚ ŐůŽďĂů ĂǀĞƌĂŐĞ ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞ ŝŶĐƌĞĂƐĞ ďǇ ƚŚĞ ĞŶĚ ŽĨ
ƚŚĞ ĐĞŶƚƵƌǇ ;ƐĞĐƟŽŶ ϯ͘ϯ͘ϮͿ͘ /ƚ ƚŚĞŶ ĂƐƐĞƐƐĞƐ ƚŚĞ ƉŽƚĞŶƟĂů
ƉŽƐŝƟǀĞĞīĞĐƚƐŽŶƚŚĞϮϬϯϬĞŵŝƐƐŝŽŶƐŐĂƉŽĨƚǁŽŝŵƉŽƌƚĂŶƚ

dŚŝƐ ƐĞĐƟŽŶ ƉƌĞƐĞŶƚƐ ƚŚĞ ĞŵŝƐƐŝŽŶƐ ŐĂƉ ĨŽƌ ϮϬϯϬ͕ ĚƌĂǁŝŶŐ
ŽŶƚŚĞĞƐƟŵĂƚĞĚŐůŽďĂůƚŽƚĂůŐƌĞĞŶŚŽƵƐĞŐĂƐĞŵŝƐƐŝŽŶůĞǀĞůƐ
ŝŶϮϬϯϬƵŶĚĞƌƚŚĞƐŝǆƐĐĞŶĂƌŝŽƐĚĞƐĐƌŝďĞĚŝŶƐĞĐƟŽŶϯ͘ϮĂŶĚ
ƉƌŽǀŝĚĞĚŝŶƚĂďůĞϯ͘ϭ͘ƐŝŶƉƌĞǀŝŽƵƐƌĞƉŽƌƚƐ͕ƚŚĞĞŵŝƐƐŝŽŶƐ
ŐĂƉŝŶϮϬϯϬŝƐĚĞĮŶĞĚĂƐƚŚĞĚŝīĞƌĞŶĐĞďĞƚǁĞĞŶŐůŽďĂůƚŽƚĂů
ŐƌĞĞŶŚŽƵƐĞŐĂƐĞŵŝƐƐŝŽŶƐĨƌŽŵůĞĂƐƚͲĐŽƐƚƐĐĞŶĂƌŝŽƐƚŚĂƚĂƌĞ
ĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚǁŝƚŚƚŚĞďĞůŽǁϮΣĂŶĚϭ͘ϱΣƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞƚĂƌŐĞƚ

Figure 3.1: 'ůŽďĂůŐƌĞĞŶŚŽƵƐĞŐĂƐĞŵŝƐƐŝŽŶƐƵŶĚĞƌĚŝīĞƌĞŶƚƐĐĞŶĂƌŝŽƐĂŶĚƚŚĞĞŵŝƐƐŝŽŶƐŐĂƉŝŶϮϬϯϬ;ŵĞĚŝĂŶĞƐƟŵĂƚĞĂŶĚϭϬthƚŽϵϬth
ƉĞƌĐĞŶƟůĞƌĂŶŐĞͿ͘
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ĂŶĚ ƚŚĞ ĞǆƉĞĐƚĞĚ ŐůŽďĂů ƚŽƚĂů ŐƌĞĞŶŚŽƵƐĞ ŐĂƐ ĞŵŝƐƐŝŽŶƐ
ŝŵƉůŝĞĚ ŝĨ EƐ ĂƌĞ ĨƵůůǇ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĞĚ͘ &ŝŶĚŝŶŐƐ ƌĞŐĂƌĚŝŶŐ
ƚŚĞĂŐŐƌĞŐĂƚĞĞīĞĐƚŽĨĨƵůůŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƟŽŶŽĨƚŚĞEƐŽŶ
ŐůŽďĂůƚŽƚĂůŐƌĞĞŶŚŽƵƐĞŐĂƐĞŵŝƐƐŝŽŶƐŝŶϮϬϮϱĂŶĚϮϬϯϬĂƌĞ
ĂůƐŽ ĐŽŵƉĂƌĞĚ ƚŽ ƚŚĞ ĞŵŝƐƐŝŽŶƐ ŝŵƉůŝĞĚ ďǇ ƚŚĞ ŶŽͲƉŽůŝĐǇ
ďĂƐĞůŝŶĞƐĐĞŶĂƌŝŽĂŶĚƚŚĞĐƵƌƌĞŶƚƉŽůŝĐǇƐĐĞŶĂƌŝŽ͘
dŚĞƌĞƐƵůƚƐĂƌĞŝůůƵƐƚƌĂƚĞĚŝŶĮŐƵƌĞϯ͘ϭ͕ǁŚŝĐŚƐŚŽǁƐƚŚĂƚƚŚĞ
ĞŵŝƐƐŝŽŶƐŐĂƉŝŶϮϬϯϬ͕ĐŽŵƉĂƌĞĚǁŝƚŚůĞĂƐƚͲĐŽƐƚƉĂƚŚǁĂǇƐ
ůŝŵŝƟŶŐ ŐůŽďĂů ǁĂƌŵŝŶŐ ƚŽ ďĞůŽǁ ϮΣ ǁŝƚŚ Ă ŐƌĞĂƚĞƌ ƚŚĂŶ
ϲϲƉĞƌĐĞŶƚĐŚĂŶĐĞ͕ƌĂŶŐĞƐĨƌŽŵϭϭͲϭϯ͘ϱ'ƚKϮĞĨŽƌƚŚĞĨƵůů
ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƟŽŶ ŽĨ ƚŚĞ ĐŽŶĚŝƟŽŶĂů ĂŶĚ ƚŚĞ ƵŶĐŽŶĚŝƟŽŶĂů
EƐ ƌĞƐƉĞĐƟǀĞůǇ͘ dŚĞƐĞ ĞƐƟŵĂƚĞƐ ĂƌĞ ƐůŝŐŚƚůǇ ůŽǁĞƌ
ƚŚĂŶ ƚŚŽƐĞ ŵĂĚĞ ŝŶ ϮϬϭϲ ;ϭϮͲϭϰ 'ƚKϮĞͿ͕ ĚƵĞ ƚŽ ƵƉĚĂƚĞĚ
ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ ĨƌŽŵ ĮǀĞ ŐůŽďĂů ƐƚƵĚŝĞƐ ƌĞƐƵůƟŶŐ ŝŶ ůŽǁĞƌ
ĞŵŝƐƐŝŽŶ ƉƌŽũĞĐƟŽŶƐ ĨŽƌ ƚŚĞ EƐ͘ dŚĞ ĞŵŝƐƐŝŽŶƐ ŐĂƉ ŝŶ
ƚŚĞ ĐĂƐĞ ŽĨ ůĞĂƐƚͲĐŽƐƚ ƉĂƚŚǁĂǇƐ ůŝŵŝƟŶŐ ŐůŽďĂů ǁĂƌŵŝŶŐ ƚŽ
ďĞůŽǁ ϭ͘ϱΣ ǁŝƚŚ ϱϬʹϲϲ ƉĞƌĐĞŶƚ ĐŚĂŶĐĞ ŝƐ ϭϲͲϭϵ 'ƚKϮe
ĨŽƌĐŽŶĚŝƟŽŶĂůĂŶĚƵŶĐŽŶĚŝƟŽŶĂůEƐƌĞƐƉĞĐƟǀĞůǇ͘dŚŝƐŝƐ
ŚŝŐŚĞƌƚŚĂŶƚŚĞĞƐƟŵĂƚĞƐŵĂĚĞŝŶϮϬϭϲ;ϭϱͲϭϳ'ƚKϮĞͿĚƵĞ
ƚŽƚŚĞƵƉĚĂƚĞĚϭ͘ϱΣƉĂƚŚǁĂǇƐ;ƐĞĞƐĞĐƟŽŶϯ͘ϮͿ͘ƐŝŶĚŝĐĂƚĞĚ
ďǇƚŚĞĞŵĞƌŐŝŶŐŶĞǁƐƚƵĚŝĞƐ͕ƚŚĞŐĂƉǁŽƵůĚďĞƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚůǇ
ůĂƌŐĞƌŝĨĂŚŝŐŚĞƌƉƌŽďĂďŝůŝƚǇ;хϲϲƉĞƌĐĞŶƚͿŽĨůŝŵŝƟŶŐŐůŽďĂů
ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞŝŶĐƌĞĂƐĞƚŽϭ͘ϱΣŝŶϮϭϬϬǁĂƐĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚ͘

ďĞƚǁĞĞŶ ƚŚĞ ĐŽŶĚŝƟŽŶĂů E ƐĐĞŶĂƌŝŽ ĂŶĚ ƚŚĞ ŵĞĚŝĂŶ
ĐŽƐƚͲŽƉƟŵĂů ϮΣ ƐĐĞŶĂƌŝŽ͘ ŽŵƉĂƌŝŶŐ ƚŚĞ ĐŽŶĚŝƟŽŶĂů E
ƐĐĞŶĂƌŝŽ ǁŝƚŚ ƚŚĞ ŵĞĚŝĂŶ ϭ͘ϱΣ ƐĐĞŶĂƌŝŽƐ ;ϱϬʹϲϲ ƉĞƌĐĞŶƚ
ĐŚĂŶĐĞͿŝŶĐƌĞĂƐĞƐƚŚĞŐĂƉƚŽϭϲ'ƚKϮĞ;ƌĂŶŐĞ͗ϭϯʹϭϴͿ͘
/ƚƐŚŽƵůĚďĞŶŽƚĞĚƚŚĂƚƚŚĞƚǁŽEƐĐĞŶĂƌŝŽƐĂƐƐƵŵĞĨƵůů
ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƟŽŶŽĨƚŚĞĐŽŶĚŝƟŽŶĂůĂŶĚƵŶĐŽŶĚŝƟŽŶĂůEƐ
ƐƵďŵŝƩĞĚďǇĂůůĐŽƵŶƚƌŝĞƐ͘ŽŶƐŝĚĞƌŝŶŐƚŚĞĂŶŶŽƵŶĐĞŵĞŶƚ
ŽĨ ƚŚĞ hŶŝƚĞĚ ^ƚĂƚĞƐ ŽĨ ŵĞƌŝĐĂ ƌĞŐĂƌĚŝŶŐ ŝƚƐ ǁŝƚŚĚƌĂǁĂů
ĨƌŽŵƚŚĞWĂƌŝƐŐƌĞĞŵĞŶƚĂŶĚƉŽůŝĐǇĐŚĂŶŐĞƐŝŶƚŚĞhŶŝƚĞĚ
^ƚĂƚĞƐŽĨŵĞƌŝĐĂ͕ƐĞĐƟŽŶϯ͘ϰĂůƐŽĚŝƐĐƵƐƐĞƐƌĞĐĞŶƚƐƚƵĚŝĞƐ
ĞƐƟŵĂƟŶŐƉŽƐƐŝďůĞĞīĞĐƚƐŽŶƚŚĞhŶŝƚĞĚ^ƚĂƚĞƐŽĨŵĞƌŝĐĂ͛Ɛ
ĞŵŝƐƐŝŽŶƐ͘

dŚĞŐĂƉĐĂůĐƵůĂƟŽŶƐĂƐƐƵŵĞƚŚĂƚƚŚĞƌĞŝƐŶŽĚŽƵďůĞĐŽƵŶƟŶŐ
ŽĨ ƌĞĚƵĐƟŽŶƐ͘ /Ŷ ŽƚŚĞƌ ǁŽƌĚƐ͕ ƚƌĂŶƐĨĞƌƌĞĚ ƌĞĚƵĐƟŽŶƐ ĂƌĞ
ŽŶůǇ ĐŽƵŶƚĞĚ ƚŽǁĂƌĚƐ ƚŚĞ ĂĐŚŝĞǀĞŵĞŶƚ ŽĨ ŽŶĞ ĐŽƵŶƚƌǇ͛Ɛ
E͕ŶŽƚƚŽǁĂƌĚƐďŽƚŚƚŚĞĐŽƵŶƚƌǇďƵǇŝŶŐĂŶĚƐĞůůŝŶŐ͘dŚĞ
WĂƌŝƐŐƌĞĞŵĞŶƚƉƌŽǀŝĚĞƐĨŽƌǀŽůƵŶƚĂƌǇƵƐĞŽĨ͞ŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů
ƚƌĂŶƐĨĞƌƌĞĚ ŵŝƟŐĂƟŽŶ ŽƵƚĐŽŵĞƐ͕͟ ƐƵĐŚ ĂƐ ƚƌĂĚŝŶŐ ŽĨ ŽīƐĞƚ
ĐƌĞĚŝƚƐ͕ŽŶƚŚĞďĂƐŝƐƚŚĂƚƉĂƌƟĞƐƐŚĂůůĂǀŽŝĚĚŽƵďůĞĐŽƵŶƟŶŐ͘
/Ĩ͕ŝŶĂƚŚĞŽƌĞƟĐĂůƐĐĞŶĂƌŝŽ͕ĂůůWĂƌƟĞƐǁĞƌĞƚŽĨƌĞĞůǇĚŽƵďůĞ
ĐŽƵŶƚ ;ĐŽŶƚƌĂƌǇ ƚŽ ƚŚĞ ƉƌŽǀŝƐŝŽŶƐ ŽĨ ƚŚĞ WĂƌŝƐ ŐƌĞĞŵĞŶƚͿ͕
ƚŚŝƐ ĐŽƵůĚ ŝŶĐƌĞĂƐĞ ƚŚĞ ŐůŽďĂů ĞŵŝƐƐŝŽŶƐ ďǇ ϮϬϯϬ ďǇ
Ϭ͘ϴ'ƚKϮĞŝŶƚŚĞĐĂƐĞŽĨďŽƚŚƵŶĐŽŶĚŝƟŽŶĂůĂŶĚĐŽŶĚŝƟŽŶĂů
/ƚ ŝƐ ĂƉƉĂƌĞŶƚ ĨƌŽŵ ĮŐƵƌĞ ϯ͘ϭ ƚŚĂƚ ĐƵƌƌĞŶƚ ƉŽůŝĐŝĞƐ ůĞĂĚ NDCsϲ͘
ƚŽ ĞŵŝƐƐŝŽŶƐ ƚŚĂƚ ĂƌĞ ŵĂƌŬĞĚůǇ ůŽǁĞƌ ƚŚĂŶ ƚŚĞ ďĂƐĞůŝŶĞ͕
ǁŚŝĐŚ ĂƐƐƵŵĞƐ ƚŚĂƚ ŶŽ ĂĚĚŝƟŽŶĂů ĐůŝŵĂƚĞ ƉŽůŝĐŝĞƐ ĂƌĞ ƉƵƚ ϯ͘ϯ͘ϮdŚĞŝŵƉůŝĐĂƟŽŶƐŽŶƉĞĂŬŝŶŐ͕ĐĂƌďŽŶďƵĚŐĞƚ
ŝŶ ƉůĂĐĞ ĨƌŽŵ ϮϬϬϱ͘ dŚŝƐ ŝŶĚŝĐĂƚĞƐ ƚŚĂƚ ƚŚĞ ďĂƐĞůŝŶĞ ǁŝůů
and temperature
ďĞĐŽŵĞ ŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐůǇ ůĞƐƐ ƵƐĞĨƵů ĂƐ Ă ƌĞĨĞƌĞŶĐĞ ĐĂƐĞ͘ dŚĞ 'ůŽďĂůƚŽƚĂůŐƌĞĞŶŚŽƵƐĞŐĂƐĞŵŝƐƐŝŽŶƐ;ĐŽǀĞƌŝŶŐĂůůƐĞĐƚŽƌƐ
ĐƵƌƌĞŶƚƉŽůŝĐŝĞƐƉƌŽũĞĐƟŽŶƐŚĂǀĞůŽǁĞƌĞĚďǇĂďŽƵƚϭ'ƚKϮe ĂŶĚ ŐĂƐĞƐͿ ĂƌĞ ĞǆƉĞĐƚĞĚ ƚŽ ŝŶĐƌĞĂƐĞ ĂŶĚ ŶŽƚ ƉĞĂŬ ďĞĨŽƌĞ
ĐŽŵƉĂƌĞĚ ǁŝƚŚ ƚŚĞ ĞƐƟŵĂƚĞ ŵĂĚĞ ŝŶ ϮϬϭϲ͕ ŵĂŝŶůǇ ĚƵĞ ƚŽ ϮϬϯϬƵŶĚĞƌďŽƚŚƚŚĞEƐĐĞŶĂƌŝŽƐĂŶĚƚŚĞĐƵƌƌĞŶƚƉŽůŝĐǇ
ůŽǁĞƌĐƵƌƌĞŶƚƉŽůŝĐǇƉƌŽũĞĐƟŽŶƐĨƌŽŵŚŝŶĂ͘
ƐĐĞŶĂƌŝŽ͘ EĞǁ ĂĐƟŽŶƐ ǁŽƵůĚ ďĞ ŶĞĐĞƐƐĂƌǇ ƚŽ ĐŚĂŶŐĞ ƚŚŝƐ͘
&ŝŐƵƌĞ ϯ͘ϭ ƐŚŽǁƐ ƚŚĂƚ ĨƵůů ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƟŽŶ ŽĨ ƚŚĞ
ƵŶĐŽŶĚŝƟŽŶĂů EƐ ǁŝůů ƌĞĚƵĐĞ ĂŶŶƵĂů ŐůŽďĂů ŐƌĞĞŶŚŽƵƐĞ
ŐĂƐĞŵŝƐƐŝŽŶƐŝŶϮϬϯϬďǇϵ'ƚKϮeϱ;ƌĂŶŐĞ͗ϴʹϭϯͿƌĞůĂƟǀĞƚŽ
ƚŚĞŵĞĚŝĂŶŶŽͲƉŽůŝĐǇďĂƐĞůŝŶĞ͕ĂŶĚďǇϰ'ƚKϮĞ;ƌĂŶŐĞ͗ϮʹϳͿ
ƌĞůĂƟǀĞƚŽƚŚĞŵĞĚŝĂŶĐƵƌƌĞŶƚƉŽůŝĐǇƚƌĂũĞĐƚŽƌǇ͘ŽŵƉĂƌŝŶŐ
ƚŚĞƐĞ ĐŽƐƚͲŽƉƟŵĂů ϮΣ ĂŶĚ ϭ͘ϱΣ ƐĐĞŶĂƌŝŽƐ ǁŝƚŚ ƚŚĞ
ƵŶĐŽŶĚŝƟŽŶĂů E ƉƌŽũĞĐƟŽŶƐ ƐŚŽǁƐ Ă ůĂƌŐĞ ĚŝƐĐƌĞƉĂŶĐǇ͘
DŽƌĞ ƐƉĞĐŝĮĐĂůůǇ͕ ƚŚĞƌĞ ŝƐ Ă ŐĂƉ ŝŶ ϮϬϯϬ ŽĨ ϭϯ͘ϱ 'ƚKϮe
;ƌĂŶŐĞ͗ ϭϬʹϭϱͿ ďĞƚǁĞĞŶ ƚŚĞ ƵŶĐŽŶĚŝƟŽŶĂů E ƐĐĞŶĂƌŝŽ
ĂŶĚƚŚĞŵĞĚŝĂŶϮΣƐĐĞŶĂƌŝŽ͘ŽŵƉĂƌŝŶŐƚŚĞƵŶĐŽŶĚŝƟŽŶĂů
E ƐĐĞŶĂƌŝŽ ǁŝƚŚ ƚŚĞ ŵĞĚŝĂŶ ŐůŽďĂů ĞŵŝƐƐŝŽŶƐ ƉĂƚŚǁĂǇ
ĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚǁŝƚŚŵĞĞƟŶŐϭ͘ϱΣǁŝƚŚĂϱϬʹϲϲƉĞƌĐĞŶƚĐŚĂŶĐĞ
ůĞĂĚƐƚŽĂŐĂƉŽĨϭϵ'ƚKϮĞ;ƌĂŶŐĞ͗ϭϱͲϮϭͿ͕ǁŚŝĐŚŝƐϮ'ƚKϮe
ŚŝŐŚĞƌ ƚŚĂŶ ƚŚĞ ŐĂƉ ŝŶ ƚŚĞ ϮϬϭϲ ƌĞƉŽƌƚ͕ ĚƵĞ ƚŽ ƚŚĞ ůŽǁĞƌ
ϭ͘ϱΣĞŵŝƐƐŝŽŶƐƉĂƚŚǁĂǇƐ͘

/Ŷ ĐŽŶƚƌĂƐƚ͕ ƚŚĞ ϮΣ ĂŶĚ ϭ͘ϱΣ ůĞĂƐƚͲĐŽƐƚ ƉĂƚŚǁĂǇƐ ĂƐƐƵŵĞ
ƚŚĂƚ ŐůŽďĂů ƚŽƚĂů ŐƌĞĞŶŚŽƵƐĞ ŐĂƐ ĞŵŝƐƐŝŽŶƐ ƉĞĂŬ ŶŽ ůĂƚĞƌ
ƚŚĂŶ ŝŶ ϮϬϮϬ͘ dŚŝƐ ƐƚƌĞƐƐĞƐ ƚŚĞ ƵƌŐĞŶĐǇ ŽĨ ƐƚƌĞŶŐƚŚĞŶŝŶŐ
ŵŝƟŐĂƟŽŶĂĐƟŽŶĂƐǁĞůůĂƐEƐďĞĨŽƌĞϮϬϮϬ͕ĂƐŚĂƉƚĞƌϮ
ĂůƐŽĐŽŶĐůƵĚĞƐ͘

ŶŽƚŚĞƌ ŝŶĚŝĐĂƟŽŶ ŽĨ ƚŚĞ ƵƌŐĞŶĐǇ ŽĨ ĂĐƟŽŶ ĐŽŶĐĞƌŶƐ ƚŚĞ
ŝŵƉůŝĐĂƟŽŶƐ ŽĨ ƉƌŽũĞĐƚĞĚ ŐůŽďĂů ƚŽƚĂů KϮ ĞŵŝƐƐŝŽŶƐ ĨŽƌ
ƚŚĞĐĂƌďŽŶĚŝŽǆŝĚĞ;KϮͿďƵĚŐĞƚ͘dŚĞKϮďƵĚŐĞƚŝŶĚŝĐĂƚĞƐ
ƚŚĞƚŽƚĂůĐƵŵƵůĂƟǀĞKϮĞŵŝƐƐŝŽŶƐƚŚĂƚĐĂŶďĞĞŵŝƩĞĚĨŽƌ
ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞƐƚŽƐƚĂǇďĞůŽǁϮΣĂŶĚϭ͘ϱΣϳ͘/ĨƚŚĞEƐĂƌĞ
ĨƵůůǇŝŵƉůĞŵĞŶƚĞĚ͕ƚŚĞǇǁŝůůƌĞƐƵůƚŝŶĐƵŵƵůĂƟǀĞĞŵŝƐƐŝŽŶƐŽĨ
ϳϱϬͲϴϬϬ'ƚKϮĚƵƌŝŶŐƚŚĞϮϬϭϭʹϮϬϯϬƉĞƌŝŽĚ͕ǁŚŝĐŚŝƐĂďŽƵƚ
ϴϬ ƉĞƌĐĞŶƚ ŽĨ ƚŚĞ ƌĞŵĂŝŶŝŶŐ KϮ ďƵĚŐĞƚ ŽĨ ϭ͕ϬϬϬ 'ƚKϮ
;ƌĂŶŐĞ͗ϳϱϬͲϭ͕ϰϬϬͿĨŽƌůŝŵŝƟŶŐŐůŽďĂůǁĂƌŵŝŶŐƚŽďĞůŽǁϮΣ
ǁŝƚŚŵŽƌĞƚŚĂŶϲϲƉĞƌĐĞŶƚƉƌŽďĂďŝůŝƚǇ͘dŚĞĂǀĂŝůĂďůĞŐůŽďĂů
ĐĂƌďŽŶďƵĚŐĞƚĨŽƌϭ͘ϱΣǁŝƚŚϱϬͲϲϲƉĞƌĐĞŶƚƉƌŽďĂďŝůŝƚǇǁŝůů
/Ŷ ĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶ͕ ŝĨ ĐŽƵŶƚƌŝĞƐ ǁĞƌĞ ƚŽ ĂůƐŽ ĨƵůůǇ ŝŵƉůĞŵĞŶƚ ĂůƌĞĂĚǇďĞǁĞůůĚĞƉůĞƚĞĚďǇϮϬϯϬ͘ƌĞĐĞŶƚůǇƉƵďůŝƐŚĞĚƉĂƉĞƌ
the ĐŽŶĚŝƟŽŶĂů EƐ͕ ĞƐƟŵĂƚĞĚ ŐůŽďĂů ŐƌĞĞŶŚŽƵƐĞ ŐĂƐ ;DŝůůĂƌĞƚĂů͕͘ϮϬϭϳͿƐƵŐŐĞƐƚƐƚŚĂƚƚŚĞĂǀĂŝůĂďůĞďƵĚŐĞƚĨŽƌϭ͘ϱΣ
ĞŵŝƐƐŝŽŶƐǁŽƵůĚďĞĂďŽƵƚϮ͘ϰ'ƚKϮĞ;ƌĂŶŐĞ͗ϭ͘Ϯʹϯ͘ϬͿůŽǁĞƌ
ŝŶ ϮϬϯϬ ĐŽŵƉĂƌĞĚ ǁŝƚŚ ƚŚĞ ƵŶĐŽŶĚŝƟŽŶĂů E ƐĐĞŶĂƌŝŽ
ĐĂƐĞ͘ dŚŝƐ ůĞĂǀĞƐ Ă ŐĂƉ ŝŶ ϮϬϯϬ ŽĨ ϭϭ ;ƌĂŶŐĞ ϴʹϭϮͿ 'ƚKϮe ϲ ŽŶƐŝƐƚĞŶƚǁŝƚŚƚŚĞĞĂƌůŝĞƌĂŶĂůǇƐŝƐŽĨĚŽƵďůĞĐŽƵŶƟŶŐŝŶƚŚĞhEŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ
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dŚĞŐĂƉŶƵŵďĞƌƐĂŶĚƌĂŶŐĞƐŝŶƚŚĞƚĞǆƚĂƌĞƌŽƵŶĚĞĚƚŽƚŚĞŶĞĂƌĞƐƚ'ƚ͘

dŚĞŵŝƐƐŝŽŶƐ'ĂƉZĞƉŽƌƚϮϬϭϳʹdŚĞĞŵŝƐƐŝŽŶƐŐĂƉĂŶĚŝƚƐŝŵƉůŝĐĂƟŽŶƐ

ϮϬϭϰŵŝƐƐŝŽŶƐ'ĂƉZĞƉŽƌƚ͕ĨŽƌƚŚĞEĐĂƐĞƐŝƚŝƐĂƐƐƵŵĞĚƚŚĂƚŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů
ĞŵŝƐƐŝŽŶ ŽīƐĞƚƐ ĐŽƵůĚ ĂĐĐŽƵŶƚ ĨŽƌ ϯϯ ƉĞƌĐĞŶƚ ŽĨ ƚŚĞ ĚŝīĞƌĞŶĐĞ ďĞƚǁĞĞŶ
ĐƵƌƌĞŶƚ ƉŽůŝĐŝĞƐ ƚƌĂũĞĐƚŽƌǇ ĂŶĚ ĞŵŝƐƐŝŽŶ ůĞǀĞůƐ ĨŽƌ ƚŚĞ E ĐĂƐĞƐ ďǇ ϮϬϯϬ
ĨŽƌƚŚĞKĐŽƵŶƚƌŝĞƐ͘dŚŝƐŝƐĂŶĂƌďŝƚƌĂƌǇ͕ĐŽŶƐĞƌǀĂƟǀĞĞƐƟŵĂƚĞ͕ĂƐŵĂŶǇ
ƉĂƌƟĞƐŚĂǀĞǇĞƚƚŽƐƉĞĐŝĨǇĂŶǇůŝŵŝƚƐŽŶƚŚĞƵƐĞŽĨƚƌĂŶƐĨĞƌĂďůĞƵŶŝƚƐ͘
ŽǆϮͲϭ;hEW͕ϮϬϭϰͿĞǆƉůĂŝŶƐŚŽǁĐƵŵƵůĂƟǀĞKϮĞŵŝƐƐŝŽŶƐĂƌĞŝŶŇƵĞŶĐĞĚ
ďǇ ǀĂƌŝŽƵƐ ĨĂĐƚŽƌƐ͕ ƐƵĐŚ ĂƐ ƚŚĞ ƚƌĂŶƐŝĞŶƚ ĐůŝŵĂƚĞ ƌĞƐƉŽŶƐĞ ƚŽ ĐƵŵƵůĂƟǀĞ
ĐĂƌďŽŶĞŵŝƐƐŝŽŶƐĂŶĚŶŽŶͲKϮŐƌĞĞŶŚŽƵƐĞŐĂƐĞƐ͘
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Figure 3.2: ŽŵƉĂƌŝƐŽŶŽĨƉƌŽũĞĐƚĞĚĞŵŝƐƐŝŽŶƐďǇϮϬϯϬĂŶĚĂůůͲƟŵĞϭ͘ϱΣĂŶĚϮΣ
ĐĂƌďŽŶďƵĚŐĞƚƐ͘
Cumulave CO₂ emissions 2011–2030 [GtCO₂]
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EŽƚĞ͗dŚĞĮŐƵƌĞƐŚŽǁƐĐƵŵƵůĂƟǀĞŐůŽďĂůƚŽƚĂůKϮĞŵŝƐƐŝŽŶƐĨŽƌƚŚĞĐŽŶĚŝƟŽŶĂůEĐĂƐĞ͕ƚŚĞƵŶĐŽŶĚŝƟŽŶĂůE
ĐĂƐĞĂŶĚƚŚĞĐƵƌƌĞŶƚƉŽůŝĐŝĞƐƐĐĞŶĂƌŝŽ͕ĂŶĚĐĂƌďŽŶďƵĚŐĞƚƐĨƌŽŵƚŚĞ&ŝŌŚƐƐĞƐƐŵĞŶƚZĞƉŽƌƚŽĨƚŚĞ/W;/WZϱͿ
;/W͕ϮϬϭϰĂͿ͘dŚĞĐĂƌďŽŶďƵĚŐĞƚƌĂŶŐĞƐƐŚŽǁƚŚĞǀĂůƵĞƐďĂƐĞĚŽŶƚŚĞƌĂŶŐĞŽĨƐĐĞŶĂƌŝŽƐĂƐƐĞƐƐĞĚďǇtŽƌŬŝŶŐ'ƌŽƵƉ
///;/W͕ϮϬϭϰďͿ͘dŚĞƐŽůŝĚŚŽƌŝǌŽŶƚĂůůŝŶĞĂƚϭ͕ϬϬϬ'ƚKϮƐŚŽǁƐƚŚĞĞƐƟŵĂƚĞďĂƐĞĚŽŶĐŽŵƉůĞǆĂƌƚŚͲ^ǇƐƚĞŵDŽĚĞůƐ͕
ĂƐƐĞƐƐĞĚďǇtŽƌŬŝŶŐ'ƌŽƵƉ/;/W͕ϮϬϭϰĂͿ͘,ŝƐƚŽƌŝĐĂůĞŵŝƐƐŝŽŶƐƵŶƟůϮϬϭϱĂƌĞďĂƐĞĚŽŶ>ĞYƵĠƌĠĞƚĂů͘;ϮϬϭϱͿ͘

dŚĞŵŝƐƐŝŽŶƐ'ĂƉZĞƉŽƌƚϮϬϭϳʹdŚĞĞŵŝƐƐŝŽŶƐŐĂƉĂŶĚŝƚƐŝŵƉůŝĐĂƟŽŶƐ
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ŵŝŐŚƚďĞďŝŐŐĞƌ͘,ŽǁĞǀĞƌ͕ĐƌŝƟĐŝƐŵŽŶƚŚĞƐƚƵĚǇƉŽŝŶƚƐƚŽ ϯ͘ϯ͘ϰ/ŵƉĂĐƚŽĨƚŚĞ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůŝǀŝůǀŝĂƟŽŶ
ƚŚĞĨĂĐƚƚŚĂƚƵƐŝŶŐĚŝīĞƌĞŶƚŐůŽďĂůĂǀĞƌĂŐĞƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞĚĂƚĂ
KƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶŐƌĞĞŵĞŶƚ
ƐĞƚƐ ŝŶ ƚŚĞ ĐĂůĐƵůĂƟŽŶƐ ǁŽƵůĚ ŶŽƚ ůĞĂĚ ƚŽ ŚŝŐŚĞƌ ďƵĚŐĞƚƐϴ͘ dŚĞ /ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů ŝǀŝů ǀŝĂƟŽŶ KƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶ ŝƐ ƚŚĞ hŶŝƚĞĚ
EĂƟŽŶƐ ďŽĚǇ ƌĞƐƉŽŶƐŝďůĞ ĨŽƌ ŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů Đŝǀŝů ĂǀŝĂƟŽŶ
&ŝŶĂůůǇ͕ ƚŚĞ ƵƌŐĞŶĐǇ ŽĨ ĂĐƟŽŶ ĂŶĚ ĞŶŚĂŶĐĞĚ ĂŵďŝƟŽŶ ĞŵŝƐƐŝŽŶƐ ŽĨ KϮ ƵŶĚĞƌ ƌƟĐůĞ Ϯ͘Ϯ ŽĨ ƚŚĞ <ǇŽƚŽ WƌŽƚŽĐŽů͘
ďĞĐŽŵĞƐ ƵŶƋƵĞƐƟŽŶĂďůĞ ǁŚĞŶ ƚŚĞ ŐůŽďĂů ĂǀĞƌĂŐĞ ůƚŚŽƵŐŚ ŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů ĂǀŝĂƟŽŶ ŝƐ ŶŽƚ ĞǆƉůŝĐŝƚůǇ ŝĚĞŶƟĮĞĚ
ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞ ŝŵƉůŝĐĂƟŽŶƐ ŽĨ ƚŚĞ EƐ ĂƌĞ ƚĂŬĞŶ ŝŶƚŽ ƵŶĚĞƌ ƚŚĞ WĂƌŝƐ ŐƌĞĞŵĞŶƚ͕ ŝƚ ŝƐ ĂƐƐƵŵĞĚ ƚŚĂƚ ƚŚĞ
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƟŽŶ͘ ƐƟŵĂƚĞƐ ŽĨ ƚŚĞ ůĞǀĞů ŽĨ ŐůŽďĂů ĂǀĞƌĂŐĞ /ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůŝǀŝůǀŝĂƟŽŶKƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶǁŝůůĐŽŶƟŶƵĞƚŽƚĂŬĞ
ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞ ŝŶĐƌĞĂƐĞ ĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚ ǁŝƚŚ ƚŚĞ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƟŽŶ ƌĞƐƉŽŶƐŝďŝůŝƚǇĨŽƌŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůĞŵŝƐƐŝŽŶƐ͘
ŽĨƚŚĞEƐĚĞƉĞŶĚŽŶƚŚĞĂƐƐƵŵƉƟŽŶƐŵĂĚĞĂďŽƵƚǁŚĂƚ
ǁŝůůŚĂƉƉĞŶĂŌĞƌϮϬϯϬ͕ĂŶĚƚŚĞƉƌŽďĂďŝůŝƚǇĂƐƐŝŐŶĞĚƚŽƚŚĞ dŚĞ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůŝǀŝůǀŝĂƟŽŶKƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶĂĚŽƉƚĞĚĂƚĂƌŐĞƚ
ŐůŽďĂů ĂǀĞƌĂŐĞ ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞ ŝŶĐƌĞĂƐĞ͘ WƌĞǀŝŽƵƐ ŵŝƐƐŝŽŶƐ ŽĨ͚ĂƌďŽŶEĞƵƚƌĂů'ƌŽǁƚŚĨƌŽŵϮϬϮϬ͕͛ƚŚĂƚŝƐŶŽŝŶĐƌĞĂƐĞŽĨ
'ĂƉ ZĞƉŽƌƚƐ ĂĚŽƉƚ ƚŚĞ ĂƉƉƌŽĂĐŚ ŽĨ ZŽŐĞůũ Ğƚ Ăů͘ ;ϮϬϭϲͿ͕ ŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůĂǀŝĂƟŽŶĞŵŝƐƐŝŽŶƐŽĨKϮĨƌŽŵϮϬϮϬŽŶǁĂƌĚƐ͘
ǁŚŝĐŚ ĂƐƐƵŵĞƐ ƚŚĂƚ͕ ĂƐ Ă ŵŝŶŝŵƵŵ͕ ƚŚĞ ůĞǀĞů ŽĨ ĐůŝŵĂƚĞ /Ŷ ŽƌĚĞƌ ƚŽ ĂĐŚŝĞǀĞ ƚŚŝƐ͕ ƚŚĞ /ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů ŝǀŝů ǀŝĂƟŽŶ
ŵŝƟŐĂƟŽŶ ĞīŽƌƚ ŝŵƉůŝĞĚ ďǇ ƚŚĞ EƐ ŝƐ ĐŽŶƟŶƵĞĚ ĂŌĞƌ KƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶ ĂŐƌĞĞĚ Ă ŐůŽďĂů ŵĂƌŬĞƚͲďĂƐĞĚ ŵĞĂƐƵƌĞ͕ ƚŚĞ
ϮϬϯϬ͕ƵŶƟůƚŚĞĞŶĚŽĨƚŚĞĐĞŶƚƵƌǇ͘ƐƌĞƉŽƌƚĞĚŝŶƚŚĞϮϬϭϲ ͚ĂƌďŽŶKīƐĞƫŶŐĂŶĚZĞĚƵĐƟŽŶ^ĐŚĞŵĞĨŽƌ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů
ŵŝƐƐŝŽŶƐ'ĂƉZĞƉŽƌƚ͕ĨƵůůŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƟŽŶŽĨƵŶĐŽŶĚŝƟŽŶĂů ǀŝĂƟŽŶ͛ ;KZ^/Ϳ Ăƚ ƚŚĞ ϯϵƚŚ /ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů ŝǀŝů ǀŝĂƟŽŶ
EƐĂŶĚĐŽŵƉĂƌĂďůĞĂĐƟŽŶĂŌĞƌǁĂƌĚƐŝƐĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚǁŝƚŚĂ KƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶ ƐƐĞŵďůǇ ;ZĞƐŽůƵƟŽŶ ϯϵͲϯͿ ŝŶ ϮϬϭϲ͘ dŚĞ
ŐůŽďĂůĂǀĞƌĂŐĞƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞŝŶĐƌĞĂƐĞŽĨĂďŽƵƚϯ͘ϮΣ;ŵĞĚŝĂŶ͕ ĂƌďŽŶ KīƐĞƫŶŐ ĂŶĚ ZĞĚƵĐƟŽŶ ^ĐŚĞŵĞ ĨŽƌ /ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů
ƌĂŶŐĞ͗Ϯ͘ϵʹϯ͘ϰΣͿƌĞůĂƟǀĞƚŽƉƌĞͲŝŶĚƵƐƚƌŝĂůůĞǀĞůƐǁŝƚŚŐƌĞĂƚĞƌ ǀŝĂƟŽŶƌĞůŝĞƐŽŶĞŵŝƐƐŝŽŶƐŽīƐĞƫŶŐĂŶĚǁŽƌŬŝƐĐƵƌƌĞŶƚůǇ
ƚŚĂŶϲϲƉĞƌĐĞŶƚƉƌŽďĂďŝůŝƚǇďǇϮϭϬϬ͘&ƵůůŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƟŽŶŽĨ ŽŶŐŽŝŶŐŽŶĂŐƌĞĞŝŶŐĂŵŽŶŝƚŽƌŝŶŐ͕ƌĞƉŽƌƟŶŐĂŶĚǀĞƌŝĮĐĂƟŽŶ
ƚŚĞĐŽŶĚŝƟŽŶĂůEƐǁŽƵůĚůŽǁĞƌƚŚĞƉƌŽũĞĐƟŽŶďǇĂďŽƵƚ ƐǇƐƚĞŵĂŶĚĚĞĮŶŝŶŐƚŚĞĞŵŝƐƐŝŽŶƐƵŶŝƚƐĂŶĚƌĞŐŝƐƚƌŝĞƐƚŽďĞ
Ϭ͘ϮΣďǇϮϭϬϬ͘
ƵƐĞĚ͘/ŶĂĚĚŝƟŽŶ͕ƚŚĞ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůŝǀŝůǀŝĂƟŽŶKƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶ
ŝƐǁŽƌŬŝŶŐŽŶŝŵƉůĞŵĞŶƟŶŐƚĞĐŚŶŝĐĂůŵĞĂƐƵƌĞƐƚŽŝŶĐƌĞĂƐĞ
ĞĸĐŝĞŶĐǇŽƌƚŚĞƵƐĞŽĨƐƵƐƚĂŝŶĂďůǇƐŽƵƌĐĞĚůŽǁͲĐĂƌďŽŶĨƵĞůƐ
3.3.3 Impact of the Kigali Amendment
dŚĞ<ŝŐĂůŝŵĞŶĚŵĞŶƚƚŽƚŚĞDŽŶƚƌĞĂůWƌŽƚŽĐŽůĂŝŵƐƚŽƉŚĂƐĞ ƚŽĂůƐŽĐŽŶƚƌŝďƵƚĞƚŽƚŚĞƚĂƌŐĞƚŽĨ͚ĂƌďŽŶEĞƵƚƌĂů'ƌŽǁƚŚ
ĚŽǁŶƉƌŽĚƵĐƟŽŶĂŶĚŝŵƉŽƌƚƐŽĨŚǇĚƌŽŇƵŽƌŽĐĂƌďŽŶƐ;,&ƐͿ͕ ĨƌŽŵϮϬϮϬ͛͘
ƚŚĞƌĞďǇ ƌĞĚƵĐŝŶŐ ŚǇĚƌŽŇƵŽƌŽĐĂƌďŽŶ ĞŵŝƐƐŝŽŶƐ͕ ǁŚŝĐŚ ŝƐ
ŝŶ ƚŚĞ ƐƉŝƌŝƚ ŽĨ ƚŚĞ WĂƌŝƐ ŐƌĞĞŵĞŶƚ ƚŽ ƌĞĚƵĐĞ ŐƌĞĞŶŚŽƵƐĞ
ŐĂƐ ĞŵŝƐƐŝŽŶƐ ƚŽ ŶĞƚ ǌĞƌŽ͘ /ƚ ƐŽůŝĚŝĮĞƐ ƚŚĞ ŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů
ĞīŽƌƚƐĂŶĚƉƌŽǀŝĚĞƐŵŽƌĞĐĞƌƚĂŝŶƚǇƚŚĂƚŶĂƟŽŶĂůŵĞĂƐƵƌĞƐ
ƚŽ ƌĞĚƵĐĞ ƚŚĞƐĞ ĞŵŝƐƐŝŽŶƐ ǁŝůů ďĞ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĞĚ͘ ŐĂŝŶƐƚ Ă
ŶŽͲĂĐƟŽŶďĂƐĞůŝŶĞ͕ƚŚĞƌĞĚƵĐƟŽŶƐĐŽƵůĚďĞŝŶƚŚĞŽƌĚĞƌŽĨ
Ϭ͘ϳ'ƚKϮĞͬǇĞĂƌŝŶϮϬϯϬ;,ƂŐůƵŶĚͲ/ƐĂŬƐƐŽŶĞƚĂů͕͘ϮϬϭϳͿ͘

Ɛ ŽĨ ϮϬϭϱ͕ ƚŽƚĂů ĞŵŝƐƐŝŽŶƐ ŽĨ ĂǀŝĂƟŽŶ KϮ ĂƌĞ ĞƐƟŵĂƚĞĚ
ƚŽ ďĞ ŽĨ ƚŚĞ ŽƌĚĞƌ ŽĨ Ϭ͘ϵ 'ƚKϮĞ ;/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů ŶĞƌŐǇ
ŐĞŶĐǇĚĂƚĂͿ9͕ĂƌŽƵŶĚϲϮƉĞƌĐĞŶƚŽĨǁŚŝĐŚĂƌĞŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů͘
ŽŵĞƐƟĐĞŵŝƐƐŝŽŶƐĨĂůůƵŶĚĞƌƚŚĞƌĞƉŽƌƟŶŐĂŶĚƌĞĚƵĐƟŽŶ
ƉůĂŶƐ ŽĨ ^ƚĂƚĞƐ͘ /ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů ĂǀŝĂƟŽŶ ĞŵŝƐƐŝŽŶƐ ĂƌĞ
ĞǆƉĞĐƚĞĚ ƚŽ ŐƌŽǁ ĨƌŽŵ Ϭ͘ϱ 'ƚKϮĞ ŝŶ ϮϬϭϳ ƚŽ ĂƌŽƵŶĚ
ϭ͘ϭ 'ƚKϮĞ ŝŶ ϮϬϯϬ ǁŝƚŚ ŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐ ƚƌĂĸĐ ĚĞŵĂŶĚ ŽǀĞƌ
dŚĞ<ŝŐĂůŝŵĞŶĚŵĞŶƚŵĂǇŚĂǀĞĂůŽǁĞƌĂĚĚŝƟŽŶĂůimpact ƚŚĞ ĐŽŵŝŶŐ ĚĞĐĂĚĞƐ͕ ĚĞƐƉŝƚĞ ĞŵŝƐƐŝŽŶ ƌĞĚƵĐƟŽŶƐ ĨƌŽŵ
ĂŐĂŝŶƐƚƚŚĞEƐ͕ďƵƚŽŶĞƚŚĂƚŝƐƵŶĐĞƌƚĂŝŶĂƐĐŽƵŶƚƌŝĞƐĂƌĞ ŽƉĞƌĂƟŽŶĂů ŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚƐ͕ ĂŝƌĐƌĂŌ ƚĞĐŚŶŽůŽŐǇ ĂŶĚ
ŶŽƚ ĐůĞĂƌ ĂďŽƵƚ ƚŚĞ ĞǆƚĞŶƚ ƚŽ ǁŚŝĐŚ ƐƵĐŚ ƌĞĚƵĐƟŽŶƐ ĂƌĞ ƵƟůŝǌĂƟŽŶ ŽĨ ƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞ ĂůƚĞƌŶĂƟǀĞ ĨƵĞůƐ͘ /Ĩ ŐƌŽǁƚŚ ĂŌĞƌ
ĂůƌĞĂĚǇ ĐŽǀĞƌĞĚ ďǇ ƚŚĞ EƐ͘ DŽƐƚ ĐŽƵŶƚƌŝĞƐ ƐĞƚ ƚĂƌŐĞƚƐ ϮϬϮϬ ŝƐ ĐŽŵƉĞŶƐĂƚĞĚ ďǇ ŽīƐĞƚƐ͕ ĞŵŝƐƐŝŽŶƐ ŽĨ ƚŚĞ ŽƌĚĞƌ ŽĨ
ĨŽƌĂůůŐƌĞĞŶŚŽƵƐĞŐĂƐĞƐŝŶĐůƵĚŝŶŐƚŚĞŚǇĚƌŽŇƵŽƌŽĐĂƌďŽŶƐ͘ Ϭ͘ϯ'ƚKϮĞͬǇĞĂƌŝŶϮϬϯϬĐŽƵůĚďĞƐĂǀĞĚŽǀĞƌƚŚĞƌĞĨĞƌĞŶĐĞ
&Žƌ ƚŚĞŵ͕ ŝŵƉůĞŵĞŶƟŶŐ ƚŚĞ ĐŽŵŵŝƚŵĞŶƚƐ ŽĨ ƚŚĞ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͘dŚŝƐŝƐĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚǁŝƚŚƚŚĞ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůŝǀŝů
ϭϬ
<ŝŐĂůŝ ŵĞŶĚŵĞŶƚ ǁŝůů ŶŽƚ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝůǇ ůĞĂĚ ƚŽ ůŽǁĞƌ ǀŝĂƟŽŶKƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶ͛ƐŽǁŶĞƐƟŵĂƚĞ ͘
ŚǇĚƌŽŇƵŽƌŽĐĂƌďŽŶ ĞŵŝƐƐŝŽŶƐ ƚŚĂŶ ŝŵƉůĞŵĞŶƟŶŐ ƚŚĞ
E͘ ^ŽŵĞ͕ ŵŽƐƚ ŶŽƚĂďůǇ ŚŝŶĂ͕ ŚĂǀĞ ŶŽƚ ŝŶĐůƵĚĞĚ ƚŚĞƐĞ 'ŝǀĞŶ ƚŚĂƚ ƉĂƌƟĐŝƉĂƟŽŶ ŝŶ ƚŚĞ ĮƌƐƚ ƉŚĂƐĞƐ ŽĨ ƚŚĞ ĂƌďŽŶ
ĞŵŝƐƐŝŽŶƐ ŝŶ ƚŚĞŝƌ E͘ &Žƌ ƚŚĞŵ͕ ƚŚĞ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƟŽŶ ŽĨ KīƐĞƫŶŐ ĂŶĚ ZĞĚƵĐƟŽŶ ^ĐŚĞŵĞ ĨŽƌ /ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů
ƚŚĞ<ŝŐĂůŝŵĞŶĚŵĞŶƚǁŽƵůĚůĞĂĚƚŽůŽǁĞƌĞŵŝƐƐŝŽŶƐƚŚĂŶ ǀŝĂƟŽŶ ŝƐ ǀŽůƵŶƚĂƌǇ͕ ƚŚĂƚ ĐĞƌƚĂŝŶ ĚĞǀĞůŽƉŝŶŐ ĐŽƵŶƚƌŝĞƐ
ŝŵƉůĞŵĞŶƟŶŐ ƚŚĞ E ĂŶĚ ǁŽƵůĚ͕ ƚŚĞƌĞĨŽƌĞ͕ ŶĂƌƌŽǁ ƚŚĞ ĂƌĞ ƉĞƌŵĂŶĞŶƚůǇ ĞǆĞŵƉƚ͕ ĂŶĚ ƚŚĂƚ ŝƚƐ ĂĐƚƵĂů ĞīĞĐƟǀĞŶĞƐƐ
ĚĞƉĞŶĚƐŽŶŝƚƐŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƟŽŶďǇ^ƚĂƚĞƐ͕ƚŚĞŝŵƉĂĐƚŽĨƚŚĞ
ĞŵŝƐƐŝŽŶƐŐĂƉ͘
ĂƌďŽŶ KīƐĞƫŶŐ ĂŶĚ ZĞĚƵĐƟŽŶ ^ĐŚĞŵĞ ĨŽƌ /ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů
dŚĞůŽŶŐͲƚĞƌŵŝŵƉĂĐƚŽĨƚŚĞ<ŝŐĂůŝŵĞŶĚŵĞŶƚŝƐĂƐƐĞƐƐĞĚŝŶ ǀŝĂƟŽŶ ŝƐ ƐƟůů ƵŶĐĞƌƚĂŝŶ͘ ^Ž ĨĂƌ͕ ĂƌŽƵŶĚ ϳϬ ^ƚĂƚĞƐ ŚĂǀĞ
ĚĞĐůĂƌĞĚ ƚŚĞŝƌ ĐŽŵŵŝƚŵĞŶƚ ƚŽ ũŽŝŶ ƚŚĞ ĂƌďŽŶ KīƐĞƫŶŐ
ŚĂƉƚĞƌϲ͕ǁŚŝĐŚƐŚŽǁƐƚŚĂƚŝƚĐĂŶďĞƐƵďƐƚĂŶƟĂů͘
ĂŶĚZĞĚƵĐƟŽŶ^ĐŚĞŵĞĨŽƌ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůǀŝĂƟŽŶ͘
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ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ĐĂƌďŽŶďƌŝĞĨ͘ŽƌŐͬĨĂĐƚĐŚĞĐŬͲĐůŝŵĂƚĞͲŵŽĚĞůƐͲŚĂǀĞͲŶŽƚͲĞǆĂŐͲ
ŐĞƌĂƚĞĚͲŐůŽďĂůͲǁĂƌŵŝŶŐ͖ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƌĞĂůĐůŝŵĂƚĞ͘ŽƌŐͬŝŶĚĞǆ͘ƉŚƉͬĂƌĐŚŝǀĞƐͬϮϬϭϳͬ
ϬϵͬŝƐͲƚŚĞƌĞͲƌĞĂůůǇͲƐƟůůͲĂͲĐŚĂŶĐĞͲĨŽƌͲƐƚĂǇŝŶŐͲďĞůŽǁͲϭͲϱͲĐͲŐůŽďĂůͲǁĂƌŵŝŶŐͬ

,ĞƌĞ͕ĂǀŝĂƟŽŶKϮĞĞŵŝƐƐŝŽŶƐĂƌĞĞīĞĐƟǀĞůǇKϮĞŵŝƐƐŝŽŶƐĂůŽŶĞ͕ƚŚĞƐĞĐƚŽƌ
ŚĂǀŝŶŐŶŽƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚĞŵŝƐƐŝŽŶƐŽĨŵĞƚŚĂŶĞ͕EŝƚƌŽƵƐKǆŝĚĞ;EϮKͿĞƚĐ͘ǀŝĂƟŽŶ
ĚŽĞƐŚĂǀĞŶŽŶͲKϮŝŵƉĂĐƚƐ͕ŚŽǁĞǀĞƌ͕ĨƌŽŵĞŵŝƐƐŝŽŶƐŽĨƉĂƌƟĐůĞƐ͕EŝƚƌŽŐĞŶ
KǆŝĚĞƐ;EKǆͿĂŶĚǁĂƚĞƌǀĂƉŽƵƌƚŚĂƚŝŵƉĂĐƚŽŶKǌŽŶĞ;KϯͿ͕ƌĞĚƵĐĞŵĞƚŚĂŶĞ͕
ĂŶĚĂīĞĐƚĐůŽƵĚŝŶĞƐƐďƵƚƚŚĞƐĞĂƌĞŶŽƚĞƐƟŵĂƚĞĚŝŶKϮĞƐŝŶĐĞƚŚĞƐĐŝĞŶƟĮĐ
ƵŶĐĞƌƚĂŝŶƚǇŽĨĚŽŝŶŐƐŽŝŶƚĞƌŵƐŽĨ'ůŽďĂůtĂƌŵŝŶŐWŽƚĞŶƟĂůϭϬϬŝƐƐƟůůƌĂƚŚĞƌ
ůĂƌŐĞ;&ƵŐůĞƐƚǀĞĚƚĞƚĂů͕͘ϮϬϭϬ͖>ĞĞĞƚĂů͕͘ϮϬϬϵ͖>ĞĞĞƚĂů͕͘ϮϬϭϬͿ͘
ϭϬ ŚƩƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ŝĐĂŽ͘ŝŶƚͬĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůͲƉƌŽƚĞĐƟŽŶͬWĂŐĞƐͬϯϵͺKZ^/ͺ&Yϯ͘
ĂƐƉǆĞƐƟŵĂƚĞƐƌĂŶŐĞĨƌŽŵϬ͘ϮϴϴͲϬ͘ϯϳϲ'ƚKϮƉĞƌǇĞĂƌŝŶϮϬϯϬ͘

dŚĞŵŝƐƐŝŽŶƐ'ĂƉZĞƉŽƌƚϮϬϭϳʹdŚĞĞŵŝƐƐŝŽŶƐŐĂƉĂŶĚŝƚƐŝŵƉůŝĐĂƟŽŶƐ
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tŚĞƚŚĞƌ ƚŚĞ ŽīƐĞƫŶŐ ƵŶĚĞƌ ƚŚĞ ĂƌďŽŶ KīƐĞƫŶŐ ĂŶĚ
ZĞĚƵĐƟŽŶ ^ĐŚĞŵĞ ĨŽƌ /ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů ǀŝĂƟŽŶ ƌĞĚƵĐĞƐ ƚŚĞ
ĞŵŝƐƐŝŽŶƐ ŐĂƉ ;ďĞƚǁĞĞŶ ƚŚĞ EƐ ĂŶĚ ǁŚĂƚ ŝƐ ŶĞĞĚĞĚ
ĨŽƌ ƚŚĞ WĂƌŝƐ ŐƌĞĞŵĞŶƚ ůŽŶŐͲƚĞƌŵ ŐŽĂůƐͿ ĂůƐŽ ĚĞƉĞŶĚƐ
ŽŶ ƚŚĞ ƋƵĂůŝƚǇ ŽĨ ƚŚĞ ŽīƐĞƚƐ ƚŚĂƚ ĂƌĞ ĂůůŽǁĞĚ ƵŶĚĞƌ ƚŚĞ
ĂƌďŽŶ KīƐĞƫŶŐ ĂŶĚ ZĞĚƵĐƟŽŶ ^ĐŚĞŵĞ ĨŽƌ /ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů
ǀŝĂƟŽŶ ƌĞŐŝŵĞ͘ dŚĞ ŐĂƉ ;ĂƐ ĚĞĮŶĞĚ ŝŶ ƚŚŝƐ ƌĞƉŽƌƚͿ ǁŽƵůĚ
ďĞ ŶĂƌƌŽǁĞĚ ŝĨ ŽŶůǇ ŽīƐĞƚƐ ƚŚĂƚ ƌĞĚƵĐĞ ĞŵŝƐƐŝŽŶƐ ďĞǇŽŶĚ
ƚŚĞ E ŽĨ ƚŚĞ ĐŽƵŶƚƌǇ ƚŚĂƚ ǁĂƐ ƐĞůůŝŶŐ ƚŚĞ ŽīƐĞƚƐ ǁĞƌĞ
ĂůůŽǁĞĚ͘ dŚĞ ŐĂƉ ǁŽƵůĚ ŶŽƚ ďĞ ŶĂƌƌŽǁĞĚ ŝĨ ĐƌĞĚŝƚƐ ǁĞƌĞ
ĂůůŽǁĞĚ ƚŚĂƚ ǁĞƌĞ ĂůƌĞĂĚǇ ĐŽƵŶƚĞĚ ƚŽǁĂƌĚƐ ŵĞĞƟŶŐ ƚŚĞ
ĐŽƵŶƚƌŝĞƐ͛ EƐ͘ dŚŝƐ ǁŽƵůĚ ďĞ ƚŚĞ ĐĂƐĞ͕ ĨŽƌ ĞǆĂŵƉůĞ͕ ĨŽƌ
ůĞĂŶ ĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ DĞĐŚĂŶŝƐŵ ;DͿ ƉƌŽũĞĐƚƐ ŝŶŝƟĂƚĞĚ
ƐĞǀĞƌĂůǇĞĂƌƐĂŐŽƚŚĂƚŬĞĞƉŽƉĞƌĂƟŶŐƌĞŐĂƌĚůĞƐƐŽĨǁŚĞƚŚĞƌ
ŽƌŶŽƚƚŚĞůĞĂŶĞǀĞůŽƉŵĞŶƚDĞĐŚĂŶŝƐŵĐƌĞĚŝƚƐĂƌĞƐŽůĚ͕
ĂŶĚǁŚŽƐĞƌĞĚƵĐƟŽŶƐĂƌĞŝŶĐůƵĚĞĚŝŶƚŚĞĐƵƌƌĞŶƚĞŵŝƐƐŝŽŶ
ƚƌĂũĞĐƚŽƌǇŽĨƚŚĞĐŽƵŶƚƌǇƐĞůůŝŶŐƚŚĞŽīƐĞƚƐ;^ĐŚŶĞŝĚĞƌĞƚĂů͕͘
ϮϬϭϳͿ͘tŚĞƚŚĞƌƚŚĞŽīƐĞƫŶŐƵŶĚĞƌƚŚĞĂƌďŽŶKīƐĞƫŶŐ
ĂŶĚ ZĞĚƵĐƟŽŶ ^ĐŚĞŵĞ ĨŽƌ /ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů ǀŝĂƟŽŶ ƌĞĚƵĐĞƐ
ƚŚĞĞŵŝƐƐŝŽŶƐŐĂƉĂůƐŽĚĞƉĞŶĚƐŽŶƚŚĞůĞǀĞůŽĨƉĂƌƟĐŝƉĂƟŽŶ͘
,ĞŶĐĞ͕ ƚŚĞ /ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů ŝǀŝů ǀŝĂƟŽŶ KƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶ
ŐƌĞĞŵĞŶƚ ƚŽ ƌĞĚƵĐĞ ŐƌĞĞŶŚŽƵƐĞ ŐĂƐ ĞŵŝƐƐŝŽŶƐ ĨƌŽŵ
ĂǀŝĂƟŽŶŵĂǇŚĂǀĞĂŶŝŵƉĂĐƚŽĨďĞƚǁĞĞŶϬĂŶĚϬ͘ϯ'ƚKϮe
ŽŶĐůŽƐŝŶŐƚŚĞĞŵŝƐƐŝŽŶƐŐĂƉŝŶϮϬϯϬ͘

ϯ͘ϰ hŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐƚŚĞĐƵƌƌĞŶƚĞŵŝƐƐŝŽŶ
trends of G20 members
3.4.1 A comparison of current emission trends of
G20 members
dŚŝƐ ƐĞĐƟŽŶ ƉƌĞƐĞŶƚƐ Ă ĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶ ŽĨ ĐŽƵŶƚƌǇͲƐƉĞĐŝĮĐ
ĮŶĚŝŶŐƐ ĨŽƌ ƚŚĞ 'ϮϬ ŵĞŵďĞƌƐ͘ dŽ ĂƐƐĞƐƐ ƚŚĞƐĞ͕ ĮŐƵƌĞ ϯ͘ϯ
ƐŚŽǁƐ ƚŚĞ ƉƌŽũĞĐƚĞĚ ŝŵƉĂĐƚ ƵƉ ƚŽ ϮϬϯϬ ŽĨ ƚŚĞ EƐ ĂŶĚ
ĐƵƌƌĞŶƚƉŽůŝĐŝĞƐŽŶŐƌĞĞŶŚŽƵƐĞŐĂƐĞŵŝƐƐŝŽŶƐĨŽƌĞĂĐŚ'ϮϬ
ŵĞŵďĞƌ͘ Ɛ ŵĞŶƟŽŶĞĚ ŝŶ ŚĂƉƚĞƌ Ϯ͕ ƚŚĞƐĞ ĞĐŽŶŽŵŝĞƐ
ĐŽůůĞĐƟǀĞůǇ ŐĞŶĞƌĂƚĞ ĂƌŽƵŶĚ ƚŚƌĞĞ ƋƵĂƌƚĞƌƐ ŽĨ ŐůŽďĂů
ŐƌĞĞŶŚŽƵƐĞ ŐĂƐ ĞŵŝƐƐŝŽŶƐ͘ dŚĞƌĞĨŽƌĞ ƚŚĞŝƌ ƐƵĐĐĞƐƐ ŝŶ
ŝŵƉůĞŵĞŶƟŶŐ ;Žƌ ĞǆĐĞĞĚŝŶŐͿ ƚŚĞŝƌ EƐ ǁŝůů ŚĂǀĞ Ă ŵĂũŽƌ
ŝŵƉĂĐƚŽŶƚŚĞĂĐŚŝĞǀĞŵĞŶƚŽĨŐůŽďĂůĐůŝŵĂƚĞŐŽĂůƐ͘

dŚĞ ĐĂůĐƵůĂƟŽŶ ŝƐ ďĂƐĞĚ ŽŶ ƚŚĞ ƐĂŵĞ ĚĂƚĂ ĂƐ ƚŚĞ ϮϬϭϲ
ŵŝƐƐŝŽŶƐ'ĂƉZĞƉŽƌƚǁĂƐ;hEW͕ϮϬϭϲͿ͕ďƵƚƵƉĚĂƚĞƐŚĂǀĞ
ďĞĞŶƵƐĞĚĨŽƌ͗ƚŚĞĐƵƌƌĞŶƚƉŽůŝĐŝĞƐĂŶĚƚŚĞEƉƌŽũĞĐƟŽŶƐ
ĨƌŽŵƚŚĞůŝŵĂƚĞĐƟŽŶdƌĂĐŬĞƌ;d͕ϮϬϭϳͿ͖ƚŚĞ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů
ŶĞƌŐǇŐĞŶĐǇ;/͕ϮϬϭϲͿ͖ƚŚĞ:ŽŝŶƚZĞƐĞĂƌĐŚĞŶƚƌĞ;<ŝƚŽƵƐ
Ğƚ Ăů͕͘ ϮϬϭϳͿ͖ W> EĞƚŚĞƌůĂŶĚƐ ŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂů ƐƐĞƐƐŵĞŶƚ
ŐĞŶĐǇ;ĚĞŶůǌĞŶĞƚĂů͕͘ϮϬϭϲĂ͖<ƵƌĂŵŽĐŚŝĞƚĂů͕͘ϮϬϭϲ͖W>͕
ϮϬϭϳͿ͖ ƵƉĚĂƚĞĚ E ƉƌŽũĞĐƟŽŶƐ ĨƌŽŵ ůŝŵĂƚĞ /ŶƚĞƌĂĐƟǀĞ
;ϮϬϭϳͿ͖ ĂŶĚ ƐŽŵĞ ƵƉĚĂƚĞĚ ŶĂƟŽŶĂů ĂŶĚ ŽĸĐŝĂů ƐƚƵĚŝĞƐ
;ZĞƉƵƚĞǆ͕ϮϬϭϲ͖^ŚĂĞƚĂů͕͘ϮϬϭϳͿ;ƐĞĞƉƉĞŶĚŝǆĂǀĂŝůĂďůĞ
ŽŶůŝŶĞͿ͘ DŽƌĞ ƐƉĞĐŝĮĐĂůůǇ͕ ƚŚĞ ĚĂƚĂ ŝƐ ƐŽƵƌĐĞĚ ĨƌŽŵ͗ ;ŝͿ ƚŚĞ
ŽĸĐŝĂůĞƐƟŵĂƚĞƐŝŶĐůƵĚĞĚŝŶƚŚĞEƐ;hE&͕ϮϬϭϱĂͿ͖;ŝŝͿ
ĐĂůĐƵůĂƟŽŶƐ ďĂƐĞĚ ŽŶ ƚŚĞ EƐ ĂŶĚ ŽŶ ŽƚŚĞƌ ĚŽĐƵŵĞŶƚƐ
ƐƵďŵŝƩĞĚ ďǇ ĐŽƵŶƚƌŝĞƐ ƚŽ ƚŚĞ hE& ;ƐƵĐŚ ĂƐ ŶĂƟŽŶĂů
ŐƌĞĞŶŚŽƵƐĞ ŐĂƐ ŝŶǀĞŶƚŽƌŝĞƐ͕ ŶĂƟŽŶĂů ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶƐ͕
ďŝĞŶŶŝĂů ƌĞƉŽƌƚƐ͕ ĂŶĚ ďŝĞŶŶŝĂů ƵƉĚĂƚĞ ƌĞƉŽƌƚƐͿ͖ ;ŝŝŝͿ
ĞƐƟŵĂƚĞƐ ƉƵďůŝƐŚĞĚ ŝŶ ĐŽƵŶƚƌǇͲƐƉĞĐŝĮĐ ƐƚƵĚŝĞƐ͖ ĂŶĚ ;ŝǀͿ
ĞŝŐŚƚŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚŐůŽďĂůĂŶĂůǇƐĞƐϭϭ͘dŚĞƐĞĂƌĞĚĞƐĐƌŝďĞĚŝŶ
ĨƵƌƚŚĞƌĚĞƚĂŝůŝŶƉƉĞŶĚŝǆ͕ǁŚŝĐŚŝƐĂǀĂŝůĂďůĞŽŶůŝŶĞ͘
dŚĞ ƌĞƐƵůƚƐ ŽĨ ƚŚŝƐ ĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚ ĂƌĞ ƉƌĞƐĞŶƚĞĚ ĨŽƌ Ăůů 'ϮϬ
ŵĞŵďĞƌƐŝŶĮŐƵƌĞϯ͘ϯ;ǁŝƚŚƚŚĞϮϴƵƌŽƉĞĂŶhŶŝŽŶŵĞŵďĞƌƐ
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĞĚ ĐŽůůĞĐƟǀĞůǇ ŝŶƐƚĞĂĚ ŽĨ ďǇ ƚŚĞ ĨŽƵƌ DĞŵďĞƌ
^ƚĂƚĞƐ͕ǁŚŽĂƌĞŝŶĚŝǀŝĚƵĂů'ϮϬŵĞŵďĞƌƐͿ͕ŶŽƟŶŐƚŚĂƚĚĂƚĂ
ĂƌĞŶŽƚĂǀĂŝůĂďůĞĨŽƌĂůůĐŽƵŶƚƌŝĞƐĨŽƌĂůůƐƚƵĚŝĞƐ͘ǇĐŽŵƉĂƌŝŶŐ
ƚŚĞ ĐƵƌƌĞŶƚ ƉŽůŝĐǇ ƐĐĞŶĂƌŝŽƐ ĂŶĚ ƚŚĞ E ƐĐĞŶĂƌŝŽƐ͕ ƚŚĞ
ĮŐƵƌĞ ƉƌŽǀŝĚĞƐ ĂŶ ŝŶĚŝĐĂƟŽŶ ŽĨ ǁŚĞƚŚĞƌ Žƌ ŶŽƚ Ă ĐŽƵŶƚƌǇ
ŶĞĞĚƐƚŽŝŵƉůĞŵĞŶƚƉŽůŝĐŝĞƐĂĚĚŝƟŽŶĂůƚŽƚŚĞĐƵƌƌĞŶƚƉŽůŝĐǇ
ƚƌĂũĞĐƚŽƌǇƚŽŵĞĞƚŝƚƐEƚĂƌŐĞƚ͘dŚĞĮŐƵƌĞĚŽĞƐŶŽƚŝŶĚŝĐĂƚĞ
ƚŚĞůĞǀĞůŽĨĂŵďŝƟŽŶŽĨƚŚĞEƚĂƌŐĞƚƐ͘Žǆϯ͘ϯĐŽŶƐŝĚĞƌƐ
ƉŽƐƐŝďůĞƉƌŝŶĐŝƉůĞƐĨŽƌĂƐƐĞƐƐŝŶŐĂŶĚĐŽŵƉĂƌŝŶŐƚŚĞĂŵďŝƟŽŶ
ŽĨEƐĂĐƌŽƐƐĐŽƵŶƚƌŝĞƐ͘/ƚŝƐĂůƐŽŝŵƉŽƌƚĂŶƚƚŽŶŽƚĞƚŚĂƚƚŚĞ
ĐƵƌƌĞŶƚƉŽůŝĐǇƚƌĂũĞĐƚŽƌǇƐĐĞŶĂƌŝŽƐ͕ǁŚŝĐŚĂƩĞŵƉƚƚŽƌĞŇĞĐƚ
ƚŚĞŵŽƐƚƌĞĐĞŶƚŵŝƟŐĂƟŽŶƉŽůŝĐŝĞƐ͕ĚŝīĞƌĨƌŽŵƚŚĞďĂƐĞůŝŶĞ
Žƌ ͚ďƵƐŝŶĞƐƐ ĂƐ ƵƐƵĂů͛ ;hͿ ƐĐĞŶĂƌŝŽƐ ĞŵƉůŽǇĞĚ ďǇ ƐŽŵĞ
ĐŽƵŶƚƌŝĞƐ͕ǁŚŝĐŚƚǇƉŝĐĂůůǇĂƐƐƵŵĞƚŚĂƚŶŽŶĞǁƉŽůŝĐŝĞƐĂƌĞ
ĂĚŽƉƚĞĚŽƌŝŵƉůĞŵĞŶƚĞĚĂŌĞƌĂŐŝǀĞŶĐƵƚͲŽīǇĞĂƌ͘

EƐĂƌĞŶŽƚƐƚĂƟĐŽƌŽŶĞͲŽīĐŽŵŵŝƚŵĞŶƚƐ͖ĐŽƵŶƚƌŝĞƐŚĂǀĞ
ƚŚĞŽďůŝŐĂƟŽŶƚŽƐƚƌĞŶŐƚŚĞŶƚŚĞŵƌĞŐƵůĂƌůǇ͘dŚĞĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚ
ĐŽŶĚƵĐƚĞĚŝŶƚŚŝƐƐĞĐƟŽŶŝƐŽŶĐƵƌƌĞŶƚEƐ͕ĂĐŬŶŽǁůĞĚŐŝŶŐ
ƚŚĂƚƚŚĞǇĐĂŶďĞƌĞǀŝƐĞĚŝŶƚŚĞĨƵƚƵƌĞ͘
&ŽƌĞĂĐŚŽĨƚŚĞ'ϮϬŵĞŵďĞƌƐ͕ŵĞĚŝĂŶĞŵŝƐƐŝŽŶƉƌŽũĞĐƟŽŶƐ
ƌĞƐƵůƟŶŐĨƌŽŵƚŚĞĐƵƌƌĞŶƚƉŽůŝĐŝĞƐĂŶĚĨƵůůŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƟŽŶŽĨ
ƚŚĞEƐŝƐĐĂůĐƵůĂƚĞĚ͘ƐĚĞƐĐƌŝďĞĚŝŶďŽǆϮ͘ϮŝŶŚĂƉƚĞƌϮ͕
ĐƵƌƌĞŶƚ ƉŽůŝĐŝĞƐ ƉƌŽũĞĐƟŽŶƐ ĨƌŽŵ ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚ ĂŶĂůǇƐĞƐ
ƉƌĞƐĞŶƚĞĚŝŶŚĂƉƚĞƌϮĐŽǀĞƌƚŚĞŵĂŝŶĞŶĞƌŐǇĂŶĚĐůŝŵĂƚĞ
ƉŽůŝĐŝĞƐ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĞĚ ĂƐ ŽĨ Ă ƌĞĐĞŶƚ ĐƵƚͲŽī ĚĂƚĞ ĂŶĚ ĚŽ
ŶŽƚĐŽŶƐŝĚĞƌƉƌŽƐƉĞĐƟǀĞƉŽůŝĐŝĞƐƚŚĂƚĂƌĞďĞŝŶŐĚĞďĂƚĞĚŽƌ
ƉůĂŶŶĞĚ͘

ϭϭ dŚĞhE&ƐǇŶƚŚĞƐŝƐƌĞƉŽƌƚĂŶĚƚŚĞĂŶŝƐŚŶĞƌŐǇŐĞŶĐǇ;ͿƐƚƵĚǇĂƌĞ
ĞǆĐůƵĚĞĚŚĞƌĞ͕ĂƐƚŚĞƐĞƐƚƵĚŝĞƐĚŽŶŽƚƉƌŽǀŝĚĞŶĂƟŽŶĂůĞƐƟŵĂƚĞƐ͘

dŚĞŵŝƐƐŝŽŶƐ'ĂƉZĞƉŽƌƚϮϬϭϳʹdŚĞĞŵŝƐƐŝŽŶƐŐĂƉĂŶĚŝƚƐŝŵƉůŝĐĂƟŽŶƐ
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&ŝŐƵƌĞϯ͘ϯ͗'ƌĞĞŶŚŽƵƐĞŐĂƐĞŵŝƐƐŝŽŶƐ;ĂůůŐĂƐĞƐĂŶĚƐĞĐƚŽƌƐͿŽĨƚŚĞ'ϮϬŵĞŵďĞƌƐďǇϮϬϯϬ͘
Figure 3.3 a
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Ύ&ŽƌƚŚĞh^͕ƚŚĞƵŶĐŽŶĚŝƟŽŶĂůEŝƐĨŽƌϮϬϮϱ͘
EŽƚĞ͗ 'ƌĞĞŶŚŽƵƐĞ ŐĂƐ ĞŵŝƐƐŝŽŶƐ ;Ăůů ŐĂƐĞƐ ĂŶĚ ƐĞĐƚŽƌƐͿ ŽĨ ƚŚĞ 'ϮϬ ŵĞŵďĞƌƐ ďǇ ϮϬϯϬ ĨŽƌ ƚŚĞ h ĞŵŝƐƐŝŽŶƐ ƉƌŽũĞĐƟŽŶ ĨƌŽŵ ƚŚĞ E ƐƵďŵŝƐƐŝŽŶ ;ƚŚŝƌĚ ďĂƌͿ͕ ĨŽƌ
ƚŚĞ ĐƵƌƌĞŶƚ ƉŽůŝĐŝĞƐ ƐĐĞŶĂƌŝŽ ĨƌŽŵ ŽĸĐŝĂů ĂŶĚ ŶĂƟŽŶĂů ƐƚƵĚŝĞƐ ;ĨŽƵƌƚŚ ďĂƌͿ͕ ĨƌŽŵ Ăůů ƐƚƵĚŝĞƐ͕ ŝŶĐůƵĚŝŶŐ ŽĸĐŝĂů͕ ŶĂƟŽŶĂů ĂŶĚ ŐůŽďĂů ŵŽĚĞů ƐƚƵĚŝĞƐ ;ĮŌŚ ďĂƌͿ͕ ĨŽƌ ƚŚĞ
ƵŶĐŽŶĚŝƟŽŶĂůEƐĐĞŶĂƌŝŽ;ƐŝǆƚŚďĂƌͿ͕ĂŶĚĨŽƌƚŚĞĐŽŶĚŝƟŽŶĂůEƐĐĞŶĂƌŝŽ;ƐĞǀĞŶƚŚďĂƌͿ͘&ŽƌĐƵƌƌĞŶƚͲƉŽůŝĐǇĂŶĚEƐĐĞŶĂƌŝŽƐƌĞƐƉĞĐƟǀĞůǇ͕ƚŚĞŵŝŶŝŵƵŵʹŵĂǆŝŵƵŵ
ĂŶĚϭϬƚŚʹϵϬƚŚͲƉĞƌĐĞŶƟůĞƌĂŶŐĞĂĐƌŽƐƐĂůůĂƐƐĞƐƐĞĚƐƚƵĚŝĞƐĂƌĞƉƌŽǀŝĚĞĚ͘dŚĞƵŶĐĞƌƚĂŝŶƚǇƌĂŶŐĞƐĂƌĞĞǆƉůĂŝŶĞĚŝŶƚŚĞŵĂŝŶƚĞǆƚ͘&ŽƌƌĞƉŽƌƟŶŐƌĞĂƐŽŶƐ͕ƚŚĞĞŵŝƐƐŝŽŶƐ
ƉƌŽũĞĐƟŽŶƐĨŽƌŚŝŶĂ͕ƵƌŽƉĞĂŶhŶŝŽŶ͕/ŶĚŝĂĂŶĚhŶŝƚĞĚ^ƚĂƚĞƐŽĨŵĞƌŝĐĂĂƌĞƐŚŽǁŶŝŶƉĂŶĞů;ĂͿ͕ĂŶĚƚŚĞŽƚŚĞƌĐŽƵŶƚƌŝĞƐŝŶƉĂŶĞů;ďͿ͕ǁŝƚŚĚŝīĞƌĞŶƚǀĞƌƟĐĂůĂǆŝƐ͘dŚĞ
ĮŐƵƌĞĂůƐŽƐŚŽǁƐƚŚĞŶƵŵďĞƌŽĨƐƚƵĚŝĞƐƵŶĚĞƌůǇŝŶŐƚŚĞĞƐƟŵĂƚĞ;ŝĨĂǀĂŝůĂďůĞͿĨŽƌƚŚĞůĂƐƚĨŽƵƌďĂƌƐ͗ĐƵƌƌĞŶƚƉŽůŝĐŝĞƐ;ŶĂƟŽŶĂůƐƚƵĚŝĞƐͿ͕ĐƵƌƌĞŶƚƉŽůŝĐŝĞƐ;ĂůůƐƚƵĚŝĞƐͿĂŶĚ
ƚŚĞƵŶĐŽŶĚŝƟŽŶĂůEĂŶĚĐŽŶĚŝƟŽŶĂůE;ĂůůƐƚƵĚŝĞƐͿ͘

&ŝŐƵƌĞϯ͘ϯƐŚŽǁƐƚŚĂƚĨŽƌŵĂŶǇĐŽƵŶƚƌŝĞƐƚŚĞŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƟŽŶ
ŽĨƚŚĞŝƌEǁŽƵůĚůĞĂĚƚŽůŽǁĞƌĞŵŝƐƐŝŽŶƐƚŚĂŶƚŚĞĐƵƌƌĞŶƚ
ƉŽůŝĐŝĞƐ ƐĐĞŶĂƌŝŽ͕ Žƌ ŝŶ ŽƚŚĞƌ ǁŽƌĚƐ ƚŚĂƚ ĂĚĚŝƟŽŶĂů ƉŽůŝĐŝĞƐ
ǁŽƵůĚ ŚĂǀĞ ƚŽ ďĞ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĞĚ ƚŽ ŵĞĞƚ ƚŚĞ E ƚĂƌŐĞƚ͘
For some countries the NDC is above the current policies
ƐĐĞŶĂƌŝŽ͕ ŝŶĚŝĐĂƟŶŐ ƚŚĂƚ ŝƚ ƐŚŽƵůĚ ďĞ ƉŽƐƐŝďůĞ ƚŽ ĞŶŚĂŶĐĞ
ĂŵďŝƟŽŶ ƋƵŝƚĞ ĞĂƐŝůǇ͘ &Žƌ ĞŝŐŚƚ 'ϮϬ ŵĞŵďĞƌƐ͕ ƚŚĞ E ŝƐ
ĂďŽǀĞϮϬϭϬĞŵŝƐƐŝŽŶůĞǀĞůƐ͘
ZĞĐĞŶƚ ƐƚƵĚŝĞƐ ƐƵŐŐĞƐƚ ƚŚĂƚ ƌĂǌŝů͕ ŚŝŶĂ͕ /ŶĚŝĂ ĂŶĚ ZƵƐƐŝĂ
ĂƌĞ ůŝŬĞůǇ ƚŽ ʹ Žƌ ĂƌĞ ƌŽƵŐŚůǇ ŽŶ ƚƌĂĐŬ ƚŽ ʹ ;ŽǀĞƌͿĂĐŚŝĞǀĞ
ƚŚĞŝƌ ;ƵŶĐŽŶĚŝƟŽŶĂůͿ ϮϬϯϬ ƚĂƌŐĞƚƐ ƚŚƌŽƵŐŚ ƚŚĞŝƌ ĐƵƌƌĞŶƚůǇ
ŝŵƉůĞŵĞŶƚĞĚƉŽůŝĐŝĞƐ͘
ƌŐĞŶƟŶĂ͕ƵƐƚƌĂůŝĂ͕ĂŶĂĚĂ͕ƚŚĞƵƌŽƉĞĂŶhŶŝŽŶ͕/ŶĚŽŶĞƐŝĂ͕
:ĂƉĂŶ͕ DĞǆŝĐŽ͕ ^ŽƵƚŚ ĨƌŝĐĂ͕ ZĞƉƵďůŝĐ ŽĨ <ŽƌĞĂ ĂŶĚ ƚŚĞ
hŶŝƚĞĚ^ƚĂƚĞƐŽĨŵĞƌŝĐĂĂƌĞůŝŬĞůǇƚŽƌĞƋƵŝƌĞĨƵƌƚŚĞƌĂĐƟŽŶ
ŝŶŽƌĚĞƌƚŽŵĞĞƚƚŚĞŝƌEƐ͕ĂĐĐŽƌĚŝŶŐƚŽŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚĂŶĚ
ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞƐƟŵĂƚĞƐ͘
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&ƌŽŵ ƚŚĞ ĞǆŝƐƟŶŐ ƐƚƵĚŝĞƐ͕ ŝƚ ŝƐ ŶŽƚ ƉŽƐƐŝďůĞ ƚŽ ĚĞƚĞƌŵŝŶĞ
ǁŚĞƚŚĞƌ^ĂƵĚŝƌĂďŝĂĂŶĚdƵƌŬĞǇĂƌĞŽŶƚƌĂĐŬƚŽŵĞĞƚƚŚĞŝƌ
EƐ͘
&ŝŐƵƌĞ ϯ͘ϯ ĨƵƌƚŚĞƌŵŽƌĞ ŝůůƵƐƚƌĂƚĞƐ ƚŚĂƚ ƚŚĞ ƉƌŽŐƌĞƐƐ ŽŶ
ĐƵƫŶŐ ĚŽǁŶ ŐƌĞĞŶŚŽƵƐĞ ŐĂƐ ĞŵŝƐƐŝŽŶƐ ǀĂƌŝĞƐ ĂĐƌŽƐƐ ƚŚĞ
'ϮϬĐŽƵŶƚƌŝĞƐ͘&ŽƌϭϭŽĨƚŚĞϭϲ'ϮϬŵĞŵďĞƌƐ;ĐŽƵŶƟŶŐƚŚĞ
ϮϴƵƌŽƉĞĂŶhŶŝŽŶŵĞŵďĞƌƐĂƐŽŶĞͿ͕ĞŵŝƐƐŝŽŶƉƌŽũĞĐƟŽŶƐ
ďĂƐĞĚŽŶĐƵƌƌĞŶƚƉŽůŝĐŝĞƐĂƌĞŚŝŐŚĞƌƚŚĂŶƚŚĞŝƌϮϬϭϬĞŵŝƐƐŝŽŶ
ůĞǀĞůƐ͘DŽƌĞƐƉĞĐŝĮĐĂůůǇ͕ĨŽƌƐŽŵĞŶŽŶͲKDĞŵďĞƌ^ƚĂƚĞƐ
;ƌŐĞŶƟŶĂ͕ ŚŝŶĂ͕ /ŶĚŝĂ ĂŶĚ ^ĂƵĚŝ ƌĂďŝĂͿ ĂƐ ǁĞůů ĂƐ ĨŽƌ
ƐŽŵĞKDĞŵďĞƌ^ƚĂƚĞƐ;ƵƐƚƌĂůŝĂ͕DĞǆŝĐŽ͕ZĞƉƵďůŝĐŽĨ
<ŽƌĞĂ ĂŶĚ dƵƌŬĞǇͿ͕ ĐƵƌƌĞŶƚůǇ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĞĚ ƉŽůŝĐŝĞƐ ĚŽ ŶŽƚ
ƐƚŽƉ ĂŶŶƵĂů ĞŵŝƐƐŝŽŶƐ ĨƌŽŵ ŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐ ƵŶƟů ϮϬϯϬ͘ ŶŶƵĂů
ĞŵŝƐƐŝŽŶƐŝŶŽƚŚĞƌĐŽƵŶƚƌŝĞƐĂƌĞƉƌŽũĞĐƚĞĚƚŽƌĞŵĂŝŶƐƚĂďůĞ
Ăƚ ĂďŽƵƚ ϮϬϭϬ ůĞǀĞůƐ ;ŝŶĐůƵĚŝŶŐ ŝŶ ĂŶĂĚĂ͕ ZƵƐƐŝĂ ĂŶĚ ƚŚĞ
hŶŝƚĞĚ^ƚĂƚĞƐŽĨŵĞƌŝĐĂͿ͕ŽƌƚŽĚĞĐƌĞĂƐĞĨƵƌƚŚĞƌ;ƐƵĐŚĂƐŝŶ
ƚŚĞƵƌŽƉĞĂŶhŶŝŽŶǁŝƚŚĂϳʹϯϮƉĞƌĐĞŶƚƌĞĚƵĐƟŽŶĐŽŵƉĂƌĞĚ
ƚŽϮϬϭϬůĞǀĞůƐͿ͕ƵŶĚĞƌĐƵƌƌĞŶƚƉŽůŝĐŝĞƐ͘dŚĞĨŽůůŽǁŝŶŐƐĞĐƟŽŶ
ƉƌŽǀŝĚĞƐŵŽƌĞĚĞƚĂŝůŽŶĞĂĐŚŽĨƚŚĞ'ϮϬŵĞŵďĞƌƐ͘

dŚĞŵŝƐƐŝŽŶƐ'ĂƉZĞƉŽƌƚϮϬϭϳʹdŚĞĞŵŝƐƐŝŽŶƐŐĂƉĂŶĚŝƚƐŝŵƉůŝĐĂƟŽŶƐ
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Figure 3.3 b
Emissions (GtCO₂e/year)

,
,,

,

,
,,

,
,,

,,

,
,,

,

4.0
■ 1990

3.5
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■ Current policies (naonal studies)
■ Current policies (all studies)
■ Uncondional NDC (all studies)
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■ Condional NDC (all studies)
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Japan

Mexico
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Number of studies

Russia

1 3 6 -

Saudi
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South Republic
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1 3 3 - 1 5 - 4
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dŚĞŵŝƐƐŝŽŶƐ'ĂƉZĞƉŽƌƚϮϬϭϳʹdŚĞĞŵŝƐƐŝŽŶƐŐĂƉĂŶĚŝƚƐŝŵƉůŝĐĂƟŽŶƐ
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Žǆϯ͘ϯŽŵƉĂƌŝŶŐƚŚĞĂŵďŝƟŽŶŽĨĐŽƵŶƚƌŝĞƐ͛EƐ
tŚĞŶĐŽƵŶƚƌŝĞƐƉƵƚĨŽƌǁĂƌĚƚŚĞŝƌEƐĨŽƌƚŚĞWĂƌŝƐŐƌĞĞŵĞŶƚ͕ƚŚĞǇǁĞƌĞĂƐŬĞĚƚŽĞǆƉůĂŝŶǁŚǇƚŚĞƐĞĂƌĞĂŵďŝƟŽƵƐ͘
dŚĞƐĞĞǆƉůĂŶĂƟŽŶƐĐĂŶďĞƵƐĞĚƚŽĚĞƌŝǀĞŵĞƚƌŝĐƐƚŽĐŽŵƉĂƌĞĐŽƵŶƚƌŝĞƐ͛ĂĐƟŽŶƐ͘
dŚĞ ůŝƚĞƌĂƚƵƌĞ ŽŶ ĂƐƐĞƐƐŝŶŐ ƚŚĞ ĂŵďŝƟŽŶ ŽĨ EƐ ŝƐ ŐƌŽǁŝŶŐ͘ /ƚ ĐŽŵƉĂƌĞƐ ĚŝīĞƌĞŶƚ ĞŶĞƌŐǇ ĂŶĚ ĐůŝŵĂƚĞ ŝŶĚŝĐĂƚŽƌƐ
ďĞƚǁĞĞŶĐŽƵŶƚƌŝĞƐĂŶĚĂŶĂůǇƐĞƐǁŚĂƚǁŽƵůĚďĞŶĞĐĞƐƐĂƌǇŝŶƚĞƌŵƐŽĨŶĂƟŽŶĂůĂŵďŝƟŽŶƚŽďĞĐŽŵƉĂƟďůĞǁŝƚŚƚŚĞWĂƌŝƐ
ŐƌĞĞŵĞŶƚ;ůĚǇĞƚĂů͕͘ϮϬϭϲ͖ůŝŵĂƚĞdƌĂŶƐƉĂƌĞŶĐǇ͕ϮϬϭϳ͖,ƂŚŶĞĞƚĂů͕͘ϮϬϭϳͿ͘,ƂŚŶĞĞƚĂů͘;ϮϬϭϳͿĂƌŐƵĞƚŚĂƚŽŶůǇĂ
ĐŽŵƉƌĞŚĞŶƐŝǀĞĂƉƉƌŽĂĐŚƚŚĂƚĐŽǀĞƌƐĂůůƉĞƌƐƉĞĐƟǀĞƐĐĂŶďĞƵƐĞĚƚŽĂƐƐĞƐƐƚŚĞĂŵďŝƟŽŶŽĨŶĂƟŽŶĂůĐůŝŵĂƚĞƉŽůŝĐǇ͘DĂŶǇ
ƉƌŝŶĐŝƉůĞƐĐŽƵůĚďĞƵƐĞĚďǇĐŽƵŶƚƌŝĞƐƚŽĂƐƐĞƐƐĂŵďŝƟŽŶ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐ;ďĂƐĞĚŽŶ,ƂŚŶĞĞƚĂů͘ϮϬϭϳͿ͗
•  ĐŽƵŶƚƌǇ͛Ɛ ƌĞĚƵĐƟŽŶ ŽĨ ĞŵŝƐƐŝŽŶƐ ƐŝŶĐĞ ϭϵϵϬ ;Žƌ ĂŶǇ ŽƚŚĞƌ ďĂƐĞͲǇĞĂƌͿ͗ ƚŚĞ ƐƚĂŶĚĂƌĚ ƉĞƌƐƉĞĐƟǀĞ ĨŽƌ ĚĞǀĞůŽƉĞĚ
ĐŽƵŶƚƌŝĞƐƵƐĞĚƐŝŶĐĞϭϵϵϮ͕ĂůƐŽƵƐĞĚŝŶƚŚĞ<ǇŽƚŽWƌŽƚŽĐŽůʹƚŚĞŵĞƚƌŝĐƵƐĞĚďǇƚŚĞƵƌŽƉĞĂŶhŶŝŽŶ͕ĨŽƌĞǆĂŵƉůĞ͘
• Change in recent trend in emissions:ĂĐŽƵŶƚƌǇǁŽƵůĚĚŽŵŽƌĞƚŚĂŶďĞĨŽƌĞʹƚŚĞŵĂŝŶĂƌŐƵŵĞŶƚŝŶƚŚĞƉƌŽƉŽƐĂůďǇ
ƚŚĞhŶŝƚĞĚ^ƚĂƚĞƐŽĨŵĞƌŝĐĂ͘dŚŝƐĐĂŶĂůƐŽďĞŵĞĂƐƵƌĞĚĂƐĂĚĞǀŝĂƟŽŶĨƌŽŵĂhƐĐĞŶĂƌŝŽ͘
• Time and level of peaking emissions per capita:ĐŽƵŶƚƌŝĞƐŐŽƚŚƌŽƵŐŚĚŝīĞƌĞŶƚůĞǀĞůƐŽĨĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚǁŝƚŚĮƌƐƚƌŝƐŝŶŐ͕
ƚŚĞŶƉĞĂŬŝŶŐĂŶĚƚŚĞŶĚĞĐůŝŶŝŶŐĞŵŝƐƐŝŽŶƐʹƚŚĞŵĞƚƌŝĐĐŚŽƐĞŶďǇŚŝŶĂ͘
• ŽŵƉĂƌŝƐŽŶǁŝƚŚĞƋƵŝƚǇͲďĂƐĞĚĞīŽƌƚͲƐŚĂƌŝŶŐĐĂůĐƵůĂƟŽŶƐ͗dŚĞƌĞŝƐĂůŽŶŐŚŝƐƚŽƌǇŽĨƐĐŝĞŶƟĮĐƐƚƵĚŝĞƐƚŚĂƚƵƐĞ͚ĞīŽƌƚͲ
ƐŚĂƌŝŶŐ͛ƉƌŝŶĐŝƉůĞƐƚŽĐĂůĐƵůĂƚĞ͚ĨĂŝƌ͛ĞŵŝƐƐŝŽŶƚĂƌŐĞƚƐĨŽƌĐŽƵŶƚƌŝĞƐ͘dŚĞƉƌŝŶĐŝƉůĞƐŝŶĐůƵĚĞƌĞƐƉŽŶƐŝďŝůŝƚǇ;ĨŽƌĞǆĂŵƉůĞ
ƚŚŽƐĞǁŚŽĞŵŝƩĞĚŵŽƌĞŝŶƚŚĞƉĂƐƚŶŽǁŚĂǀĞƚŽƌĞĚƵĐĞŵŽƌĞͿŽƌĐĂƉĂďŝůŝƚǇ;ĨŽƌĞǆĂŵƉůĞƚŚŽƐĞǁŝƚŚŚŝŐŚĞƌƉĞƌĐĂƉŝƚĂ
ŝŶĐŽŵĞůĞǀĞůƐƐŚŽƵůĚĚŽŵŽƌĞͿ͕ĞƋƵĂůŝƚǇ;ƚŚĂƚŝƐĞƋƵĂůĞŵŝƐƐŝŽŶƌŝŐŚƚƐƉĞƌĐĂƉŝƚĂͿ͕ĐŽƐƚͲĞīĞĐƟǀĞŶĞƐƐ;ƚŽƚĂůĂďĂƚĞŵĞŶƚ
ĐŽƐƚƉĞƌ'ƌŽƐƐŽŵĞƐƟĐWƌŽĚƵĐƚͿ͕ĂƐǁĞůůĂƐĐŽŵďŝŶĂƟŽŶƐ͘
• ŽŵƉĂƌŝƐŽŶ ǁŝƚŚ ďĞŶĐŚŵĂƌŬƐ ŽĨ ĚĞĐĂƌďŽŶŝǌĂƟŽŶ ŝŶĚŝĐĂƚŽƌƐ͗  ŶƵŵďĞƌ ŽĨ ŝŶĚŝĐĂƚŽƌƐ ĐĂŶ ďĞ ƵƐĞĚ ƚŽ ĚĞƐĐƌŝďĞ
ĐŽƵŶƚƌŝĞƐ͛ĐŝƌĐƵŵƐƚĂŶĐĞƐĂŶĚĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƐ͕ĨŽƌĞǆĂŵƉůĞĂƚƚŚĞŶĂƟŽŶĂůůĞǀĞů͕ĞŵŝƐƐŝŽŶƐƉĞƌ'ƌŽƐƐŽŵĞƐƟĐWƌŽĚƵĐƚ͕
ĞŵŝƐƐŝŽŶƐƉĞƌĐĂƉŝƚĂ͕ĞŶĞƌŐǇƵƐĞƉĞƌĐĂƉŝƚĂŽƌƚŚĞĞŶĞƌŐǇŵŝǆ͘ƚƚŚĞƐĞĐƚŽƌĂůůĞǀĞůŝƚĐŽƵůĚďĞĞŵŝƐƐŝŽŶƐƉĞƌŬŝůŽŵĞƚƌĞ
ƚƌĂǀĞůůĞĚŽƌƉĞƌƚŽŶŶĞŽĨĐĞŵĞŶƚŽƌƐƚĞĞůƉƌŽĚƵĐĞĚ͘/ŶĚŝĐĂƚŽƌƐĐĂŶŵĞĂƐƵƌĞĂĐƟǀŝƚǇ;ĨŽƌĞǆĂŵƉůĞǀĞŚŝĐůĞŬŝůŽŵĞƚƌĞƐ
ƚƌĂǀĞůůĞĚͿŽƌŝŶƚĞŶƐŝƚǇ;ĞŵŝƐƐŝŽŶƐƉĞƌǀĞŚŝĐůĞŬŝůŽŵĞƚƌĞͿ;ƐĞĞĂůƐŽƚŚĞĚĂƚĂƉŽƌƚĂůŽĨƚŚĞůŝŵĂƚĞĐƟŽŶdƌĂĐŬĞƌͿ͘
• /ŶůŝŶĞǁŝƚŚŐůŽďĂůůǇĐŽƐƚͲĞīĞĐƟǀĞŵŽĚĞůƉĂƚŚǁĂǇƐ͗DŽĚĞůůŝŶŐĞǆĞƌĐŝƐĞƐĐĂŶŝĚĞŶƟĨǇƚŚĞĐŽƵŶƚƌǇƌĞĚƵĐƟŽŶƐƌĞƋƵŝƌĞĚ
ƚŽŵŝŶŝŵŝǌĞƚŚĞĂŐŐƌĞŐĂƚĞĚŐůŽďĂůĐŽƐƚƐŽĨĞŵŝƐƐŝŽŶƌĞĚƵĐƟŽŶƐ͘ƐĂƌĞƐƵůƚ͕ƌĞĚƵĐƟŽŶƐĂƌĞƌĞƋƵŝƌĞĚŝŶƚŚŽƐĞƐĞĐƚŽƌƐ
ĂŶĚĐŽƵŶƚƌŝĞƐǁŚĞƌĞƚŚĞǇĂƌĞůĞĂƐƚͲĐŽƐƚĨƌŽŵĂŐůŽďĂůƉĞƌƐƉĞĐƟǀĞ͘
• ŽŵƉĂƌŝƐŽŶǁŝƚŚďĞƐƚƉƌĂĐƟĐĞƉŽůŝĐǇƉĂĐŬĂŐĞŽƌƉŽůŝĐǇŵĞŶƵ͗ĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶĐĂŶďĞŵĂĚĞŽŶƚŚĞĞǆƚĞŶƚƚŽǁŚŝĐŚ
Ă ĐŽƵŶƚƌǇ ŚĂƐ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĞĚ ƐƵƉƉŽƌƟŶŐ ƉŽůŝĐŝĞƐ͕ ĂĚĚƌĞƐƐĞƐ ďĂƌƌŝĞƌƐ͕ Žƌ ŚĂƐ ĐŽƵŶƚĞƌƉƌŽĚƵĐƟǀĞ ƉŽůŝĐŝĞƐ ŝŶ ƉůĂĐĞ͘ 
ĐŽŶƚƌŝďƵƟŽŶĐĂŶďĞƌĞŐĂƌĚĞĚĂƐĂŵďŝƟŽƵƐŝĨŝƚŝŶĐůƵĚĞƐŵĂŶǇƉŽůŝĐŝĞƐƚŚĂƚĂƌĞĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚŐŽŽĚƉƌĂĐƟĐĞ͕ǁŚŝůĞŝƚǁŽƵůĚ
ďĞůĞƐƐĂŵďŝƟŽƵƐŝĨƚŚĞĐŽƵŶƚƌǇǁĞƌĞŶŽƚƚŽŝŵƉůĞŵĞŶƚƚŚĞƉŽůŝĐŝĞƐƚŚĂƚŵŽƐƚŽĨŝƚƐƉĞĞƌƐŚĂĚĂůƌĞĂĚǇƐƵĐĐĞƐƐĨƵůůǇ
ŝŵƉůĞŵĞŶƚĞĚ;ƐĞĞĂůƐŽĐůŝŵĂƚĞƉŽůŝĐǇĚĂƚĂďĂƐĞϭϮ͕ůŝŵĂƚĞdƌĂŶƐƉĂƌĞŶĐǇϮϬϭϳͿ͘
ŽŵƉƌĞŚĞŶƐŝǀĞ ƐƚƵĚŝĞƐ ƚŚĂƚ ĞǀĂůƵĂƚĞ ĚŝǀĞƌƐĞ ŵĞƚƌŝĐƐ ĂƌĞ ŶŽƚ ǇĞƚ ĂǀĂŝůĂďůĞ͘ ,ŽǁĞǀĞƌ͕ ƚŚĞŝƌ ŝŶĐůƵƐŝŽŶ ǁŽƵůĚ ďĞ ǀĞƌǇ
ƵƐĞĨƵůŝŶĨƵƚƵƌĞŵŝƐƐŝŽŶƐ'ĂƉZĞƉŽƌƚƐ͕ĂƐǁĞůůĂƐĨŽƌƚŚĞĨƵƌƚŚĞƌƉƌŽĐĞƐƐĞƐƵŶĚĞƌƚŚĞhE&͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐƚŚĞ&ĂĐŝůŝƚĂƟǀĞ
ŝĂůŽŐƵĞŝŶϮϬϭϴĂŶĚƚŚĞŐůŽďĂůƐƚŽĐŬƚĂŬĞŝŶϮϬϮϯ͘

ϯ͘ϰ͘ϮEƐĂŶĚĞŵŝƐƐŝŽŶƚƌĞŶĚƐŽĨŝŶĚŝǀŝĚƵĂů'ϮϬ
members
China’s E ŝŶĐůƵĚĞƐ ĨŽƵƌ ŵĂũŽƌ ƚĂƌŐĞƚƐ͗ ;ϭͿ ĂŶ ŝŶƚĞŶƟŽŶ
ƚŽ ƉĞĂŬ KϮ ĞŵŝƐƐŝŽŶƐ ĂƌŽƵŶĚ ϮϬϯϬ͕ ŵĂŬŝŶŐ ďĞƐƚ ĞīŽƌƚƐ
ƚŽƉĞĂŬĞĂƌůŝĞƌ͕;ϮͿƚŽƌĞĚƵĐĞƚŚĞĐĂƌďŽŶŝŶƚĞŶƐŝƚǇŽĨ'ƌŽƐƐ
ŽŵĞƐƟĐ WƌŽĚƵĐƚ ďǇ ϲϬʹϲϱ ƉĞƌĐĞŶƚ ĨƌŽŵ ϮϬϬϱ ůĞǀĞůƐ ďǇ
ϮϬϯϬ͕;ϯͿƚŽŝŶĐƌĞĂƐĞƚŚĞƐŚĂƌĞŽĨŶŽŶͲĨŽƐƐŝůĨƵĞůƐŝŶƉƌŝŵĂƌǇ
ĞŶĞƌŐǇĐŽŶƐƵŵƉƟŽŶƚŽĂƌŽƵŶĚϮϬƉĞƌĐĞŶƚďǇϮϬϯϬ͕ĂŶĚ;ϰͿ
ƚŽŝŶĐƌĞĂƐĞƚŚĞĨŽƌĞƐƚƐƚŽĐŬǀŽůƵŵĞďǇĂƌŽƵŶĚϰ͘ϱďŝůůŝŽŶŵϯ
ĨƌŽŵϮϬϬϱůĞǀĞůƐďǇϮϬϯϬ͘&ŽƌƚŚĞĮƌƐƚƚǁŽƚĂƌŐĞƚƐ͕ƚŚĞE
ĚŽĞƐŶŽƚĐůĂƌŝĨǇǁŚŝĐŚƐĞĐƚŽƌƐĂƌĞĐŽǀĞƌĞĚ;ĂŵĂƐƐĂĞƚĂů͕͘
ϮϬϭϱͿ͘ZĞĐĞŶƚŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚƐƚƵĚŝĞƐ;ůŝŵĂƚĞĐƟŽŶdƌĂĐŬĞƌ͕
ϮϬϭϳĂ͖ĚĞŶůǌĞŶĞƚĂů͕͘ϮϬϭϲď͖/͕ϮϬϭϲ͖^ŚĂĞƚĂů͕͘ϮϬϭϱͿ

ϭϮ ǁ
 ǁǁ͘ĐůŝŵĂƚĞƉŽůŝĐǇĚĂƚĂďĂƐĞ͘ŽƌŐ͕ŚƩƉƐ͗ͬͬŶĞǁĐůŝŵĂƚĞ͘ŽƌŐͬϮϬϭϱͬϭϮͬϬϭͬŐŽŽĚͲ
ƉƌĂĐƟĐĞͲƉŽůŝĐŝĞƐͬ
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ƐƵŐŐĞƐƚƚŚĂƚŚŝŶĂ͛ƐĞŵŝƐƐŝŽŶƐƵŶĚĞƌĐƵƌƌĞŶƚůǇŝŵƉůĞŵĞŶƚĞĚ
ƉŽůŝĐŝĞƐǁŽƵůĚƌŽƵŐŚůǇďĞŝŶůŝŶĞǁŝƚŚǁŚĂƚƚŚĞEƚĂƌŐĞƚƐ
ǁŽƵůĚŵĞĂŶĨŽƌŽǀĞƌĂůůĞŵŝƐƐŝŽŶƐ͕ďƵƚĚŽŶŽƚƉƌŽǀŝĚĞƐƚƌŽŶŐ
ŝŶĚŝĐĂƟŽŶƚŚĂƚKϮĞŵŝƐƐŝŽŶƐǁŽƵůĚƉĞĂŬďĞĨŽƌĞϮϬϯϬϭϯ͘dŽƚĂů
ŐƌĞĞŶŚŽƵƐĞŐĂƐĞŵŝƐƐŝŽŶƐĂƌĞƉƌŽũĞĐƚĞĚƚŽŬĞĞƉŽŶŐƌŽǁŝŶŐ
ƵƉ ƚŽ ϮϬϯϬ͕ ĂůďĞŝƚ Ăƚ Ă ŵƵĐŚ ůŽǁĞƌ ƌĂƚĞ ƚŚĂŶ ƉƌĞǀŝŽƵƐůǇ
ŽďƐĞƌǀĞĚ͕ǁŚŝĐŚŝƐĂůƐŽĐŽŶĐůƵĚĞĚŝŶƚŚĞĂŶĂůǇƐŝƐŽĨ:ŝĂŶŐet
Ăů͘;ϮϬϭϳͿ͘^ĞǀĞƌĂůƐƚƵĚŝĞƐŚĂǀĞƌĞǀŝƐĞĚƚŚĞŝƌƉƌŽũĞĐƟŽŶĨŽƌ
ϮϬϯϬĚŽǁŶǁĂƌĚĐŽŵƉĂƌĞĚƚŽůĂƐƚǇĞĂƌ͛ƐƉƌŽũĞĐƟŽŶ͘
ƌŝǀĞŶďǇĂŝƌƉŽůůƵƟŽŶĐŽŶƚƌŽůĂĐƟŽŶƉŽůŝĐŝĞƐ;^ƚĂƚĞŽƵŶĐŝů͕
ϮϬϭϯͿ͕ŚŝŶĂƐƚĂƌƚĞĚƚŽĐŽŶƚƌŽůĐŽĂůƵƐĞĂŶĚƉƌŽŵŽƚĞĐůĞĂŶ
ĞŶĞƌŐǇ ƵƐĞ ŝŶ ϮϬϭϮ͘ dŽŐĞƚŚĞƌ ǁŝƚŚ ĞĐŽŶŽŵŝĐ ƐƚƌƵĐƚƵƌĂů
ϭϯ ^ŽŵĞ ĂŶĂůǇƐƚƐ ŚĂǀĞ ĂƌŐƵĞĚ ƚŚĂƚ ƐƚƌƵĐƚƵƌĂů ƐŚŝŌƐ ŝŶ ƚŚĞ ĞĐŽŶŽŵǇ ŝŶ ƌĞĐĞŶƚ
ǇĞĂƌƐ ŵĂŬĞ ůŝŬĞůǇ ŵƵĐŚ ƐƚĞĞƉĞƌ ƌĞĚƵĐƟŽŶƐ ŝŶ ƚŚĞ KϮ ŝŶƚĞŶƐŝƚǇ ŽĨ 'ƌŽƐƐ
ŽŵĞƐƟĐ WƌŽĚƵĐƚ͘ &ĞƌŐƵƐ ĂŶĚ ^ƚĞƌŶ ;ϮϬϭϳͿ ŝŶĐůƵĚĞ ĂŶ ŝůůƵƐƚƌĂƟǀĞ ƉĂƚŚǁĂǇ
ǁŚĞƌĞŝŶŝŶƚĞŶƐŝƚǇŝƐŚĂůǀĞĚĨƌŽŵϮϬϬϱƚŽϮϬϮϬ͕ĂŶĚƚŚĞƌĞƐƵůƚŝƐĂƉĞĂŬŝŶKϮ
ĞŵŝƐƐŝŽŶƐďĞƚǁĞĞŶϮϬϮϬĂŶĚϮϬϮϱ͘

dŚĞŵŝƐƐŝŽŶƐ'ĂƉZĞƉŽƌƚϮϬϭϳʹdŚĞĞŵŝƐƐŝŽŶƐŐĂƉĂŶĚŝƚƐŝŵƉůŝĐĂƟŽŶƐ

5993
ĐŚĂŶŐĞƐ͕ ƚŚŝƐ ƌĞƐƵůƚĞĚ ŝŶ Ă ƐůŽǁĚŽǁŶ ŽĨ ŵŽƐƚ ĞŶĞƌŐǇͲ
ŝŶƚĞŶƐŝǀĞƉƌŽĚƵĐƟŽŶ͕ĂƉĞĂŬŝŶĐŽĂůĐŽŶƐƵŵƉƟŽŶŝŶϮϬϭϯŝŶ
ƉŚǇƐŝĐĂůƵŶŝƚĂŶĚŝŶϮϬϭϰŝŶƐƚĂŶĚĂƌĚĐŽĂůĞƋƵŝǀĂůĞŶƚƐ͕ĂŶĚ
ĐŽŶƟŶƵĞĚĚĞĐůŝŶĞĨƌŽŵϮϬϭϰ͘ŽĂůĐŽŶƐƵŵƉƟŽŶƌĞĚƵĐĞĚďǇ
ϰ͘ϳƉĞƌĐĞŶƚŝŶϮϬϭϱ͕ĂŶĚϯ͘ϳƉĞƌĐĞŶƚŝŶϮϬϭϲ;ŚŝŶĂ^ƚĂƟƐƟĐ
zĞĂƌ ŽŽŬ͕ ϮϬϭϳͿ͘ ƵĞ ƚŽ ƚŚĞ ŝŶĐƌĞĂƐĞ ŝŶ ŶĂƚƵƌĂů ŐĂƐ ĂŶĚ
ƉĞƚƌŽůĞƵŵƉƌŽĚƵĐƟŽŶ͕ƚŚĞƚŽƚĂůKϮ emissions have started
ƚŽĚĞĐůŝŶĞĂŌĞƌϮϬϭϰ͘ĂƐĞĚŽŶƚŚĞĞŶĞƌŐǇƵƐĞĚĂƚĂ͕ĞŶĞƌŐǇ
ƌĞůĂƚĞĚKϮĞŵŝƐƐŝŽŶƐĂƌĞĂƌŽƵŶĚϰϱϬDƚKϮůŽǁĞƌŝŶϮϬϭϲ
ƚŚĂŶ ŝŶ ϮϬϭϰ͕ ǁŚŝĐŚ ĂŵŽƵŶƚƐ ƚŽ ϱ ƉĞƌĐĞŶƚ ŽĨ ƚŽƚĂů KϮ
ĞŵŝƐƐŝŽŶƐĨƌŽŵĞŶĞƌŐǇĂĐƟǀŝƟĞƐ͘ĞƐƉŝƚĞĂƐŵĂůůŝŶĐƌĞĂƐĞŝŶ
ĞŵŝƐƐŝŽŶƐĨƌŽŵĐůŝŶŬĞƌŵĂŶƵĨĂĐƚƵƌĞ͕KϮĞŵŝƐƐŝŽŶƐŝŶϮϬϭϲ
ĂƌĞƐƟůůϰϯϬDƚKϮͬǇĞĂƌůŽǁĞƌƚŚĂŶŝŶϮϬϭϱ;ŚŝŶĂ^ƚĂƟƐƟĐ
zĞĂƌŽŽŬ͕ϮϬϭϳͿ͘
/ŶƚŚĞůĂƐƚƚǁŽǇĞĂƌƐ͕ŶĞǁůǇŝŶƐƚĂůůĞĚĐĂƉĂĐŝƚǇŽŶǁŝŶĚƉŽǁĞƌ͕
ƐŽůĂƌ ƉŽǁĞƌ͕ ĂŶĚ ŚǇĚƌŽƉŽǁĞƌ ŚĂƐ ŝŶĐƌĞĂƐĞĚ ƚŽ ŵŽƌĞ ƚŚĂŶ
ϭϮϬ't͕ǁŚŝĐŚƚŽŐĞƚŚĞƌǁŝƚŚϭϭ'tŶĞǁůǇŝŶƐƚĂůůĞĚĐĂƉĂĐŝƚǇ
ĨŽƌŶƵĐůĞĂƌŚĂƐĚŽŵŝŶĂƚĞĚƚŚĞŐůŽďĂůŶĞǁůǇŝŶƐƚĂůůĞĚĐĂƉĂĐŝƚǇ
ĨŽƌůŽǁͲĐĂƌďŽŶƉŽǁĞƌ͘>ŽǁͲĐĂƌďŽŶƉŽǁĞƌĂĐĐŽƵŶƚƐĨŽƌŵŽƌĞ
ƚŚĂŶϰϬƉĞƌĐĞŶƚŽĨŐůŽďĂůŶĞǁůǇŝŶƐƚĂůůĞĚĐĂƉĂĐŝƚǇŝŶƚŚĞůĂƐƚ
ƚǁŽǇĞĂƌƐ;͕ϮϬϭϳ͖ZEϮϭ͕ϮϬϭϳͿ͘
ƵĞ ƚŽ ƐƚƌƵĐƚƵƌĂů ĐŚĂŶŐĞ ŝŶ ƚŚĞ ŝŶĚƵƐƚƌǇ ƐĞĐƚŽƌ͕ ĞŶĞƌŐǇ
ĚĞŵĂŶĚŝŶĐƌĞĂƐĞŝƐƉƌŽũĞĐƚĞĚƚŽďĞƋƵŝƚĞůŽǁ͕ǁŝƚŚĞŶĞƌŐǇ
ĚĞŵĂŶĚ ďǇ ϮϬϮϬ ŵƵĐŚ ůŽǁĞƌ ƚŚĂŶ ƚŚĂƚ ƉƌŽũĞĐƚĞĚ ŝŶ
ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ ƉůĂŶŶŝŶŐ͘ ĂƐĞĚ ŽŶ ƐĐĞŶĂƌŝŽ ĂŶĂůǇƐŝƐ͕ ƚŚĞ
ŝŶĐƌĞĂƐĞ ŝŶ ĞŶĞƌŐǇ ĚĞŵĂŶĚ ŝŶ ƚŚĞ ŶĞĂƌ ĨƵƚƵƌĞ ĐŽƵůĚ ďĞ
ƉƌŽǀŝĚĞĚ ďǇ ƌĞŶĞǁĂďůĞ ĞŶĞƌŐǇ͕ ŶƵĐůĞĂƌ ĂŶĚ ŶĂƚƵƌĂů ŐĂƐ͘
'ŝǀĞŶƚŚĞƌĞĐĞŶƚƚƌĞŶĚƐ͕ĐŽĂůĚĞĐůŝŶĞĐŽƵůĚĐŽŶƟŶƵĞ͘dĂŬŝŶŐ
ŝŶƚŽ ĂĐĐŽƵŶƚ ƚŚĞƐĞ ƌĞĐĞŶƚ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƐ͕ KϮ emissions
ŵĂǇĂůƌĞĂĚǇŚĂǀĞƉĞĂŬĞĚ͕ŽƌŵĂǇŶŽƚŝŶĐƌĞĂƐĞŝŶƚŚĞĨƵƚƵƌĞ
;'ƌĞĞŶ ĂŶĚ ^ƚĞƌŶ͕ ϮϬϭϳͿ͕ Ă ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ƚŚĂƚ ŝƐ ŶŽƚ ǇĞƚ
included in the studies cited above and may be visible in
ĨƵƚƵƌĞŵŝƐƐŝŽŶƐ'ĂƉZĞƉŽƌƚƐ͘
DĞĂŶǁŚŝůĞ͕ ƚŚĞ ƵƌŽƉĞĂŶ hŶŝŽŶ͛Ɛ NDC contains a
ĐŽŵŵŝƚŵĞŶƚ ŽĨ Ă ϰϬ ƉĞƌĐĞŶƚ ƌĞĚƵĐƟŽŶ ŝŶ ĚŽŵĞƐƟĐ
ĞŵŝƐƐŝŽŶƐďǇϮϬϯϬĐŽŵƉĂƌĞĚƚŽϭϵϵϬ͘ZĞĐĞŶƚŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚ
ƐƚƵĚŝĞƐ ;d͕ ϮϬϭϳ͖ <ŝƚŽƵƐ Ğƚ Ăů͕͘ ϮϬϭϲͿ ĂŶĚ ƚŚĞ ƵƌŽƉĞĂŶ
ŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚŐĞŶĐǇ;ͿdƌĞŶĚƐƌĞƉŽƌƚ;͕ϮϬϭϲͿƐƵŐŐĞƐƚ
ƚŚĂƚ ƚŚĞ ƵƌŽƉĞĂŶ hŶŝŽŶ ǁŝůů ĨĂůů ƐůŝŐŚƚůǇ ƐŚŽƌƚ ŽĨ ŝƚƐ E
ƚĂƌŐĞƚƵŶĚĞƌĞǆŝƐƟŶŐƉŽůŝĐŝĞƐ͘
/ŶĚŝĂ͛Ɛ E ĐŽŵŵŝƚƐ ƚŽ͕ ďǇ ϮϬϯϬ͕ ƌĞĚƵĐĞ ŝƚƐ ĞŵŝƐƐŝŽŶƐ
ŝŶƚĞŶƐŝƚǇŽĨ'ƌŽƐƐŽŵĞƐƟĐWƌŽĚƵĐƚďǇϯϯʹϯϱƉĞƌĐĞŶƚďĞůŽǁ
ϮϬϬϱůĞǀĞůƐ͕ŝŶĐƌĞĂƐĞƚŚĞƐŚĂƌĞŽĨŶŽŶͲĨŽƐƐŝůĞŶĞƌŐǇŝŶƚŽƚĂů
ƉŽǁĞƌ ŐĞŶĞƌĂƟŽŶ ĐĂƉĂĐŝƚǇ ƚŽ ϰϬ ƉĞƌĐĞŶƚ͕ ĂŶĚ ĐƌĞĂƚĞ ĂŶ
ĂĚĚŝƟŽŶĂůĐƵŵƵůĂƟǀĞĐĂƌďŽŶƐŝŶŬŽĨϮ͘ϱʹϯ'ƚKϮĞƚŚƌŽƵŐŚ
ĂĚĚŝƟŽŶĂůĨŽƌĞƐƚĂŶĚƚƌĞĞĐŽǀĞƌ͘/ŶĮŐƵƌĞϯ͘ϯ͕ƵŶĐŽŶĚŝƟŽŶĂů
NDCs assume either current policies or only the intensity
ƚĂƌŐĞƚ͕ǁŚŝůĞĐŽŶĚŝƟŽŶĂůEƐĂƐƐƵŵĞĨƵůůŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƟŽŶ
ŽĨƚŚĞE͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐƚŚĞŶŽŶͲĨŽƐƐŝůĨƵĞůƚĂƌŐĞƚ͘/ŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚ
ƐƚƵĚŝĞƐ ƉƌŽũĞĐƚ ƚŚĂƚ ƚŚĞ ĞŵŝƐƐŝŽŶ ůĞǀĞů ƵŶĚĞƌ ƚŚĞ ŝŶƚĞŶƐŝƚǇ
ƚĂƌŐĞƚ ǁŽƵůĚ ďĞ ŽǀĞƌĂĐŚŝĞǀĞĚ͕ ďƵƚ ŝƚ ŝƐ ƵŶĐĞƌƚĂŝŶ ǁŚĂƚ
ĞŵŝƐƐŝŽŶ ůĞǀĞů ǁŽƵůĚ ďĞ ƌĞĂĐŚĞĚ ƵŶĚĞƌ Ăůů ƚŚƌĞĞ ƚĂƌŐĞƚƐ
ĐŽŵďŝŶĞĚ ;ůŝŵĂƚĞ ĐƟŽŶ dƌĂĐŬĞƌ͕ ϮϬϭϳĂ͖ DŝƚƌĂ Ğƚ Ăů͕͘
ϮϬϭϳ͖ W>͕ ϮϬϭϳͿ͘ ZĞĐĞŶƚ ƉŽůŝĐǇ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƐ ŝŶĐůƵĚĞ ƚŚĞ
ƌĂŌ ůĞĐƚƌŝĐŝƚǇ WůĂŶ ƉƵďůŝƐŚĞĚ ŝŶ ĞĐĞŵďĞƌ ϮϬϭϲ ;ĞŶƚƌĂů
ůĞĐƚƌŝĐŝƚǇ ƵƚŚŽƌŝƚǇ͕ ϮϬϭϲͿ͘ ůƚŚŽƵŐŚ ƚŚŝƐ ŝƐ ĐƵƌƌĞŶƚůǇ ŶŽƚ

ĂŶ ŽĸĐŝĂů ƉŽůŝĐǇ ĂŶĚ ŝƐ ŝŶ Ă ĚƌĂŌ ƐƚĂŐĞ͕ ƚŚĞ ĂŶĂůǇƐŝƐ ŝŶ ƚŚĞ
ĚŽĐƵŵĞŶƚ ĨŽƌĞĐĂƐƚƐ ƚŚĂƚ ŶŽ ŶĞǁ ĐŽĂůͲĮƌĞĚ ƉŽǁĞƌ ĐĂƉĂĐŝƚǇ
ǁŽƵůĚďĞƌĞƋƵŝƌĞĚĚƵƌŝŶŐƚŚĞƉĞƌŝŽĚϮϬϮϮʹϮϬϮϳ͕ŝŶĐŽŶƚƌĂƐƚ
ƚŽ ĂƌŽƵŶĚ ϱϬ 't ŽĨ ĂĚĚŝƟŽŶĂů ĐĂƉĂĐŝƚǇ ĞǆƉĞĐƚĞĚ ĨŽƌ ƚŚĞ
ƉĞƌŝŽĚϮϬϭϳʹϮϬϮϮ;ĞŶƚƌĂůůĞĐƚƌŝĐŝƚǇƵƚŚŽƌŝƚǇ͕ϮϬϭϲͿ͘ƐĂ
ƌĞƐƵůƚ͕ƚŚĞƐŚĂƌĞŽĨƌĞŶĞǁĂďůĞƐŝŶƚŽƚĂůŝŶƐƚĂůůĞĚĐĂƉĂĐŝƚǇŝŶ
ƚŚŝƐƐĐĞŶĂƌŝŽŝƐƉƌŽũĞĐƚĞĚƚŽŝŶĐƌĞĂƐĞƚŽĂƌŽƵŶĚϰϯƉĞƌĐĞŶƚ
ŝŶ ϮϬϮϳ ;ĞŶƚƌĂů ůĞĐƚƌŝĐŝƚǇ ƵƚŚŽƌŝƚǇ͕ ϮϬϭϲͿ͘ KǀĞƌĂůů͕ ƚŚĞ
ĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚƐƵŐŐĞƐƚƐƚŚĂƚƚŚĞƉŽƐŝƟǀĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƉƌŽǀŝĚĞƐ
ĂŵƉůĞƌŽŽŵĨŽƌ/ŶĚŝĂƚŽƐƚƌĞŶŐƚŚĞŶŝƚƐE͘
The INDC communicated by the hŶŝƚĞĚ^ƚĂƚĞƐŽĨŵĞƌŝĐĂ in
ϮϬϭϱŝŶĚŝĐĂƚĞĚĂŶŝŶƚĞŶƚƚŽƌĞĚƵĐĞŐƌĞĞŶŚŽƵƐĞŐĂƐĞŵŝƐƐŝŽŶƐ
ďǇ ďĞƚǁĞĞŶ Ϯϲ ĂŶĚ Ϯϴ ƉĞƌĐĞŶƚ ďĞůŽǁ ϮϬϬϱ ůĞǀĞůƐ ŝŶ ϮϬϮϱ͕
ǁŚŝĐŚƚƌĂŶƐůĂƚĞƐƚŽϰ͘ϲͲϰ͘ϴ'ƚKϮĞͬǇĞĂƌ;ŶĂƟŽŶĂůĞƐƟŵĂƚĞ͕
ŝŶƚŚĞ/W&ŽƵƌƚŚƐƐĞƐƐŵĞŶƚZĞƉŽƌƚ;ZϰͿ'ůŽďĂůtĂƌŵŝŶŐ
WŽƚĞŶƟĂů ƚĞƌŵƐͿ͘ /Ŷ :ƵŶĞ ϮϬϭϳ͕ WƌĞƐŝĚĞŶƚ ŽŶĂůĚ dƌƵŵƉ
ĂŶŶŽƵŶĐĞĚ ƚŚĂƚ ƚŚĞ hŶŝƚĞĚ ^ƚĂƚĞƐ ŽĨ ŵĞƌŝĐĂ ŝŶƚĞŶĚĞĚ
ƚŽ ǁŝƚŚĚƌĂǁ ĨƌŽŵ ƚŚĞ WĂƌŝƐ ŐƌĞĞŵĞŶƚ ĂŶĚ ǁŽƵůĚ ĐĞĂƐĞ
ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƟŽŶ ŽĨ ƚŚĞ E͘ dŚĞ hŶŝƚĞĚ ^ƚĂƚĞƐ ŽĨ ŵĞƌŝĐĂ
ƐƵďƐĞƋƵĞŶƚůǇĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚĞĚŝƚƐŝŶƚĞŶƚƚŽƚŚĞhŶŝƚĞĚEĂƟŽŶƐ
^ĞĐƌĞƚĂƌǇͲ'ĞŶĞƌĂů;dŚĞZĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟǀĞŽĨƚŚĞhŶŝƚĞĚ^ƚĂƚĞƐ
ŽĨ ŵĞƌŝĐĂ ƚŽ ƚŚĞ hŶŝƚĞĚ EĂƟŽŶƐ͕ ϮϬϭϳͿ͘ dŚĞ ĞĂƌůŝĞƐƚ ƚŚĂƚ
hŶŝƚĞĚ ^ƚĂƚĞƐ ŽĨ ŵĞƌŝĐĂ ǁŝƚŚĚƌĂǁĂů ĐĂŶ ƚĂŬĞ ĞīĞĐƚ ŝƐ ŝŶ
ϮϬϮϬ͕ ĨŽƵƌ ǇĞĂƌƐ ĂŌĞƌ ƚŚĞ WĂƌŝƐ ŐƌĞĞŵĞŶƚ ĞŶƚĞƌĞĚ ŝŶƚŽ
ĨŽƌĐĞ͘ ^ĞǀĞŶ ƐƚƵĚŝĞƐ ƚŽ ĚĂƚĞ ĞƐƟŵĂƚĞ ƚŚĂƚ ϮϬϮϱ ĞŵŝƐƐŝŽŶƐ
ƵŶĚĞƌ ƚŚĞ ŶĞǁ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟŽŶ͛Ɛ ƉŽůŝĐŝĞƐ ǁŝůů ƌĂŶŐĞ ĨƌŽŵ
ϱ͘ϳͲϲ͘ϴ 'ƚKϮĞͬǇĞĂƌ͕ ŝŶ ĐŽŶƚƌĂƐƚ ƚŽ ϱ͘ϬͲϲ͘ϲ 'ƚKϮe/year
ƵŶĚĞƌ ƚŚĞ ƉƌĞǀŝŽƵƐ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟŽŶ͛Ɛ ƉŽůŝĐŝĞƐ ;ŚĂŝ Ğƚ Ăů͕͘
ϮϬϭϳ͖ůŝŵĂƚĞĐƟŽŶdƌĂĐŬĞƌ͕ϮϬϭϳĂ͖ůŝŵĂƚĞĚǀŝƐĞƌƐ͕ϮϬϭϳ͖
ůŝŵĂƚĞ/ŶƚĞƌĂĐƟǀĞ͕ ϮϬϭϳ͖ ,ĂĨƐƚĞĂĚ͕ ϮϬϭϳ͖ ZŚŽĚŝƵŵ 'ƌŽƵƉ͕
ϮϬϭϳĂ͕ ďͿ͘ dŚĞ ŝŵƉĂĐƚ ŽĨ ĐƵƌƌĞŶƚ ĂŶĚ ƵƉĐŽŵŝŶŐ ĂĐƟŽŶ ďǇ
ƐƵďŶĂƟŽŶĂů ĂŶĚ ŶŽŶͲƐƚĂƚĞ ĂĐƚŽƌƐ ŵĂǇ ĂůƐŽ ďĞ ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚ
;<ƵƌĂŵŽĐŚŝĞƚĂů͕͘ϮϬϭϳͿ͘
ƌŐĞŶƟŶĂ ƉƌĞƐĞŶƚĞĚ Ă ƌĞǀŝƐĞĚ E Ăƚ ƚŚĞ KW ϮϮ ŝŶ
EŽǀĞŵďĞƌϮϬϭϲ;'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚŽĨƌŐĞŶƟŶĂ͕ϮϬϭϲͿ͘dŚŝƐŶĞǁ
E ŝŶĐůƵĚĞƐ ĂŶ ƵŶĐŽŶĚŝƟŽŶĂů ĂďƐŽůƵƚĞ ĞŵŝƐƐŝŽŶƐ ƚĂƌŐĞƚ
ŽĨ ϰϴϯ DƚKϮĞͬǇĞĂƌ ďǇ ϮϬϯϬ ĂŶĚ Ă ĐŽŶĚŝƟŽŶĂů ƚĂƌŐĞƚ ŽĨ
ϯϲϵ DƚKϮĞ ďǇ ϮϬϯϬ͕ ďŽƚŚ ŝŶĐůƵĚŝŶŐ >h>h&͘ dŚĞ ƌĞǀŝƐĞĚ
EŝƐƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚůǇŵŽƌĞĂŵďŝƟŽƵƐƚŚĂŶƚŚĞƉƌĞǀŝŽƵƐŽŶĞŝŶ
ƚĞƌŵƐŽĨĂďƐŽůƵƚĞĞŵŝƐƐŝŽŶƐ;ĂďŽƵƚϭϵϬDƚKϮĞͬǇĞĂƌůŽǁĞƌ
ĨŽƌƚŚĞƵŶĐŽŶĚŝƟŽŶĂůƚĂƌŐĞƚͿ͕ǁŚŝĐŚŝƐƉĂƌƟĂůůǇĂƩƌŝďƵƚĂďůĞ
ƚŽ ƚŚĞ ƌĞǀŝƐĞĚ ŵĞƚŚŽĚŽůŽŐǇ ĨŽƌ ƋƵĂŶƟĨǇŝŶŐ ƚŚĞ ŚŝƐƚŽƌŝĐĂů
ĞŵŝƐƐŝŽŶƐĚĂƚĂ͘dŚĞůŝŵĂƚĞĐƟŽŶdƌĂĐŬĞƌĐŽŶĐůƵĚĞƐŝŶŝƚƐ
ůĂƚĞƐƚĂŶĂůǇƐŝƐ;ůŝŵĂƚĞĐƟŽŶdƌĂĐŬĞƌ͕ϮϬϭϳďͿƚŚĂƚƚŚĞϮϬϯϬ
ĞŵŝƐƐŝŽŶƐ ƉƌŽũĞĐƟŽŶƐ͕ ƉƌĞǀŝŽƵƐůǇ ĂƐƐĞƐƐĞĚ ƚŽ ďĞ ŽŶ ƚƌĂĐŬ
ƚŽ ŵĞĞƚ ƚŚĞ ƵŶĐŽŶĚŝƟŽŶĂů ƚĂƌŐĞƚ ;<ƵƌĂŵŽĐŚŝ Ğƚ Ăů͕͘ ϮϬϭϲͿ͕
ǁŽƵůĚŶŽƚƌĞĂĐŚƚŚĞƌĞǀŝƐĞĚEƚĂƌŐĞƚƐ͘
Australia ĐŽŵŵŝƩĞĚ ƚŽ Ă ϮϲʹϮϴ ƉĞƌĐĞŶƚ ƌĞĚƵĐƟŽŶ ŽĨ
ŐƌĞĞŶŚŽƵƐĞ ŐĂƐ ĞŵŝƐƐŝŽŶƐ ďǇ ϮϬϯϬ ďĞůŽǁ ϮϬϬϱ ůĞǀĞůƐ͕
ŝŶĐůƵĚŝŶŐ >h>h&͘ 'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚ ƉƌŽũĞĐƟŽŶƐ ŝŶĚŝĐĂƚĞ ƚŚĂƚ
ĞŵŝƐƐŝŽŶƐ ĂƌĞ ĞǆƉĞĐƚĞĚ ƚŽ ƌĞĂĐŚ ϱϵϮ DƚKϮĞͬǇĞĂƌ ŝŶ ϮϬϯϬ
;'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚŽĨƵƐƚƌĂůŝĂ͕ϮϬϭϲͿ͕ŝŶĐŽŶƚƌĂƐƚƚŽƚŚĞƚĂƌŐĞƚĞĚ
ƌĂŶŐĞ ŽĨ ϰϮϵͲϰϰϬ DƚKϮĞͬǇĞĂƌ͘ /ŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚ ĂŶĂůǇƐĞƐ
;<ƵƌĂŵŽĐŚŝ Ğƚ Ăů͕͘ ϮϬϭϲ͖ ZĞƉƵƚĞǆ͕ ϮϬϭϲͿ ĐŽŶĮƌŵ ƚŚĂƚ ƚŚĞ
ĞŵŝƐƐŝŽŶƐ ĂƌĞ ƐĞƚ ƚŽ ĨĂƌ ĞǆĐĞĞĚ ŝƚƐ WĂƌŝƐ ŐƌĞĞŵĞŶƚ E
ƚĂƌŐĞƚ ĨŽƌ ϮϬϯϬ͘ dŚĞ ŵŝƐƐŝŽŶƐ ZĞĚƵĐƟŽŶ &ƵŶĚ͕ ǁŚŝĐŚ
ƚŚĞ 'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚ ŽĨ ƵƐƚƌĂůŝĂ ĐŽŶƐŝĚĞƌƐ ƚŽ ďĞ Ă ŬĞǇ ƉŽůŝĐǇ

dŚĞŵŝƐƐŝŽŶƐ'ĂƉZĞƉŽƌƚϮϬϭϳʹdŚĞĞŵŝƐƐŝŽŶƐŐĂƉĂŶĚŝƚƐŝŵƉůŝĐĂƟŽŶƐ
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ŵĞĂƐƵƌĞ ƚŽ ƌĞĚƵĐĞ ĞŵŝƐƐŝŽŶƐ ĂůŽŶŐƐŝĚĞ ŽƚŚĞƌ ŵĞĂƐƵƌĞƐ ϮϬϭϳͿ ĂŐƌĞĞ ƚŚĂƚ DĞǆŝĐŽ ǁŝůů ĨĂůů ƐŚŽƌƚ ŽĨ ŝƚƐ ƵŶĐŽŶĚŝƟŽŶĂů
ƐƵĐŚĂƐƚŚĞEĂƟŽŶĂůŶĞƌŐǇWƌŽĚƵĐƟǀŝƚǇWůĂŶĂŶĚƚĂƌŐĞƚƐĨŽƌ EƚĂƌŐĞƚ;ϳϱϵDƚKϮĞͬǇĞĂƌͿďǇϮϬʹϭϲϬDƚKϮ/year under
ƚŚĞƌĞĚƵĐƟŽŶŽĨŚǇĚƌŽŇƵŽƌŽĐĂƌďŽŶƐ;ϴϱƉĞƌĐĞŶƚďǇϮϬϯϲͿ͕ ŝƚƐĐƵƌƌĞŶƚƉŽůŝĐŝĞƐ͘
ĚŽĞƐŶŽƚƐĞƚƵƐƚƌĂůŝĂŽŶĂƉĂƚŚƚŽŵĞĞƟŶŐŝƚƐƚĂƌŐĞƚƐ͘
The Republic of Korea ĐŽŵŵŝƩĞĚƵŶĚĞƌŝƚƐEƚŽƌĞĚƵĐĞ
Brazil ŚĂƐ ƉƵƚ ĨŽƌǁĂƌĚ ĂŶ ĂďƐŽůƵƚĞ ĞŵŝƐƐŝŽŶƐ ƌĞĚƵĐƟŽŶ ŝƚƐ ŐƌĞĞŶŚŽƵƐĞ ŐĂƐ ĞŵŝƐƐŝŽŶƐ ďǇ ϯϳ ƉĞƌĐĞŶƚ ďĞůŽǁ h ďǇ
ƚĂƌŐĞƚ͕ĐŽŵŵŝƫŶŐƚŽƌĞĚƵĐĞĞŵŝƐƐŝŽŶƐƚŽϭ͘ϯ'ƚKϮe/year ϮϬϯϬ͘ZĞĐĞŶƚŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĂŶĂůǇƐĞƐ;d͕ϮϬϭϳ͖W>͕ϮϬϭϳͿ
ďǇϮϬϮϱĂŶĚϭ͘Ϯ'ƚKϮĞͬǇĞĂƌďǇϮϬϯϬ͕ǁŚŝĐŚŝƐĞƋƵŝǀĂůĞŶƚ ŝŶĚŝĐĂƚĞĚ ƚŚĂƚ ƚŚĞ ĞŵŝƐƐŝŽŶƐ ƉƌŽũĞĐƟŽŶƐ ƵŶĚĞƌ ĐƵƌƌĞŶƚ
ƚŽϯϳƉĞƌĐĞŶƚĂŶĚϰϯƉĞƌĐĞŶƚďĞůŽǁϮϬϬϱĞŵŝƐƐŝŽŶƐůĞǀĞůƐ ƉŽůŝĐŝĞƐǁŽƵůĚĨĂůůƐŚŽƌƚŽĨƚŚĞEĞŵŝƐƐŝŽŶůĞǀĞů͘,ŽǁĞǀĞƌ͕
ŝŶĐůƵĚŝŶŐ >h>h&͘ ZĞĐĞŶƚ ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚ ƐƚƵĚŝĞƐ ƐƵŐŐĞƐƚ ŝƚ ƐŚŽƵůĚ ďĞ ŶŽƚĞĚ ƚŚĂƚ ƚŚĞ ŶĞǁ WƌĞƐŝĚĞŶƚ DŽŽŶ :ĂĞͲŝŶ
ĐƵƌƌĞŶƚƉŽůŝĐǇƉƌŽũĞĐƟŽŶƐƚŽďĞŝŶůŝŶĞǁŝƚŚƚŚĞEƚĂƌŐĞƚƐ ƌĞĐĞŶƚůǇĂŶŶŽƵŶĐĞĚƚŚĂƚƚŚĞZĞƉƵďůŝĐŽĨ<ŽƌĞĂǁŝůůƌĞĚƵĐĞ
;d͕ϮϬϭϳ͖<ƵƌĂŵŽĐŚŝĞƚĂů͕͘ϮϬϭϲ͖W>͕ϮϬϭϳͿ͘hŶĐĞƌƚĂŝŶƚǇ ŝƚƐĚĞƉĞŶĚĞŶĐǇŽŶĐŽĂůͲĮƌĞĚĂŶĚŶƵĐůĞĂƌƉŽǁĞƌŐĞŶĞƌĂƟŽŶ
ŶĞǀĞƌƚŚĞůĞƐƐƌĞŵĂŝŶƐĂďŽƵƚƚŚĞĨƵƚƵƌĞŽĨĞŵŝƐƐŝŽŶƐŐƌŽǁƚŚ͖ ;ŚĞŽŶŐ tĂ ĂĞ͕ ϮϬϭϳ͖ DKd/ͲDKͲDK>/d͕ ϮϬϭϳͿ͕ ǁŚŝůĞ
ĨŽƌ ĞǆĂŵƉůĞ͕ ƚŚĞ >h>h& ĞŵŝƐƐŝŽŶƐ ƌĞĚƵĐĞĚ ďǇ ϴϲ ƉĞƌĐĞŶƚ ŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐ ƌĞŶĞǁĂďůĞ ĞůĞĐƚƌŝĐŝƚǇ͘ EŽ ŽĸĐŝĂů ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ
ďĞƚǁĞĞŶϮϬϬϱĂŶĚϮϬϭϮ;DŝŶŝƐƚƌǇŽĨ^ĐŝĞŶĐĞĂŶĚdĞĐŚŶŽůŽŐǇ ĚŽĐƵŵĞŶƚŚĂƐďĞĞŶƉƵďůŝƐŚĞĚ͘
ŽĨ ƌĂǌŝů͕ ϮϬϭϲͿ͕ ďƵƚ ƌĞĐĞŶƚ ĚĂƚĂ ĂŶĚ ĂŶĂůǇƐĞƐ ƐƵŐŐĞƐƚ ƚŚĂƚ
ƚŚĞ ĚĞĐƌĞĂƐŝŶŐ ƚƌĞŶĚ ŽŶ ĚĞĨŽƌĞƐƚĂƟŽŶ ĂŶĚ ƚŚĞ ƌĞƐƵůƟŶŐ Russia’s /E ĂŝŵƐ ƚŽ ůŝŵŝƚ ŝƚƐ ŐƌĞĞŶŚŽƵƐĞ ŐĂƐ ĞŵŝƐƐŝŽŶƐ
ĞŵŝƐƐŝŽŶƐ ƌĞĚƵĐƟŽŶƐ ŚĂǀĞ ƐůŽǁĞĚ ĚŽǁŶ Žƌ ĞǀĞŶ ƐƚŽƉƉĞĚ ƚŽ ϳϬʹϳϱ ƉĞƌĐĞŶƚ ŽĨ ϭϵϵϬ ůĞǀĞůƐ ďǇ ϮϬϯϬ͘ /ŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚ
ĞƐƟŵĂƚĞƐ ŽŶ ƚŚĞ /E ĞŵŝƐƐŝŽŶ ůĞǀĞů ǀĂƌǇ ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚůǇ
;^'͕ϮϬϭϳͿ͘
;Ϯ͘ϰʹϮ͘ϳ 'ƚKϮĞͬǇĞĂƌ ŝŶĐůƵĚŝŶŐ >h>h&Ϳ͕ ŵĂŝŶůǇ ĚƵĞ ƚŽ
ĚŝīĞƌĞŶƚ
ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƟŽŶƐ ŽŶ ƚŚĞ ĂĐĐŽƵŶƟŶŐ ŽĨ >h>h&
Canada’sEĐŽŵŵŝƚƐƚŽĞŵŝƐƐŝŽŶƐƌĞĚƵĐƟŽŶƐŽĨϯϬƉĞƌĐĞŶƚ
ĞŵŝƐƐŝŽŶƐ
;'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚ ŽĨ ZƵƐƐŝĂ͕ ϮϬϭϰͿ͘ dŚĞ ĞŵŝƐƐŝŽŶ
ĨƌŽŵƚŚĞϮϬϬϱůĞǀĞůďǇϮϬϯϬ͘'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚƉƌŽũĞĐƟŽŶƐŝŶĚŝĐĂƚĞ
ůĞǀĞůƐ
ƵŶĚĞƌ
ĐƵƌƌĞŶƚ ƉŽůŝĐŝĞƐ ƉƌŽũĞĐƚĞĚ ďǇ ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚ
ƚŚĂƚ ĞŵŝƐƐŝŽŶƐ ĂƌĞ ĞǆƉĞĐƚĞĚ ƚŽ ƌĞĂĐŚ ϳϰϮ DƚKϮe/year
ĂŶĂůǇƐĞƐ
ĂƌĞ
ĂƉƉƌŽǆŝŵĂƚĞůǇ
Ϯ͘ϬʹϮ͘ϰ 'ƚKϮĞͬǇĞĂƌ ;ŝŶĐůƵĚŝŶŐ
ŝŶϮϬϯϬ͕ŝŶĐŽŶƚƌĂƐƚƚŽƚŚĞƚĂƌŐĞƚĞĚůĞǀĞůŽĨϱϮϯDƚKϮe/year
>h>h&ͿŝŶϮϬϯϬĂŶĚƌĞĂĐŚƚŚĞůŽǁĞƌĞŶĚŽĨZƵƐƐŝĂ͛Ɛ/E
;ĞǆĐůƵĚŝŶŐ >h>h&Ϳ ;ŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ ĂŶĚ ůŝŵĂƚĞ ŚĂŶŐĞ
ĂŶĂĚĂ͕ϮϬϭϳͿ͘/ŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚƐƚƵĚŝĞƐ;ůŝŵĂƚĞĐƟŽŶdƌĂĐŬĞƌ͕ ƌĂŶŐĞ ;<ƵƌĂŵŽĐŚŝ Ğƚ Ăů͕͘ ϮϬϭϲͿ͘ dŚĞ ůĂƚĞƐƚ ĐƵƌƌĞŶƚ ƉŽůŝĐŝĞƐ
ϮϬϭϳŚ͖W>͕ϮϬϭϳͿĂůƐŽĂŐƌĞĞƚŚĂƚĂŶĂĚĂǁŝůůŵŝƐƐŝƚƐE ƉƌŽũĞĐƟŽŶƐĨŽƌϮϬϯϬĞǆĐůƵĚŝŶŐ>h>h&ďǇƚŚĞůŝŵĂƚĞĐƟŽŶ
ƚĂƌŐĞƚ ƵŶĚĞƌ ĐƵƌƌĞŶƚ ƉŽůŝĐŝĞƐ ďǇ Ă ůĂƌŐĞ ŵĂƌŐŝŶ ;ϲϭϬʹϴϮϬ dƌĂĐŬĞƌ ;ůŝŵĂƚĞ ĐƟŽŶ dƌĂĐŬĞƌ͕ ϮϬϭϳĚͿ ŚĂǀĞ ďĞĞŶ ƌĞǀŝƐĞĚ
DƚKϮĞͬǇĞĂƌ ĐŽŵƉĂƌĞĚ ƚŽ ƚŚĞ E ƚĂƌŐĞƚ ŽĨ ϱϭϬʹϱϴϬ ĚŽǁŶǁĂƌĚ ďǇ Ϭ͘ϮʹϬ͘ϯ 'ƚKϮĞͬǇĞĂƌ ĐŽŵƉĂƌĞĚ ƚŽ ƚŚĞ ϮϬϭϲ
ĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚ͘ KƵƌ ĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚ ƐƵŐŐĞƐƚƐ ƚŚĂƚ ƚŚĞƌĞ ŝƐ ĂŵƉůĞ
DƚKϮĞͬǇĞĂƌŝŶϮϬϯϬͿ͘
ƌŽŽŵĨŽƌZƵƐƐŝĂƚŽƐƚƌĞŶŐƚŚĞŶŝƚƐE͘
/ŶĚŽŶĞƐŝĂ͛Ɛ E ŝŶĐůƵĚĞƐ ĂŶ ƵŶĐŽŶĚŝƟŽŶĂů ƚĂƌŐĞƚ ŽĨ
Ϯϵ ƉĞƌĐĞŶƚ ďĞůŽǁ h ĂŶĚ Ă ĐŽŶĚŝƟŽŶĂů ϰϭ ƉĞƌĐĞŶƚ
ƌĞĚƵĐƟŽŶ ďĞůŽǁ h ǁŝƚŚ ƐƵĸĐŝĞŶƚ ŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů ƐƵƉƉŽƌƚ
ďǇϮϬϯϬ͕ďŽƚŚŝŶĐůƵĚŝŶŐ>h>h&͘dŚĞEŝŶĐůƵĚĞƐĞŵŝƐƐŝŽŶƐ
ĚƵĞ ƚŽ ĚĞĨŽƌĞƐƚĂƟŽŶ ĂŶĚ ƉĞĂƚ ůĂŶĚ ĚĞƐƚƌƵĐƟŽŶ͕ ǁŚŝĐŚ ĂƌĞ
ƚŚĞĐŽƵŶƚƌǇ͛ƐůĂƌŐĞƐƚƐŽƵƌĐĞƐŽĨŐƌĞĞŶŚŽƵƐĞŐĂƐĞŵŝƐƐŝŽŶƐ͘
^ƚƵĚŝĞƐĐŽǀĞƌĞĚŝŶĮŐƵƌĞϯ͘ϯƐŚŽǁƚŚĂƚ/ŶĚŽŶĞƐŝĂŝƐĐůŽƐĞƚŽ
ďĞŝŶŐŽŶƚƌĂĐŬƚŽĂĐŚŝĞǀŝŶŐŝƚƐƵŶĐŽŶĚŝƟŽŶĂůE͕ǁŚŝĐŚŝƐ
ďĂƐĞĚŽŶŶĞǁŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĂŶĂůǇƐĞƐ;d͕ϮϬϭϳ͖<ƵƌĂŵŽĐŚŝ
Ğƚ Ăů͕͘ ϮϬϭϲ͖ W>͕ ϮϬϭϳͿ ƚŚĂƚ ƐŚŽǁ Ă ƌĂŶŐĞ ŽĨ ĞŵŝƐƐŝŽŶ
ƉƌŽũĞĐƟŽŶƐ ƵŶĚĞƌ ĐƵƌƌĞŶƚ ƉŽůŝĐŝĞƐ ĨŽƌ ϮϬϯϬ͕ ĂůƚŚŽƵŐŚ ƚŚĞ
ƵƉƉĞƌĞŶĚŽĨƚŚĞƉƌŽũĞĐƟŽŶƌĂŶŐĞŝƐŶŽƚĞǆƉĞĐƚĞĚƚŽĂĐŚŝĞǀĞ
ƚŚĞƵŶĐŽŶĚŝƟŽŶĂůEƚĂƌŐĞƚ͘

^ĂƵĚŝƌĂďŝĂ͛ƐEĂŝŵƐƚŽĂĐŚŝĞǀĞŵŝƟŐĂƟŽŶĐŽͲďĞŶĞĮƚƐŽĨ
ƵƉƚŽϭϯϬDƚKϮĞĂǀŽŝĚĞĚĂŶŶƵĂůůǇďǇϮϬϯϬƚŚƌŽƵŐŚĂĐƟŽŶƐ
ĂŶĚƉůĂŶƐŽƵƚůŝŶĞĚƚŽĐŽŶƚƌŝďƵƚĞƚŽĞĐŽŶŽŵŝĐĚŝǀĞƌƐŝĮĐĂƟŽŶ
ĂŶĚĂĚĂƉƚĂƟŽŶ͘dŚĞĐŽƵŶƚƌǇŚĂƐŶŽƚǇĞƚĚĞĮŶĞĚĂďĂƐĞůŝŶĞ͕
ǁŚŝĐŚ ƚŚĞ E ƐƚĂƚĞƐ ǁŝůů ďĞ ĚĞƚĞƌŵŝŶĞĚ ďĂƐĞĚ ŽŶ
ĚŝīĞƌĞŶƚůǇ ǁĞŝŐŚƚĞĚ ĐŽŵďŝŶĂƟŽŶƐ ŽĨ ƚǁŽ ƐĐĞŶĂƌŝŽƐ͕ ǁŚŝĐŚ
ĚŝīĞƌŝŶƚĞƌŵƐŽĨƚŚĞŝƌĂƐƐƵŵƉƟŽŶƐŽŶƚŚĞĂůůŽĐĂƟŽŶŽĨŽŝů͗
ƉƌŽĚƵĐĞĚĨŽƌĞŝƚŚĞƌĚŽŵĞƐƟĐĐŽŶƐƵŵƉƟŽŶŽƌĞǆƉŽƌƚ͘ŵŽŶŐ
ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚ ƐƚƵĚŝĞƐ͕ W> EĞƚŚĞƌůĂŶĚƐ ŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂů
ƐƐĞƐƐŵĞŶƚ ŐĞŶĐǇ ĂŶĚ ƚŚĞ ƵƌŽƉĞĂŶ ŽŵŵŝƐƐŝŽŶ͛Ɛ :ŽŝŶƚ
ZĞƐĞĂƌĐŚ ĞŶƚƌĞ  ƉƌŽũĞĐƚ ƚŚĂƚ ^ĂƵĚŝ ƌĂďŝĂ ǁŝůů ĂĐŚŝĞǀĞ ŝƚƐ
E ;<ŝƚŽƵƐ Ğƚ Ăů͕͘ ϮϬϭϳͿ͕ ǁŚĞƌĞĂƐ ůŝŵĂƚĞ ĐƟŽŶ dƌĂĐŬĞƌ
ƉƌŽũĞĐƚƐ ŝƚ ƚŽ ŵŝƐƐ ƚŚĞ E ƚĂƌŐĞƚ ;ůŝŵĂƚĞ ĐƟŽŶ dƌĂĐŬĞƌ͕
Japan ĂŝŵƐ ƚŽ ƌĞĚƵĐĞ ŝƚƐ ŐƌĞĞŶŚŽƵƐĞ ŐĂƐ ĞŵŝƐƐŝŽŶƐ ďǇ ϮϬϭϳĞͿ͘
ϮϲƉĞƌĐĞŶƚďĞůŽǁϮϬϭϯůĞǀĞůƐďǇϮϬϯϬƵŶĚĞƌŝƚƐE͘ZĞĐĞŶƚ
ĂŶĂůǇƐĞƐ;d͕ϮϬϭϳ͖W>͕ϮϬϭϳͿƐŚŽǁƚŚĂƚƚŚĞƚĂƌŐĞƚĐŽƵůĚ ^ŽƵƚŚĨƌŝĐĂ͛ƐEĐŽŶƐŝƐƚƐŽĨĂƉĞĂŬ͕ƉůĂƚĞĂƵĂŶĚĚĞĐůŝŶĞ
ƉŽƐƐŝďůǇ ďĞ ƌĞĂĐŚĞĚ ǁŝƚŚ ĐƵƌƌĞŶƚůǇ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĞĚ ƉŽůŝĐŝĞƐ͕ ŝŶ ƚŚĞ ŐƌĞĞŶŚŽƵƐĞ ŐĂƐ ĞŵŝƐƐŝŽŶƐ ƚƌĂũĞĐƚŽƌǇ ƌĂŶŐĞ͕ ǁŚŝĐŚ
ĂůƚŚŽƵŐŚƚŚĞƌĞŝƐƐƟůůĂŐƌĞĂƚĚĞĂůŽĨƵŶĐĞƌƚĂŝŶƚǇƌĞŐĂƌĚŝŶŐ ŐŝǀĞƐ Ă ƌĂŶŐĞ ŽĨ ϯϵϴʹϲϭϰ DƚKϮĞͬǇĞĂƌ ďĞƚǁĞĞŶ ϮϬϮϱ ĂŶĚ
ƚŚĞĨƵƚƵƌĞƌŽůĞŽĨŶƵĐůĞĂƌĂŶĚĐŽĂůƉŽǁĞƌ͘/ƚŝƐǁŽƌƚŚŶŽƟŶŐ ϮϬϯϬ͕ƌĞĂĐŚŝŶŐĂƉĞĂŬďĞƚǁĞĞŶϮϬϮϬĂŶĚϮϬϮϱĂŶĚĂƉůĂƚĞĂƵ
ƚŚĂƚƚŚĞŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚŚĂƐƐƚĂƌƚĞĚƚŚĞƉƌŽĐĞƐƐƚŽĨŽƌŵƵůĂƚĞĂ ĨŽƌƚŚĞĨŽůůŽǁŝŶŐĚĞĐĂĚĞ͕ďĞĨŽƌĞƐƚĂƌƟŶŐƚŽĨĂůů͘ůůƐƚƵĚŝĞƐ
ŶĞǁĂƐŝĐŶĞƌŐǇWůĂŶ͕ŝŶǁŚŝĐŚĂƌĞǀŝƐĞĚĨƵƚƵƌĞĞůĞĐƚƌŝĐŝƚǇ ;ůŝŵĂƚĞĐƟŽŶdƌĂĐŬĞƌ͕ϮϬϭϳĨ͖<ŝƚŽƵƐĞƚĂů͕͘ϮϬϭϳ͖W>͕ϮϬϭϳͿ
ŵŝǆƚĂƌŐĞƚĨŽƌϮϬϯϬĂŶĚƐƵďƐĞƋƵĞŶƚǇĞĂƌƐǁŽƵůĚďĞůĂŝĚŽƵƚ͘ ĂŐƌĞĞƚŚĂƚ^ŽƵƚŚĨƌŝĐĂǁŝůůŶŽƚĂĐŚŝĞǀĞŝƚƐEƌĂŶŐĞƵŶĚĞƌ
ĐƵƌƌĞŶƚ ƉŽůŝĐŝĞƐ ďǇ Ă ŵĂƌŐŝŶ ŽĨ ϱϬ DƚKϮe/year to nearly
ĞͬǇĞĂƌŝŶϮϬϯϬ͘
ϰϬϬDƚK
Mexico ĂŝŵƐ͕ ŝŶ ŝƚƐ E͕ ƚŽ ƌĞĚƵĐĞ ŝƚƐ ŐƌĞĞŶŚŽƵƐĞ ŐĂƐ
Ϯ
ĞŵŝƐƐŝŽŶƐ ďǇ ďĞƚǁĞĞŶ ϮϮ ƉĞƌĐĞŶƚ ;ƵŶĐŽŶĚŝƟŽŶĂůͿ ĂŶĚ
ϯϲƉĞƌĐĞŶƚ;ĐŽŶĚŝƟŽŶĂůͿĨƌŽŵhďǇϮϬϯϬ͘hŶĚĞƌŝƚƐĐƵƌƌĞŶƚ Turkey’s E ƐĞƚƐ ĂŶ ĞĐŽŶŽŵǇͲǁŝĚĞ ŐƌĞĞŶŚŽƵƐĞ ŐĂƐ
ƉŽůŝĐŝĞƐ͕ DĞǆŝĐŽ ŝƐ ŶŽƚ ŽŶ ƚƌĂĐŬ ƚŽ ŵĞĞƚ ŝƚƐ E ƚĂƌŐĞƚ͘ ĞŵŝƐƐŝŽŶ ƌĞĚƵĐƟŽŶ ƚĂƌŐĞƚ ŽĨ ƵƉ ƚŽ Ϯϭ ƉĞƌĐĞŶƚ ďĞůŽǁ h
/ŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚ ƐƚƵĚŝĞƐ ;ůŝŵĂƚĞ ĐƟŽŶ dƌĂĐŬĞƌ͕ ϮϬϭϳĐ͖ W>͕ ŝŶ ϮϬϯϬ͘ ŵŽŶŐ ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚ ƐƚƵĚŝĞƐ͕ W> EĞƚŚĞƌůĂŶĚƐ

24

dŚĞŵŝƐƐŝŽŶƐ'ĂƉZĞƉŽƌƚϮϬϭϳʹdŚĞĞŵŝƐƐŝŽŶƐŐĂƉĂŶĚŝƚƐŝŵƉůŝĐĂƟŽŶƐ

5995
ŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂů ƐƐĞƐƐŵĞŶƚ ŐĞŶĐǇ ĂŶĚ ƚŚĞ ƵƌŽƉĞĂŶ
ŽŵŵŝƐƐŝŽŶ͛Ɛ:ŽŝŶƚZĞƐĞĂƌĐŚĞŶƚƌĞƉƌŽũĞĐƚƚŚĂƚdƵƌŬĞǇǁŝůů
ŽǀĞƌĂĐŚŝĞǀĞŝƚƐEĐŽŶƐŝĚĞƌĂďůǇďǇϯϳϬʹϰϭϬDƚKϮe/year
;<ŝƚŽƵƐ Ğƚ Ăů͕͘ ϮϬϭϳ͖ W>͕ ϮϬϭϳ͖ ǀĂŶ sƵƵƌĞŶ Ğƚ Ăů͕͘ ϮϬϭϳ͖
sĂŶĚǇĐŬĞƚĂů͕͘ϮϬϭϲͿǁŚŝůĞůŝŵĂƚĞĐƟŽŶdƌĂĐŬĞƌƉƌŽũĞĐƚƐŝƚ
ƚŽŵŝƐƐƚŚĞEƚĂƌŐĞƚ͕ďĂƐĞĚŽŶƚŚĞŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƉƌŽũĞĐƟŽŶ
;ůŝŵĂƚĞĐƟŽŶdƌĂĐŬĞƌ͕ϮϬϭϳŐͿ͘

ŶĂůǇƐŝƐ ŽĨ ƚŚĞ ĞǆƚĞŶƚ ƚŽ ǁŚŝĐŚ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů ƐƵďŶĂƟŽŶĂů ĂŶĚ
ŶŽŶͲƐƚĂƚĞ ĂĐƚŽƌƐ Žƌ ŝŶŝƟĂƟǀĞƐ ŵĞĞƚ ƚŚĞŝƌ ƐƚĂƚĞĚ ŽďũĞĐƟǀĞƐ
ŝƐƐƟůůƐĐĂƌĐĞ͘ŚĂŶ ĞƚĂů͘;ϮϬϭϲͿĮŶĚƚŚĂƚŶŽƚĂůůŝŶŝƟĂƟǀĞƐ
ĚĞůŝǀĞƌ ŽŶ ƚŚĞŝƌ ƉƌŽŵŝƐĞƐ͘ 'ƌĂŝĐŚĞŶ Ğƚ Ăů͘ ;ϮϬϭϳͿ ƉƌŽǀŝĚĞ Ă
ƉƌĞůŝŵŝŶĂƌǇ ĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚ ŽĨ ƚŚĞ ĂĐƚƵĂů ĞŵŝƐƐŝŽŶ ƌĞĚƵĐƟŽŶƐ
ŽĨ ĂŶ ŝŶŝƟĂƟǀĞ ĐŽŵƉĂƌĞĚ ƚŽ ŝƚƐ ƉŽƚĞŶƟĂů͘ ĂƐĞĚ ŽŶ ƐƵĐŚ
ĂŶĂůǇƐŝƐ͕ƐĞǀĞƌĂůƐƚƵĚŝĞƐ;'ƌĂŝĐŚĞŶĞƚĂů͕͘ϮϬϭϲ͖DŝĐŚĂĞůŽǁĂ
ĂŶĚDŝĐŚĂĞůŽǁĂ͕ϮϬϭϳͿŚĂǀĞŝĚĞŶƟĮĞĚĐƌŝƚĞƌŝĂĨŽƌŝŶŝƟĂƟǀĞƐ
ƚŽďĞĞīĞĐƟǀĞ͗

ϯ͘ϱ ^ƵďŶĂƟŽŶĂůĂŶĚŶŽŶͲƐƚĂƚĞĂĐƟŽŶƐƚŽ
narrow the gap

ͻ WĞƌŵĂŶĞŶƚĨƵŶĚŝŶŐĂŶĚƐĞĐƌĞƚĂƌŝĂůƐƵƉƉŽƌƚ
ͻ /ŶĐůƵƐŝŽŶ ŽĨ EŽŶͲ'ŽǀĞƌŵĞŶƚĂů KƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶƐ ŝŶ ƚŚĞ
ĚĞƐŝŐŶĂŶĚŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƟŽŶŽĨƚŚĞŝŶŝƟĂƟǀĞ
ͻ ĞĮŶŝƟŽŶŽĨŵŝƟŐĂƟŽŶƚĂƌŐĞƚƐŝŶĐůƵĚŝŶŐďĂƐĞůŝŶĞ
ͻ ZĞŐƵůĂƌŵŽŶŝƚŽƌŝŶŐ͕ƌĞƉŽƌƟŶŐĂŶĚǀĞƌŝĮĐĂƟŽŶ

/ŶůŝŶĞǁŝƚŚƉƌĞǀŝŽƵƐŵŝƐƐŝŽŶƐ'ĂƉZĞƉŽƌƚƐ͕ƚŚŝƐƌĞƉŽƌƚĮŶĚƐ
ƚŚĂƚƐƵďŶĂƟŽŶĂůĂŶĚŶŽŶͲƐƚĂƚĞĂĐƟŽŶƐĐŽƵůĚƉŽƐƐŝďůǇŵĂŬĞ
ĂƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚĐŽŶƚƌŝďƵƟŽŶƚŽŶĂƌƌŽǁŝŶŐƚŚĞŐĂƉ;ĮŐƵƌĞϯ͘ϰͿ͘
dŚĞĂŐŐƌĞŐĂƚĞŝŵƉĂĐƚŽĨƚŚĞŝŶŝƟĂƟǀĞƐĐŽƵůĚďĞŝŶƚŚĞŽƌĚĞƌ
ŽĨ Ă ĨĞǁ 'ƚKϮĞ ŝŶ ϮϬϯϬ ďĞǇŽŶĚ ƚŚĞ ĐƵƌƌĞŶƚ EƐ͕ ŝĨ ƚŚĞ
ŝŶŝƟĂƟǀĞƐƌĞĂĐŚƚŚĞŝƌƐƚĂƚĞĚŐŽĂůƐĂŶĚŝĨƚŚĞƐĞƌĞĚƵĐƟŽŶƐĚŽ
ŶŽƚĚŝƐƉůĂĐĞĂĐƟŽŶƐĞůƐĞǁŚĞƌĞ͘^ŝŶĐĞƚŚĞϮϬϭϲƌĞƉŽƌƚ͕ŽŶůǇ
ƵƉĚĂƚĞƐ ŽŶ ĞĂƌůŝĞƌ ƐƚƵĚŝĞƐ ;ŽŵƉĂĐƚ ŽĨ DĂǇŽƌƐ ϮϬϭϱ͖ W
ĂŶĚ tĞ DĞĂŶ ƵƐŝŶĞƐƐ͕ ϮϬϭϲ͖ dŚĞ ůŝŵĂƚĞ 'ƌŽƵƉ͕ ϮϬϭϲ͖
'ƌĂŝĐŚĞŶĞƚĂů͕͘ϮϬϭϳͿ͕ďƵƚŶŽƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚůǇŶĞǁĂŐŐƌĞŐĂƟŽŶ
ƌĞƉŽƌƚƐ͕ŚĂǀĞďĞĐŽŵĞĂǀĂŝůĂďůĞ͘

dŚĞ ƉƌŽĐĞƐƐ ĂƌŽƵŶĚ ĂŶĚ ĨŽůůŽǁŝŶŐ ƚŚĞ KW Ϯϭ ŝŶ WĂƌŝƐ ŝŶ
ϮϬϭϱ ŚĂƐ ďƌŽƵŐŚƚ ĂďŽƵƚ ŵƵĐŚ ŚŝŐŚĞƌ ƌĞĐŽŐŶŝƟŽŶ ĂŶĚ
ŝŶƐƟƚƵƟŽŶĂůŝǌĂƟŽŶ ŽĨ ƚŚĞ ƌŽůĞ ŽĨ ŶŽŶͲƐƚĂƚĞ ĂĐƚŽƌƐ ŝŶ ƚŚĞ
ŝŶƚĞƌŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚĂů ĐůŝŵĂƚĞ ĐŚĂŶŐĞ ƉƌŽĐĞƐƐ͘ dŚŝƐ ƉƌŽĐĞƐƐ
ĐŽŶƟŶƵĞĚ Ăƚ KW ϮϮ ŝŶ DĂƌƌĂŬĞĐŚ ŝŶ ϮϬϭϲ͕ ǁŚĞƌĞ ƚŚĞ
DĂƌƌĂŬĞĐŚ WĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉ ĨŽƌ 'ůŽďĂů ůŝŵĂƚĞ ĐƟŽŶ ǁĂƐ

Figure 3.4:/ůůƵƐƚƌĂƟŽŶŽĨƚŚĞƉŽƚĞŶƟĂůŝŵƉĂĐƚŽĨŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůĐŽŽƉĞƌĂƟǀĞŝŶŝƟĂƟǀĞƐŝŶϮϬϯϬ͘
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ĞƐƟŵĂƚĞĚƚŚĞŝŵƉĂĐƚĂĚĚŝƟŽŶĂůƚŽEƐͿ͘
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launchedϭϰ͘/ƚƉƌŽǀŝĚĞƐŐƵŝĚĂŶĐĞŽŶŚŽǁƚŚĞhE&ƉƌŽĐĞƐƐ
ǁŝůů ĐĂƚĂůǇƐĞ ĂŶĚ ƐƵƉƉŽƌƚ ĐůŝŵĂƚĞ ĂĐƟŽŶ ďǇ WĂƌƟĞƐ ĂŶĚ
ŶŽŶͲWĂƌƚǇƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐŝŶƚŚĞƉĞƌŝŽĚƵƉƚŽϮϬϮϬ͕ŝŶůŝŶĞǁŝƚŚ
ƚŚĞĂƌƌĂŶŐĞŵĞŶƚƐŽĨƚŚĞWĂƌŝƐŐƌĞĞŵĞŶƚ͘/ƚĂůƐŽƉƌŽŵŽƚĞƐ
ĂŶ ĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚ ŽĨ ƚŚĞ ĐŽŵƉĂƟďŝůŝƚǇ ŽĨ ĐŽŵŵŝƚŵĞŶƚƐ ǁŝƚŚ
ƌĞŐĂƌĚƚŽƚŚĞůŽŶŐͲƚĞƌŵŽďũĞĐƟǀĞƐŽĨƚŚĞWĂƌŝƐŐƌĞĞŵĞŶƚ͕
ĂŶĚ ƐĞĞŬƐ ƚŽ ŝŶĐƌĞĂƐĞ ƚŚĞ ĐŽŚĞƌĞŶĐĞ ǁŝƚŚ ƚŚĞ ^ƵƐƚĂŝŶĂďůĞ
ĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ'ŽĂůƐ͘
ŶƵŵďĞƌŽĨŶĞǁĐŽŽƉĞƌĂƟǀĞŝŶŝƟĂƟǀĞƐŝŶǀŽůǀŝŶŐŶŽŶͲƐƚĂƚĞ
ĂĐƚŽƌƐ ǁĞƌĞ ůĂƵŶĐŚĞĚ Ăƚ KW ϮϮ ŝŶ DĂƌƌĂŬĞĐŚ͘ dŚĞ ͚ϮϬϱϬ
WĂƚŚǁĂǇƐ͛ ƉůĂƞŽƌŵ ŝŶƚĞŶĚƐ ƚŽ ďƵŝůĚ Ă ďƌŝĚŐĞ ƚŽ ůŽŶŐͲƚĞƌŵ
ĚĞĐĂƌďŽŶŝǌĂƟŽŶƐĐĞŶĂƌŝŽƐĂŶĚƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐĂŶĚďƌŝŶŐƐƚŽŐĞƚŚĞƌ
ďŽƚŚ ƐƚĂƚĞ ĂŶĚ ŶŽŶͲƐƚĂƚĞ ĂĐƚŽƌƐϭϱ͘ dŚĞ 'ůŽďĂů ^ŽƵƚŚ ǁĂƐ
ǁĞůů ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĞĚ ŝŶ ŶĞǁ ŝŶŝƟĂƟǀĞƐ ƐƵĐŚ ĂƐ ƚŚĞ DĂƌƌĂŬĞĐŚ
/ŶǀĞƐƚŵĞŶƚ ŽŵŵŝƩĞĞ ĨŽƌ ĚĂƉƚĂƟŽŶ &ƵŶĚ͕ ƚŚĞ /ŶŝƟĂƟǀĞ
ĨŽƌZĞŶĞǁĂďůĞ/ƐůĂŶĚŶĞƌŐǇĂŶĚƚŚĞDĂƌƌĂŬĞĐŚWůĞĚŐĞĨŽƌ
&ŽƐƚĞƌŝŶŐ 'ƌĞĞŶ ĂƉŝƚĂů DĂƌŬĞƚƐ ŝŶ ĨƌŝĐĂ͘  ŚŽƐƚ ŽĨ ŽƚŚĞƌ
ŝŶŝƟĂƟǀĞƐǁĞƌĞůĂƵŶĐŚĞĚŝŶǀĂƌŝŽƵƐĂƌĞĂƐ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐĨŽƌĞƐƚƐ͕
ǁĂƚĞƌ͕ ĞŶĞƌŐǇ͕ ŚƵŵĂŶ ƐĞƩůĞŵĞŶƚƐ͕ ŽĐĞĂŶƐ͕ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚ ĂŶĚ
ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞϭϲ͘ ,ŽǁĞǀĞƌ͕ ƚŚĞƌĞ ǁĂƐ ůŝƩůĞ ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ ŽŶ ƚŚĞ
ƉƌŽŐƌĞƐƐƌĞŐĂƌĚŝŶŐƚŚĞŶŽŶͲƐƚĂƚĞŝŶŝƟĂƟǀĞƐůĂƵŶĐŚĞĚŝŶWĂƌŝƐ͘

ĐƟŽŶƐ ďǇ ƐƵďŶĂƟŽŶĂů ĂŶĚ ŶŽŶͲƐƚĂƚĞ ĂĐƚŽƌƐ ŚĂǀĞ ƚŚĞ
ƉŽƚĞŶƟĂůƚŽƌĞŝŶĨŽƌĐĞĞĂĐŚŽƚŚĞƌ;ŶĚŽŶŽǀĂĞƚĂů͕͘ϮϬϭϳͿĂŶĚ
ĐŽƵůĚŵĂŬĞƚŚĞWĂƌŝƐŐƌĞĞŵĞŶƚŵŽƌĞƌŽďƵƐƚ͘ǀĞŶŝĨWĂƌƟĞƐ
ĂŶŶŽƵŶĐĞƚŚĞǁŝƚŚĚƌĂǁĂůŽĨƚŚĞŝƌƐƵƉƉŽƌƚĨƌŽŵŝŵƉůĞŵĞŶƟŶŐ
ƚŚĞWĂƌŝƐŐƌĞĞŵĞŶƚ͕ŽƚŚĞƌĂĐƚŽƌƐŝŶƚŚĞƐĂŵĞĐŽƵŶƚƌǇĐŽƵůĚ
ƐƚĞƉŝŶƚŽƌĞĂĸƌŵƚŚĞŝƌĐŽŵŵŝƚŵĞŶƚ͘&ŽƌĞǆĂŵƉůĞ͕ĨŽůůŽǁŝŶŐ
ƚŚĞĂŶŶŽƵŶĐĞŵĞŶƚŽĨƚŚĞdƌƵŵƉĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟŽŶƚŽǁŝƚŚĚƌĂǁ
ĨƌŽŵƚŚĞWĂƌŝƐŐƌĞĞŵĞŶƚ͕ƚŚĞhŶŝƚĞĚ^ƚĂƚĞƐŽĨŵĞƌŝĐĂŚĂƐ
ƐĞĞŶĂŶƵŵďĞƌŽĨŶĞǁŝŶŝƟĂƟǀĞƐĚƌŝǀĞŶďǇƐƵďŶĂƟŽŶĂůĂŶĚ
ŶŽŶͲƐƚĂƚĞĂĐƚŽƌƐ͕ƐƵĐŚĂƐŵĞƌŝĐĂ͛ƐWůĞĚŐĞŽŶůŝŵĂƚĞϭϵ͕tĞ
ƌĞ^Ɵůů/ŶϮϬ͕ůŝŵĂƚĞDĂǇŽƌƐϮϭ and the US Climate AllianceϮϮ͘
/Ĩ ďĂĐŬĞĚ ďǇ ĂĐƟŽŶ͕ ƚŚĞƐĞ ŝŶŝƟĂƟǀĞƐ ŚĂǀĞ ƚŚĞ ƉŽƚĞŶƟĂů ƚŽ
ŵĂŬĞƵƉĨŽƌƚŚĞǁŝƚŚĚƌĂǁĂů;<ƵƌĂŵŽĐŚŝĞƚĂů͕͘ϮϬϭϳͿ͘
:ĞƌƌǇ ƌŽǁŶ͕ ŐŽǀĞƌŶŽƌ ŽĨ ĂůŝĨŽƌŶŝĂ͕ ĂŶŶŽƵŶĐĞĚϮϯ in July
ϮϬϭϳƚŚĂƚƚŚĞ^ƚĂƚĞŽĨĂůŝĨŽƌŶŝĂǁŝůůĐŽŶǀĞŶĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟǀĞƐ
ĨƌŽŵ ƐƵďŶĂƟŽŶĂů ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐ͕ ďƵƐŝŶĞƐƐĞƐ͕ ŝŶǀĞƐƚŽƌƐ ĂŶĚ
ĐŝǀŝůƐŽĐŝĞƚǇŝŶ^ĂŶ&ƌĂŶĐŝƐĐŽ͕ĂůŝĨŽƌŶŝĂ͕ŝŶ^ĞƉƚĞŵďĞƌϮϬϭϴ
ĨŽƌ Ă 'ůŽďĂů ůŝŵĂƚĞ ĐƟŽŶ ^ƵŵŵŝƚϮϰ͘ dŚĞ ŵĞĞƟŶŐ ĂŝŵƐ
ƚŽ ĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚĞ ƚŚĞ ŐƌŽƵŶĚƐǁĞůů ŽĨ ŝŶŶŽǀĂƟǀĞ͕ ĂŵďŝƟŽƵƐ
ĐůŝŵĂƚĞ ĂĐƟŽŶ͕ ŚŝŐŚůŝŐŚƚ ƚŚĞ ĞĐŽŶŽŵŝĐ ĂŶĚ ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂů
ƚƌĂŶƐŝƟŽŶĂůƌĞĂĚǇƵŶĚĞƌǁĂǇĂŶĚƐƉƵƌĚĞĞƉĞƌĐŽŵŵŝƚŵĞŶƚ
ĨƌŽŵĂůůƉĂƌƟĞƐ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐŶĂƟŽŶĂůŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐ͘

dŚĞŶƵŵďĞƌŽĨŶŽŶͲƐƚĂƚĞĐŽŵŵŝƚŵĞŶƚƐĂŶĚĂĐƟŽŶƐŝŶĐůƵĚĞĚ
ŝŶ ƚŚĞ EŽŶͲ^ƚĂƚĞ ĐƚŽƌ ŽŶĞ ĨŽƌ ůŝŵĂƚĞ ĐƟŽŶϭϳ ƉůĂƞŽƌŵ͕
ǁŚĞƌĞ ƚŚĞ hE& ĐĂƉƚƵƌĞƐ ĂŶĚ ƌĞĐŽŐŶŝǌĞƐ ĐůŝŵĂƚĞ
ĐŽŵŵŝƚŵĞŶƚƐ ĨƌŽŵ ŶŽŶͲƐƚĂƚĞ ĂĐƚŽƌƐ͕ ĐŽŶƟŶƵĞĚ ƚŽ ŐƌŽǁ
ƚŽ ŽǀĞƌ ϭϮ͕ϬϬϬ ;ŵŽƐƚůǇ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůͿ ĐŽŵŵŝƚŵĞŶƚƐ ŝŶ ϮϬϭϲ͕
ĐŽŵƉĂƌĞĚƚŽϭϬ͕ϬϬϬŝŶϮϬϭϱ͘dŚĞEŽŶͲ^ƚĂƚĞĐƚŽƌŽŶĞĨŽƌ
ůŝŵĂƚĞ ĐƟŽŶ ĂůƐŽ ĂŝŵƐ ƚŽ ĂƐƐĞƐƐ ƚŚĞ ƉƌŽŐƌĞƐƐ ŝŶ ƚŚĞƐĞ
ĐŽŵŵŝƚŵĞŶƚƐ͕ ďƵƚ ƐŽ ĨĂƌ ƚŚĞƌĞ ŝƐ ůŝƩůĞ ĚĂƚĂ ĂǀĂŝůĂďůĞ͘ hE
ŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ͛ƐůŝŵĂƚĞ/ŶŝƟĂƟǀĞƐWůĂƞŽƌŵϭϴ͕ǁŚŝĐŚƉƌŽǀŝĚĞƐ
ƚŚĞ EŽŶͲ^ƚĂƚĞ ĐƚŽƌ ŽŶĞ ĨŽƌ ůŝŵĂƚĞ ĐƟŽŶ ǁŝƚŚ ĚĂƚĂ ŽŶ
ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĐŽŽƉĞƌĂƟǀĞŶŽŶͲƐƚĂƚĞĐůŝŵĂƚĞŝŶŝƟĂƟǀĞƐ͕ŚĂƐĂůƐŽ
ƐƚĂƌƚĞĚĐŽůůĞĐƟŶŐƚŚŝƐŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ͘

ϭϰ ŚƚƚƉ͗ͬͬƵŶĨĐĐĐ͘ŝŶƚͬĨŝůĞƐͬƉĂƌŝƐͺĂŐƌĞĞŵĞŶƚͬĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶͬƉĚĨͬŵĂƌƌĂŬĞĐŚͺ
ƉĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉͺĨŽƌͺŐůŽďĂůͺĐůŝŵĂƚĞͺĂĐƟŽŶ͘ƉĚĨ
ϭϱ ŚƚƚƉ͗ͬͬŶĞǁƐƌŽŽŵ͘ƵŶĨĐĐĐ͘ŝŶƚͬƵŶĨĐĐĐͲŶĞǁƐƌŽŽŵͬŚŝŐŚͲůĞǀĞůͲĐůŝŵĂƚĞͲ
ĐŚĂŵƉŝŽŶƐͲůĂƵŶĐŚͲϮϬϱϬͲƉĂƚŚǁĂǇƐͲƉůĂƞŽƌŵͬ
ϭϲ ŚƩƉ͗ͬͬŶĞǁƐƌŽŽŵ͘ƵŶĨĐĐĐ͘ŝŶƚͬĐůŝŵĂƚĞͲĂĐƟŽŶͬŶŽŶͲƐƚĂƚĞͲĂĐƚŽƌƐͲƉĂƌƚŶĞƌͲǁŝƚŚͲ
ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐͲƚŽͲďŽŽƐƚͲĐůŝŵĂƚĞͲĂĐƟŽŶͬ
ϭϳ ŚƩƉ͗ͬͬĐůŝŵĂƚĞĂĐƟŽŶ͘ƵŶĨĐĐĐ͘ŝŶƚͬ
ϭϴ ŚƩƉ͗ͬͬĐůŝŵĂƚĞŝŶŝƟĂƟǀĞƐƉůĂƞŽƌŵ͘ŽƌŐͬ
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dŚĞŵŝƐƐŝŽŶƐ'ĂƉZĞƉŽƌƚϮϬϭϳʹdŚĞĞŵŝƐƐŝŽŶƐŐĂƉĂŶĚŝƚƐŝŵƉůŝĐĂƟŽŶƐ

ŚƩƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ĂŵĞƌŝĐĂƐƉůĞĚŐĞŽŶĐůŝŵĂƚĞ͘ĐŽŵ
ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ǁĞĂƌĞƐƟůůŝŶ͘ĐŽŵ
ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĐůŝŵĂƚĞŵĂǇŽƌƐ͘ŽƌŐ
ŚƩƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ƵƐĐůŝŵĂƚĞĂůůŝĂŶĐĞ͘ŽƌŐ
ŚƩƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ŐŽǀ͘ĐĂ͘ŐŽǀͬŶĞǁƐ͘ƉŚƉ͍ŝĚсϭϵϴϲϲ
ŚƩƉƐ͗ͬͬŐůŽďĂůĐůŝŵĂƚĞĂĐƟŽŶƐƵŵŵŝƚ͘ŽƌŐͬ
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Chapter 4

Bridging the gap - sectoral greenŚŽƵƐĞŐĂƐĞŵŝƐƐŝŽŶƌĞĚƵĐƟŽŶ
ƉŽƚĞŶƟĂůƐŝŶϮϬϯϬ
Lead authors:<ŽƌŶĞůŝƐůŽŬ;ĐŽĨǇƐͿ͕ŶŐĠůŝĐĂĨĂŶĂĚŽƌ;ĐŽĨǇƐͿ͕ĞƚůĞĨǀĂŶsƵƵƌĞŶ;W>EĞƚŚĞƌůĂŶĚƐŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůƐƐĞƐƐŵĞŶƚŐĞŶĐǇͿ
ŽŶƚƌŝďƵƟŶŐĂƵƚŚŽƌƐ͗dŽŵĞƌŐ;ĐŽĨǇƐͿ͕ŚƌŝƐƟĂŶƌĞǇĞƌ;>ĂƉƉĞĞŶƌĂŶƚĂhŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨdĞĐŚŶŽůŽŐǇͿ͕KƌĞĂŶĞĚĞůĞŶďŽƐĐŚ;W>EĞƚŚĞƌůĂŶĚƐ
ŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂů ƐƐĞƐƐŵĞŶƚ ŐĞŶĐǇͿ͕ ŶŶ 'ĂƌĚŝŶĞƌ ;^Y ŽŶƐƵůƚͿ͕ ĂŶŶǇ ,ĂƌǀĞǇ ;hŶŝǀĞƌƐŝƚǇ ŽĨ dŽƌŽŶƚŽͿ͕ ƚƵů <ƵŵĂƌ ;dZ/ hŶŝǀĞƌƐŝƚǇͿ͕
ZŽďĞƌƚŽ^ĐŚĂĞīĞƌ;hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĞ&ĞĚĞƌĂůĚŽZŝŽĚĞ:ĂŶĞŝƌŽͿ͕WĞƚĞ^ŵŝƚŚ;hŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨďĞƌĚĞĞŶͿ͕>ǇŶŶWƌŝĐĞ;>ĂǁƌĞŶĐĞĞƌŬĞůĞǇEĂƟŽŶĂů
>ĂďŽƌĂƚŽƌǇͿ͕/ƌŝŶĂǀĂŶĚĞƌ,ŽŽƌŶ;ĐŽĨǇƐͿ͕WĂƵůtĂŝĚĞ;tĂŝĚĞ^ƚƌĂƚĞŐŝĐĸĐŝĞŶĐǇͿ͕,ĂŶƐ:ŽŽƐƚĞŶ;'ƌĞŝĨƐǁĂůĚhŶŝǀĞƌƐŝƚǇͿ

ϰ͘ϭ /ŶƚƌŽĚƵĐƟŽŶ

ŽŶ ŝŶƚĞŐƌĂƚĞĚ ĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚ ŵŽĚĞůƐ ;ƐĞĞ hEW͕ ϮϬϭϰ͖ ϮϬϭϯ͖
ϮϬϭϮ͖ ϮϬϭϭͿ͘ ,ŽǁĞǀĞƌ͕ ŵŽƐƚ ŽĨ ƚŚĞ ƉƌĞǀŝŽƵƐ ĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚƐ
ƉƌŽǀŝĚĞ ĞƐƟŵĂƚĞƐ ŽĨ ĞŵŝƐƐŝŽŶ ƌĞĚƵĐƟŽŶ ƉŽƚĞŶƟĂůƐ ĨŽƌ
ϮϬϮϬ͕ĂŶĚƚŚĞŵŽƐƚƌĞĐĞŶƚĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚƐŽĨƐĞĐƚŽƌĂůĞŵŝƐƐŝŽŶ
ƌĞĚƵĐƟŽŶ ƉŽƚĞŶƟĂůƐ ĚĂƚĞ ĨƌŽŵ ŵŽƌĞ ƚŚĂŶ Ɛŝǆ ǇĞĂƌƐ ĂŐŽ͘
dŚĞƐĞ ŝŶĐůƵĚĞ hEW ;ϮϬϭϭͿ ĨŽƌ ϮϬϮϬ͕/W ;ϮϬϬϳͿ ĨŽƌ ϮϬϮϬ
ĂŶĚϮϬϯϬ͕ĂŶĚDĐ<ŝŶƐĞǇ;ϮϬϭϬͿĨŽƌϮϬϯϬ͘ƐƐĞƐƐŵĞŶƚƐƚŚĂƚ
ĂƌĞ ŵŽƌĞ ƌĞĐĞŶƚ ŝŶĐůƵĚĞ /W ;ϮϬϭϰͿ ĂŶĚ / ;ϮϬϭϳͿ͕ ďƵƚ
ƚŚĞƐĞ ĚŽ ŶŽƚ ŝŶĐůƵĚĞ Ă ƐĞĐƚŽƌͲďǇͲƐĞĐƚŽƌ ĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚ ŽĨ ƚŚĞ
ĨƵůůĞŵŝƐƐŝŽŶƌĞĚƵĐƟŽŶƉŽƚĞŶƟĂůŝŶϮϬϯϬ͘

dŚŝƐ ĐŚĂƉƚĞƌ ĞǆƉůŽƌĞƐ ƚǁŽ ĐĞŶƚƌĂů ƋƵĞƐƟŽŶƐ͗ ĂŶ ƚŚĞ
ĞŵŝƐƐŝŽŶƐ ŐĂƉ ŝŶ ϮϬϯϬ ďĞ ďƌŝĚŐĞĚ͕ ĂŶĚ ǁŚĂƚ ĂƌĞ ƚŚĞ ŵŽƐƚ
ƉƌŽŵŝƐŝŶŐ ŽƉƟŽŶƐ ƚŽ ĚŽ ƐŽ͍ Ɛ ƉƌĞƐĞŶƚĞĚ ŝŶ ŚĂƉƚĞƌ ϯ͕
ƚŚĞ ĞƐƟŵĂƚĞĚ ĞŵŝƐƐŝŽŶƐ ŐĂƉ ŝŶ ϮϬϯϬ ŝƐ ϭϭ ƚŽ ϭϯ͘ϱ 'ƚKϮe
ĨŽƌ ƚŚĞ ďĞůŽǁ ϮΣ ƚĂƌŐĞƚ ;хϲϲ ƉĞƌĐĞŶƚ ͚ůŝŬĞůǇ͛ ĐŚĂŶĐĞͿ͕ ĂŶĚ
ϭϲƚŽϭϵ'ƚKϮĞĨŽƌƚŚĞϭ͘ϱΣƚĂƌŐĞƚ;ϱϬͲϲϲƉĞƌĐĞŶƚ͚ŵĞĚŝƵŵ͛
ĐŚĂŶĐĞͿ͘ ŚĂƉƚĞƌ ϯ ĨƵƌƚŚĞƌŵŽƌĞ ĂƐƐĞƐƐĞĚ ƚŚĞ ĚŝīĞƌĞŶĐĞ ŝŶ
ϮϬϯϬďĞƚǁĞĞŶĞŵŝƐƐŝŽŶƐƵŶĚĞƌƚŚĞĐƵƌƌĞŶƚƉŽůŝĐǇƐĐĞŶĂƌŝŽ
ĂŶĚ ƚŚĞ ĞŵŝƐƐŝŽŶ ůĞǀĞůƐ ĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚ ǁŝƚŚ Ă ůŝŬĞůǇ ĐŚĂŶĐĞ ŽĨ
ƐƚĂǇŝŶŐ ďĞůŽǁ ϮΣ ĂŶĚ Ă ŵĞĚŝƵŵ ĐŚĂŶĐĞ ŽĨ ƐƚĂǇŝŶŐ ďĞůŽǁ
ϰ͘Ϯ ƐƐĞƐƐŵĞŶƚŽĨĞŵŝƐƐŝŽŶƌĞĚƵĐƟŽŶ
ϭ͘ϱΣŽĨĂďŽƵƚϭϳĂŶĚϮϮ͘ϱ'ƚKϮĞƌĞƐƉĞĐƟǀĞůǇ;ƚĂďůĞϯ͘ϭͿ͘dŽ
ƉŽƚĞŶƟĂůƐďǇƐĞĐƚŽƌŝŶϮϬϯϬ
ďĞƐƵĸĐŝĞŶƚƚŽďƌŝĚŐĞƚŚĞŐĂƉ͕ĞŵŝƐƐŝŽŶƌĞĚƵĐƟŽŶƉŽƚĞŶƟĂůƐ
ŝŶϮϬϯϬŶĞĞĚƚŽďĞŽĨĂĐŽŵƉĂƌĂďůĞŵĂŐŶŝƚƵĚĞ͘
ƌĂǁŝŶŐŽŶĂĚĞƚĂŝůĞĚƌĞǀŝĞǁŽĨƌĞĐĞŶƚƐƚƵĚŝĞƐ͕ƚŚŝƐƐĞĐƟŽŶ
ƉƌĞƐĞŶƚƐ ĞƐƟŵĂƚĞƐ ŽĨ ƚŚĞ ŐůŽďĂů ĞŵŝƐƐŝŽŶ ƌĞĚƵĐƟŽŶ
dŚĞ ĐŚĂƉƚĞƌ ƉƌŽǀŝĚĞƐ Ă ĚĞƚĂŝůĞĚ ƌĞǀŝĞǁ ŽĨ ŐƌĞĞŶŚŽƵƐĞ ŐĂƐ ƉŽƚĞŶƟĂůƐƚŚĂƚĂƌĞƚĞĐŚŶŝĐĂůůǇĂŶĚĞĐŽŶŽŵŝĐĂůůǇĨĞĂƐŝďůĞŝŶ
ĞŵŝƐƐŝŽŶ ƌĞĚƵĐƟŽŶ ƉŽƚĞŶƟĂůƐ ŝŶ ϮϬϯϬ ĨŽƌ ŬĞǇ ĞĐŽŶŽŵŝĐ ϮϬϯϬ͘dŚĞĨŽĐƵƐŝƐŽŶƐŝǆŵĂŝŶƐĞĐƚŽƌƐ͗ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ͕ďƵŝůĚŝŶŐƐ͕
ƐĞĐƚŽƌƐ;ƐĞĐƟŽŶϰ͘ϮͿ͘^ĞĐƚŽƌĂůĞŵŝƐƐŝŽŶƌĞĚƵĐƟŽŶƉŽƚĞŶƟĂůƐ͕ ĞŶĞƌŐǇ͕ ĨŽƌĞƐƚƌǇ͕ ŝŶĚƵƐƚƌǇ͕ ĂŶĚ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚ ;ƐĞĐƟŽŶƐ ϰ͘Ϯ͘ϭ
ĂůƐŽĐĂůůĞĚďŽƩŽŵͲƵƉƉŽƚĞŶƟĂůƐ͕ƉƌŽǀŝĚĞĚĞƚĂŝůĞĚĞƐƟŵĂƚĞƐ ƚŽ ϰ͘Ϯ͘ϲͿ͘ ,ŽǁĞǀĞƌ͕ ƐŽŵĞ ƉƌŽŵŝƐŝŶŐ ŽƉƟŽŶƐ ĨŽƌ ĞŵŝƐƐŝŽŶ
ŽĨƚŚĞůĞǀĞůŽĨĞŵŝƐƐŝŽŶƌĞĚƵĐƟŽŶƐƚŚĂƚŝƐĨĞĂƐŝďůĞǁŝƚŚŝŶĂ ƌĞĚƵĐƟŽŶƐĂƌĞĚŝĸĐƵůƚƚŽĂůůŽĐĂƚĞƵŶĚĞƌŽŶĞƐĞĐƚŽƌ͘dŚĞƐĞ
ĐĞƌƚĂŝŶ ƐĞĐƚŽƌ Žƌ ĨŽƌ Ă ƐƉĞĐŝĮĐ ĞŵŝƐƐŝŽŶƐ ĐĂƚĞŐŽƌǇ ƵƉ ƚŽ Ă ĂƌĞ ĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚ ŝŶ ƐĞĐƟŽŶ ϰ͘Ϯ͘ϳ͘ &Žƌ Ăůů ƐĞĐƚŽƌƐ͕ ƚŚĞ ŵĂŝŶ
ĐĞƌƚĂŝŶ ŵĂƌŐŝŶĂů ĐŽƐƚ ůĞǀĞů͘ tŚĞŶ ĂĚĚĞĚ ƵƉ͕ ĂŶĚ ĂĚũƵƐƟŶŐ ĐĂƚĞŐŽƌŝĞƐŽĨĞŵŝƐƐŝŽŶƌĞĚƵĐƟŽŶƐĨŽƌϮϬϯϬĂƌĞŝĚĞŶƟĮĞĚ͘
ĨŽƌ ĂŶǇ ŽǀĞƌůĂƉƐ͕ ƚŚĞƐĞ ĞƐƟŵĂƚĞƐ ŐŝǀĞ ĂŶ ŝŶĚŝĐĂƟŽŶ ŽĨ ƚŚĞ
ƚŽƚĂůƉŽƚĞŶƟĂůĨŽƌƌĞĚƵĐŝŶŐŐůŽďĂůŐƌĞĞŶŚŽƵƐĞŐĂƐĞŵŝƐƐŝŽŶƐ dŚĞĨŽĐƵƐŽĨƚŚĞĂŶĂůǇƐŝƐŝƐŽŶƚŚĞƐŽĐŝŽͲĞĐŽŶŽŵŝĐƉŽƚĞŶƟĂů͘
ŝŶ ϮϬϯϬ͘ dŚĞ ƚŽƚĂů ƉŽƚĞŶƟĂů ĐĂŶ ƚŚĞŶ ďĞ ĐŽŵƉĂƌĞĚ ƚŽ ƚŚĞ dŚŝƐŵĞĂŶƐƚŚĂƚƚŚĞƉŽƚĞŶƟĂůƐƉƌĞƐĞŶƚĞĚŚĞƌĞƌĞĨĞƌƚŽƚŚĞ
ŐĂƉ͕ ƚŽ ĚĞƚĞƌŵŝŶĞ ǁŚĞƚŚĞƌ ŝƚ ĐĂŶ ďĞ ďƌŝĚŐĞĚ ;ƐĞĐƟŽŶ ϰ͘ϯͿ͘ ƚŽƚĂů ŽĨ ĞŵŝƐƐŝŽŶ ƌĞĚƵĐƟŽŶƐ ƚŚĂƚ ĐĂŶ ďĞ ĂĐŚŝĞǀĞĚ ƵƐŝŶŐ
/ŶĂĚĚŝƟŽŶ͕ƚŚĞĞƐƟŵĂƚĞƐƉƌŽǀŝĚĞƉŽůŝĐǇŵĂŬĞƌƐǁŝƚŚĂĐůĞĂƌ Ăůů ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐ ĂǀĂŝůĂďůĞ ŝŶ Ă ŐŝǀĞŶ ĨƵƚƵƌĞ ǇĞĂƌ͕ ǁŚŝĐŚ ĂƌĞ
ĂŶĚ ŐƌĂŶƵůĂƌ ǀŝĞǁ ŽĨ ǁŚĞƌĞ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ ĞŵŝƐƐŝŽŶ ƌĞĚƵĐƟŽŶ ĞĐŽŶŽŵŝĐĂůůǇĂƩƌĂĐƟǀĞĨƌŽŵĂƐŽĐŝĂůĐŽƐƚƉĞƌƐƉĞĐƟǀĞ;/W͕
ŽƉƟŽŶƐ ĞǆŝƐƚ͕ ƚŚĂƚ ŝƐ͕ ŚŽǁ ƚŚĞ ŐĂƉ ĐĂŶ ďĞ ďƌŝĚŐĞĚ͘ dŚĞ ϮϬϬϭͿ͘dŚŝƐƉŽƚĞŶƟĂůŝƐĚĞĮŶĞĚĂƐĂůůƌĞĚƵĐƟŽŶƐƚŚĂƚĐĂŶďĞ
ƐĞĐƚŽƌĂůĞƐƟŵĂƚĞƐĂƌĞƚŚĞŶĐŽŵƉĂƌĞĚƚŽĞŵŝƐƐŝŽŶƌĞĚƵĐƟŽŶ ĂĐŚŝĞǀĞĚĂƚĂŵĂƌŐŝŶĂůĐŽƐƚŽĨŶŽŵŽƌĞƚŚĂŶh^ΨϭϬϬͬƚKϮĞ͕
ŽƉƟŽŶƐ ƉƌŽǀŝĚĞĚ ďǇ ŝŶƚĞŐƌĂƚĞĚ ĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚ ŵŽĚĞůƐ Ăƚ ĐƵƌƌĞŶƚ ƉƌŝĐĞƐ͕ ǁŚŝĐŚ ŝƐ ƚŚĞ ĐŽƐƚ ůĞǀĞů ŽŌĞŶ ĂƐƐƵŵĞĚ ƚŽ
;ƐĞĐƟŽŶϰ͘ϰͿ͘
ďĞ ŶĞĐĞƐƐĂƌǇ ďǇ ϮϬϯϬ ĨŽƌ ĂĐŚŝĞǀŝŶŐ ĂŵďŝƟŽƵƐ ƌĞĚƵĐƟŽŶ
ƉĂƚŚǁĂǇƐ ;/W͕ ϮϬϭϰ͖ /͕ ϮϬϭϲͿ͘ dŚĞƌĞ ĂƌĞ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ
WƌĞǀŝŽƵƐŵŝƐƐŝŽŶƐ'ĂƉZĞƉŽƌƚƐŚĂǀĞƉƌŽǀŝĚĞĚďŽƚŚƐĞĐƚŽƌĂů ƵŶĐĞƌƚĂŝŶƟĞƐ ƌĞůĂƚĞĚ ƚŽ ĂƐƐƵŵƉƟŽŶƐ ƌĞŐĂƌĚŝŶŐ ƚĞĐŚŶŽůŽŐǇ
ĞŵŝƐƐŝŽŶƌĞĚƵĐƟŽŶƉŽƚĞŶƟĂůĞƐƟŵĂƚĞƐĂŶĚĞƐƟŵĂƚĞƐďĂƐĞĚ ĚĞƉůŽǇŵĞŶƚ ĂŶĚ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƟŽŶ ƌĂƚĞƐ͕ ŝŶĐůƵĚŝŶŐ͕ ĨŽƌ
dŚĞŵŝƐƐŝŽŶƐ'ĂƉZĞƉŽƌƚϮϬϭϳʹƌŝĚŐŝŶŐƚŚĞŐĂƉͲƐĞĐƚŽƌĂůŐƌĞĞŶŚŽƵƐĞŐĂƐĞŵŝƐƐŝŽŶƌĞĚƵĐƟŽŶƉŽƚĞŶƟĂůƐŝŶϮϬϯϬ
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5998
ĞǆĂŵƉůĞ͕ŚŽǁƌĂƉŝĚůǇƐŽůĂƌƉŚŽƚŽǀŽůƚĂŝĐĞŶĞƌŐǇƉƌŽĚƵĐƟŽŶ
ĐĂŶ ďĞ ƐĐĂůĞĚ ƵƉ͕ ĂŶĚ ƚŚĞ ƌĂƚĞ Ăƚ ǁŚŝĐŚ ďƵŝůĚŝŶŐƐ ĐĂŶ ďĞ
ƌĞƚƌŽĮƩĞĚ͘dŚĞƵŶĚĞƌůǇŝŶŐĂŶĂůǇƐŝƐŝŶƚƌŽĚƵĐĞƐƐŽŵĞĚĞŐƌĞĞ
ŽĨ͚ƌĞĂůŝƐŵ͛ŝŶƚŚĞĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚĂŶĚŝƚƐƌĞƐƉĞĐƟǀĞĂƐƐƵŵƉƟŽŶƐ͘
/ŶŐĞŶĞƌĂů͕ŝƚŝƐĂƐƐƵŵĞĚƚŚĂƚƚŚĞƉŽƚĞŶƟĂůƐĐĂŶďĞĂĐŚŝĞǀĞĚ͕
ŝĨĐŽƵŶƚƌŝĞƐĂƌŽƵŶĚƚŚĞŐůŽďĞĂƌĞǁŝůůŝŶŐƚŽƐĞƚƉŽůŝĐŝĞƐƚŚĂƚ
ĞŶĂďůĞƚŚĞŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƟŽŶŽĨƚŚĞĂǀĂŝůĂďůĞƐŽůƵƟŽŶƐ͘
dŚĞƉŽƚĞŶƟĂůƐĂƌĞĂƐƐĞƐƐĞĚĂŐĂŝŶƐƚĂĐƵƌƌĞŶƚƉŽůŝĐǇƐĐĞŶĂƌŝŽ͕
ǁŚŝĐŚƉƌŽǀŝĚĞƐĂƌĞĨĞƌĞŶĐĞůĞǀĞůŝŶϮϬϯϬĂŐĂŝŶƐƚǁŚŝĐŚƚŚĞ
ŐƌĞĞŶŚŽƵƐĞŐĂƐĞŵŝƐƐŝŽŶƌĞĚƵĐƟŽŶƐĐŽƵůĚďĞĂĐŚŝĞǀĞĚ͘dŚĞ
ĐƵƌƌĞŶƚƉŽůŝĐǇƐĐĞŶĂƌŝŽĞŵŝƐƐŝŽŶƐƉƌŽũĞĐƚĞĚĨŽƌϮϬϯϬĂŵŽƵŶƚ
ƚŽϲϭ͘ϭ'ƚKϮĞ͘/ĨĞŵŝƐƐŝŽŶƐĨƌŽŵƉĞĂƚĚĞŐƌĂĚĂƟŽŶĂŶĚƉĞĂƚ
ĮƌĞƐ ĂƌĞ ĞǆĐůƵĚĞĚ͕ ƉƌŽũĞĐƚĞĚ ĞŵŝƐƐŝŽŶƐ ĂƌĞ ϱϵ͘Ϯ 'ƚKϮe
ǁŚŝĐŚĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚƐǁĞůůǁŝƚŚƚŚĞϱϴ͘ϵ'ƚKϮĞĐƵƌƌĞŶƚͲƉŽůŝĐǇ
ƉƌŽũĞĐƟŽŶůŝƐƚĞĚŝŶŚĂƉƚĞƌϯ͕ǁŚĞƌĞƉĞĂƚͲƌĞůĂƚĞĚĞŵŝƐƐŝŽŶƐ
ĂƌĞĞǆĐůƵĚĞĚŝŶϯŽƵƚŽĨƚŚĞϰƵŶĚĞƌůǇŝŶŐƐĐĞŶĂƌŝŽƐ͘ĞƚĂŝůƐ
ŽŶ ƚŚĞ ĐƵƌƌĞŶƚ ƉŽůŝĐǇ ƐĐĞŶĂƌŝŽ ĂƌĞ ŝŶĐůƵĚĞĚ ŝŶ ƉƉĞŶĚŝǆ ͕
ĂǀĂŝůĂďůĞ ŽŶůŝŶĞ͘ dŚĞ ĨŽůůŽǁŝŶŐ ŐĂƐĞƐ ĂƌĞ ŝŶĐůƵĚĞĚ ŝŶ ƚŚĞ
ĂŶĂůǇƐŝƐ͗ĐĂƌďŽŶĚŝŽǆŝĚĞ;KϮͿ͕ŵĞƚŚĂŶĞ;,ϰͿ͕ŶŝƚƌŽƵƐŽǆŝĚĞ
;EϮKͿ͕ ƉĞƌŇƵŽƌŽĐĂƌďŽŶƐ ;W&ƐͿ͕ ŚǇĚƌŽŇƵŽƌŽĐĂƌďŽŶƐ ;,&ƐͿ
ĂŶĚƐƵůĨƵƌŚĞǆĂŇƵŽƌŝĚĞ;^&ϲͿ͘ůĂĐŬĐĂƌďŽŶŝƐŶŽƚŝŶĐůƵĚĞĚŝŶ
ƚŚĞĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚ;ĨŽƌŝŵƉĂĐƚƐŽŶŐůŽďĂůǁĂƌŵŝŶŐŽĨƐŚŽƌƚͲůŝǀĞĚ
ĐůŝŵĂƚĞ ƉŽůůƵƚĂŶƚƐ͕ ŝŶĐůƵĚŝŶŐ ďůĂĐŬ ĐĂƌďŽŶ͕ ƐĞĞ ŚĂƉƚĞƌ ϲͿ͘
dŚĞ ƉŽƚĞŶƟĂůƐ ĂƌĞ ĂĚũƵƐƚĞĚ ƚŽ ďĞ ŝŶ ůŝŶĞ ǁŝƚŚ ƚŚĞ ĐƵƌƌĞŶƚ
ƉŽůŝĐǇ ƐĐĞŶĂƌŝŽ ƵƐĞĚ ĨŽƌ ƚŚŝƐ ĐŚĂƉƚĞƌ͘ ŵŝƐƐŝŽŶ ĨĂĐƚŽƌƐ ĂƌĞ
ďĂƐĞĚ ŽŶ ƚŚĞ ĂǀĞƌĂŐĞ ŐůŽďĂů ĞŵŝƐƐŝŽŶ ŝŶƚĞŶƐŝƟĞƐ ĨŽƌ ϮϬϯϬ
ĨƌŽŵ ƚŚĞ tŽƌůĚ ŶĞƌŐǇ KƵƚůŽŽŬ ϮϬϭϲ ;/͕ ϮϬϭϲͿ͘ &Žƌ ƚŚĞ
ĞůĞĐƚƌŝĐŝƚǇƐĞĐƚŽƌƚŚĞĂǀĞƌĂŐĞĞŵŝƐƐŝŽŶŝŶƚĞŶƐŝƚǇŽĨĨŽƐƐŝůͲĨƵĞů
ďĂƐĞĚ ƉŽǁĞƌ ƉůĂŶƚƐ ŝƐ ƵƐĞĚ͘ &ŝŶĂůůǇ͕ ŝŶƚĞƌĂĐƟŽŶƐ ďĞƚǁĞĞŶ
ŵŝƟŐĂƟŽŶ ŵĞĂƐƵƌĞƐ ;ĨŽƌ ĞǆĂŵƉůĞ͕ ĞĸĐŝĞŶƚ ĂƉƉůŝĂŶĐĞƐ
ǀĞƌƐƵƐƉŽǁĞƌƐĞĐƚŽƌĚĞĐĂƌďŽŶŝƐĂƟŽŶͿĂƌĞƚĂŬĞŶŝŶƚŽĂĐĐŽƵŶƚ
ĂŶĚŚĂŶĚůĞĚŽŶĂĐĂƐĞͲďǇͲĐĂƐĞďĂƐŝƐ͘

ϰ͘Ϯ͘ϭŵŝƐƐŝŽŶƌĞĚƵĐƟŽŶŽƉƟŽŶƐĂŶĚƉŽƚĞŶƟĂůŝŶ
the agriculture sector
^ƚƵĚŝĞƐŽĨĞŵŝƐƐŝŽŶƌĞĚƵĐƟŽŶƉŽƚĞŶƟĂůƐĨŽƌƚŚĞĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ
ƐĞĐƚŽƌ ǀĂƌǇ ǁŝĚĞůǇ͘ ^ŝŶĐĞ /W Zϱ͕ ƐƚƵĚŝĞƐ ƚŚĂƚ ƌĞƉŽƌƚ
ŵŝƟŐĂƟŽŶ ƉŽƚĞŶƟĂůƐ ŝŶ ƚŚĞ ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ ƐĞĐƚŽƌ ǁŝƚŚ ĐĂƌďŽŶ
ƉƌŝĐĞƐ ƵƉ ƚŽ h^ΨϭϬϬͬƚKϮ ƉƌŽǀŝĚĞ ĂŶŶƵĂů ƌĞĚƵĐƟŽŶƐ ŽĨ
ďĞƚǁĞĞŶ Ϭ͘Ϯϲ ƚŽ ϰ͘ϲ 'ƚKϮĞ ;^ŵŝƚŚ Ğƚ Ăů͕͘ ϮϬϭϰͿϭ͘ dŚĞƐĞ
ĞƐƟŵĂƚĞƐĞǆĐůƵĚĞĚĞŵĂŶĚͲƐŝĚĞŽƉƟŽŶƐ͘,ŽǁĞǀĞƌ͕ĚĞŵĂŶĚ
ƐŝĚĞ ŵŝƟŐĂƟŽŶ ŽƉƟŽŶƐ ĂƌĞ ŝŶĐůƵĚĞĚ ŝŶ ƚŚĞ ĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚ
ďĞůŽǁ͘tŚŝůĞŶĞƚĐĂƌďŽŶĞŵŝƐƐŝŽŶƐĨƌŽŵƐŽŝůƐĂƌĞŶĞŐůŝŐŝďůĞ
ŝŶ ĐƵƌƌĞŶƚ ƉŽůŝĐǇ ƚƌĂũĞĐƚŽƌŝĞƐ͕ ^ŵŝƚŚ Ğƚ Ăů͘ ;ϮϬϬϳͿ ĂƌŐƵĞ
ƚŚĂƚ ĂƌŽƵŶĚ ϵϬ ƉĞƌĐĞŶƚ ŽĨ ƚŚĞ ŵŝƟŐĂƟŽŶ ƉŽƚĞŶƟĂů ĐĂŶ ďĞ
ĂƩƌŝďƵƚĞĚ ƚŽ ĐĂƌďŽŶ ƐĞƋƵĞƐƚƌĂƟŽŶ ŝŶ ƐŽŝůƐ͕ ůŝŬĞ ĐƌŽƉůĂŶĚ͕
ŐƌĂǌŝŶŐůĂŶĚĂŶĚƚŚĞƌĞƐƚŽƌĂƟŽŶŽĨĚĞŐƌĂĚĞĚůĂŶĚ͘/ŶĂĚĚŝƟŽŶ͕
ŶŽŶͲKϮ ŐƌĞĞŶŚŽƵƐĞ ŐĂƐĞƐ ĨƌŽŵ ĞŶƚĞƌŝĐ ĨĞƌŵĞŶƚĂƟŽŶ ĂŶĚ
ƌŝĐĞĐƵůƟǀĂƟŽŶĐĂŶďĞĂǀŽŝĚĞĚ͘&ŝŶĂůůǇ͕ĂůĂƌŐĞƐŚĂƌĞŽĨƉĞĂƚͲ
ƌĞůĂƚĞĚĞŵŝƐƐŝŽŶƐĐĂŶďĞĂǀŽŝĚĞĚ͘
ZĞŐĂƌĚŝŶŐĐƌŽƉůĂŶĚŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͕^ŵŝƚŚĞƚĂů͘;ϮϬϬϴͿĐŝƚĞĂ
ŵŝƟŐĂƟŽŶƉŽƚĞŶƟĂůŽĨϬ͘ϳϰ'ƚKϮĞŝŶϮϬϯϬ͕ǁŝƚŚϵϬƉĞƌĐĞŶƚ
ŽĨƚŚĞƉŽƚĞŶƟĂůĐŽŵŝŶŐĨƌŽŵKϮ͕ǁŚŝůĞůŽŶŐͲƚĞƌŵďŝŽƉŚǇƐŝĐĂů
ƉŽƚĞŶƟĂůƐ ŽĨ Ϯ͘ϲ 'ƚKϮĞͬǇĞĂƌ ĂƌĞ ƌĞƉŽƌƚĞĚ ;^ŵŝƚŚ͕ ϮϬϭϲͿ͘
dŚĞ ŶŽŶͲKϮ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚ ŝƐ ŵŽƌĞ Žƌ ůĞƐƐ ŝŶ ůŝŶĞ ǁŝƚŚ ƚŚĞ
ϭ
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>ŽǁĞƌ ƌĂŶŐĞ ĮŐƵƌĞ ŽŶůǇ ĐŽŶĐĞƌŶƐ ŶŽŶͲKϮ ','Ɛ ĂŶĚ ƚŚƵƐ ĞǆĐůƵĚĞƐ ƐŽŝů
ĂƌďŽŶƐĞƋƵĞƐƚƌĂƟŽŶǁŚĞƌĞƚŚĞůĂƌŐĞƐƚƐŚĂƌĞŽĨƚŚĞƉŽƚĞŶƟĂůůŝĞƐ͘

Ϭ͘Ϭϰ 'ƚKϮĞ ĨƌŽŵ h^W ;ϮϬϭϯͿ͕ ƉƌĞƐĞŶƟŶŐ Ă ƌĂŶŐĞ ŽĨ
ŽƉƟŽŶƐ ƚŽ ƌĞĚƵĐĞ ƚŚĞ ĞŵŝƐƐŝŽŶƐ ŽƌŝŐŝŶĂƟŶŐ ĨƌŽŵ ĐƌŽƉ
ĨĂƌŵŝŶŐ͘dŚĞĞƐƟŵĂƚĞŝƐĞƐƚĂďůŝƐŚĞĚƚŚƌŽƵŐŚĂĐŽŵďŝŶĂƟŽŶ
ŽĨ ŶŽͲƟůůĂŐĞ ĂŶĚ ƌĞƐŝĚƵĞ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͕ ĂŐƌŽŶŽŵǇ ĂŶĚ
ŶƵƚƌŝĞŶƚ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͕ ǁŚŝĐŚ ĂƌĞ Ăůů ƚŚƌĞĞ ĂƉƉůŝĞĚ ŽŶ
ŽŶĞͲƚŚŝƌĚ ŽĨ ŐůŽďĂů ĐƌŽƉůĂŶĚƐ͘ ZĞĐĞŶƚůǇ͕ ƚŚĞƌĞ ŚĂƐ ďĞĞŶ
ĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶ ŽŶ ŶŽͲƟůůĂŐĞ ŵĞĂƐƵƌĞƐ͕ ĨŽƌ ĞǆĂŵƉůĞ ŝŶ ŝŵĂƐƐŝ
ĞƚĂů͘;ϮϬϭϰͿ͕ǁŚŽĂƌŐƵĞƚŚĂƚĂŶŝŶĐƌĞĂƐĞŝŶƚŚĞƐŽŝůͲĐĂƌďŽŶ
ƐƚŽĐŬ ŵĂǇ ďĞ ƚŚĞ ƌĞƐƵůƚ ŽĨ Ă ƌĞĚŝƐƚƌŝďƵƟŽŶ ŽĨ ĐĂƌďŽŶ
ďĞƚǁĞĞŶ ƐŽŝů ůĂǇĞƌƐ͘ ,ŽǁĞǀĞƌ͕ ƚŚŝƐ ǁŽƵůĚ ŶŽƚ ĂīĞĐƚ ƚŚĞ
ƉŽƚĞŶƟĂůĨƌŽŵ^ŵŝƚŚĞƚĂů͘;ϮϬϬϴͿ͕ƐŝŶĐĞƚŚĞĂƌĞĂƚŽǁŚŝĐŚ
ŶŽͲƟůůĂŐĞ ŵĞĂƐƵƌĞƐ ĂƌĞ ĂƉƉůŝĞĚ ĐĂŶ ďĞ ƐƵďƐƟƚƵƚĞĚ ǁŝƚŚ
ŵĞĂƐƵƌĞƐ ƚŚĂƚ ŚĂǀĞ Ă ŵŽƌĞ Žƌ ůĞƐƐ ƐŝŵŝůĂƌ ƉŽƚĞŶƟĂů ĨƌŽŵ
ƚŚĞŽƚŚĞƌĐƌŽƉůĂŶĚŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚĐĂƚĞŐŽƌŝĞƐ͕ůŝŬĞĂŐƌŽŶŽŵǇ
ĂŶĚŶƵƚƌŝĞŶƚŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ;^ŵŝƚŚĞƚĂů͕͘ϮϬϬϴͿ͘tĞƚŚĞƌĞĨŽƌĞ
ŵĂŝŶƚĂŝŶƚŚĞĞƐƟŵĂƚĞƉŽƚĞŶƟĂůŽĨϬ͘ϳϰ'ƚKϮĞŝŶϮϬϯϬĨŽƌ
ĐƌŽƉůĂŶĚŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͘
'ƌĂǌŝŶŐ ůĂŶĚƐ ĂƌĞ ƚǇƉŝĐĂůůǇ ŵĂŶĂŐĞĚ ůĞƐƐ ŝŶƚĞŶƐŝǀĞůǇ ƚŚĂŶ
ĐƌŽƉůĂŶĚƐ͕ůĞĂǀŝŶŐƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚƉŽƚĞŶƟĂůĨŽƌĞŶŚĂŶĐĞĚƌĞŵŽǀĂůƐ
ĂŶĚ ĞŵŝƐƐŝŽŶ ƌĞĚƵĐƟŽŶ͘ 'ƌĂǌŝŶŐ ůĂŶĚ ŵĞĂƐƵƌĞƐ ƐƵŐŐĞƐƚĞĚ
by Smith Ğƚ Ăů͘ ;ϮϬϬϴͿ ŝŶĐůƵĚĞ͗ ĂĚũƵƐƟŶŐ ŐƌĂǌŝŶŐ ŝŶƚĞŶƐŝƚǇ
ĂŶĚ ĂůůŽǁŝŶŐ ĨŽƌ ŵŽƌĞ ďŝŽŵĂƐƐ ŐƌŽǁƚŚ͕ ŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐ ůĂŶĚ
ƉƌŽĚƵĐƟǀŝƚǇ ďǇ ƌĞĚƵĐŝŶŐ ŶƵƚƌŝĞŶƚ ĚĞĮĐŝĞŶĐŝĞƐ͕ ƵƐŝŶŐ ŵŽƌĞ
ƉƌĞĐŝƐĞŶƵƚƌŝĞŶƚĂĚĚŝƟŽŶƐƌĞƐƵůƟŶŐŝŶƐĂǀŝŶŐƐŝŶĨĞƌƟůŝǌĞƌ͕ĮƌĞ
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ;ƌĞĚƵĐŝŶŐĨƌĞƋƵĞŶĐǇĂŶĚĮƌĞŝŶƚĞŶƐŝƚǇŝŶĮƌĞͲ
ƉƌŽŶĞĂƌĞĂƐͿ͕ĂŶĚƐƉĞĐŝĞƐŝŶƚƌŽĚƵĐƟŽŶ͕ĨŽƌĞǆĂŵƉůĞŽĨŐƌĂƐƐ
ƐƉĞĐŝĞƐ ǁŝƚŚ ŚŝŐŚĞƌ ƉƌŽĚƵĐƟǀŝƚǇ ĨƌŽŵ ĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚ ŶŝƚƌŽŐĞŶ
ŝŶƉƵƚƐ ;^ŵŝƚŚ Ğƚ Ăů͕͘ ϮϬϬϴͿ͘ dŽŐĞƚŚĞƌ͕ ƚŚĞƐĞ ŵĞĂƐƵƌĞƐ ŚĂǀĞ
ƚŚĞƉŽƚĞŶƟĂůƚŽƐĞƋƵĞƐƚĞƌĂŶĂĚĚŝƟŽŶĂůϬ͘ϳϱ'ƚKϮŝŶϮϬϯϬ͕
ŝĨŵĞĂƐƵƌĞƐƵŶĚĞƌh^ΨϭϬϬͬƚKϮĂƌĞĂĚŽƉƚĞĚ͘
ĞŐƌĂĚĞĚǁĞƚůĂŶĚƐ͕ĚƌĂŝŶĞĚĨŽƌĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂůƵƐĞ͕ĐŽŶƚƌŝďƵƚĞ
ĚŝƐƉƌŽƉŽƌƟŽŶĂůůǇ ƚŽ ŐůŽďĂů ŐƌĞĞŶŚŽƵƐĞ ŐĂƐ ĞŵŝƐƐŝŽŶƐ ĨƌŽŵ
ƚŚĞ ůĂŶĚͲƵƐĞ ƐĞĐƚŽƌƐ͕ ǁŝƚŚ ĂƉƉƌŽǆŝŵĂƚĞůǇ Ϯϱ ƉĞƌĐĞŶƚ ŽĨ Ăůů
ůĂŶĚͲƵƐĞ ĞŵŝƐƐŝŽŶƐ ŽƌŝŐŝŶĂƟŶŐ ĨƌŽŵ ĚĞŐƌĂĚĞĚ ƉĞĂƚůĂŶĚƐ
;ŽŶŶ Ğƚ Ăů͕͘ ϮϬϭϰͿ͘ tŚĞŶ ƉĞĂƚůĂŶĚƐ ĂƌĞ ĚƌĂŝŶĞĚ͕ ŽƌŐĂŶŝĐ
ŵĂƩĞƌ ŝŶ ƐŽŝůƐ ƐƚĂƌƚƐ ŽǆŝĚŝǌŝŶŐ ĂŶĚ ƌĞůĞĂƐĞƐ ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚ
ǀŽůƵŵĞƐ ŽĨ ĐĂƌďŽŶ ĚŝŽǆŝĚĞ ĞŵŝƐƐŝŽŶƐ͕ ƵŶƟů ĚƌĂŝŶĂŐĞ ŝƐ
ƌĞǀĞƌƐĞĚ Žƌ Ăůů ƉĞĂƚ ŝƐ ůŽƐƚ ;ŽŶŶ Ğƚ Ăů͕͘ ϮϬϭϰͿ͘ ƵƌƌĞŶƚůǇ͕
ŐůŽďĂůŐƌĞĞŶŚŽƵƐĞŐĂƐĞŵŝƐƐŝŽŶƐĨƌŽŵƉĞĂƚůĂŶĚĚĞŐƌĂĚĂƟŽŶ
ĂŶĚƉĞĂƚĮƌĞƐĂƌĞŝŶƚŚĞŽƌĚĞƌŽĨϮ͘Ϯ'ƚKϮe/year and are
ĞǆƉĞĐƚĞĚ ƚŽ ĚĞĐƌĞĂƐĞ ƚŽ ϭ͘ϵ 'ƚKϮĞͬǇĞĂƌ ŝŶ ϮϬϯϬ͘ ^ŵŝƚŚ
Ğƚ Ăů͘ ;ϮϬϬϴͿ ƉƌŽǀŝĚĞƐ ϮϬϯϬ ŵŝƟŐĂƟŽŶ ƉŽƚĞŶƟĂůƐ ĨŽƌ ƚŚĞ
ƌĞƐƚŽƌĂƟŽŶŽĨĐƵůƟǀĂƚĞĚŽƌŐĂŶŝĐ;ƉĞĂƚǇͿƐŽŝůƐŽĨϭ͘ϯ'ƚKϮĞ͕
ďƵƚĞǆĐůƵĚĞƐŵŝƟŐĂƟŽŶĨƌŽŵĮƌĞƐ͘/ŶƉƌĂĐƟĐĞ͕ƉĞĂƚĮƌĞƐĐĂŶ
ŽŶůǇďĞƉƌĞǀĞŶƚĞĚǁŚĞŶĂŶĞĐŽŶŽŵŝĐǀĂůƵĞŝƐĂƩƌŝďƵƚĞĚƚŽ
ƚŚĞƉĞĂƚůĂŶĚƐ͕ŽƌǁŚĞŶƚŚĞǇĂƌĞƌĞǁĞƩĞĚĞīĞĐƟǀĞůǇ;:ŽŽƐƚĞŶ
Ğƚ Ăů͕͘ ϮϬϭϮͿ͘ dĂŬŝŶŐ ƚŚĞ ƐƵďƐƚĂŶƟĂů ĐŽƐƚ ŽĨ ƉĞĂƚ ĮƌĞƐ ŝŶƚŽ
ĂĐĐŽƵŶƚĂŶĚĐŽŶƐŝĚĞƌŝŶŐŵĞĂƐƵƌĞƐŽĨƵƉƚŽh^ΨϭϬϬͬƚKϮ͕ŝƚ
ŝƐĂƐƐƵŵĞĚƚŚĂƚĞŵŝƐƐŝŽŶƐĨƌŽŵƉĞĂƚĮƌĞƐĐĂŶďĞƌĞĚƵĐĞĚƚŽ
ǌĞƌŽĨŽƌƚŚĞŵĂũŽƌŝƚǇŽĨƚŚĞƉĞĂƚƐŝƚĞƐŝŶ ƚŚĞǁŽƌůĚ ;tŽƌůĚ
ĂŶŬ͕ϮϬϭϲ͖tŝĐŚƚŵĂŶŶĞƚĂů͕͘ϮϬϭϲͿ͘ZĞŵĂŝŶŝŶŐĞŵŝƐƐŝŽŶƐ
ĨƌŽŵƉĞĂƚĮƌĞƐŝŶƚŚĞĐƵƌƌĞŶƚƉŽůŝĐǇƐĐĞŶĂƌŝŽĂƌĞϬ͘ϯ'ƚKϮ͘
ŵŝƐƐŝŽŶ ƌĞĚƵĐƟŽŶƐ ĨƌŽŵ ƉĞĂƚůĂŶĚ ĚĞŐƌĂĚĂƟŽŶ ĂŶĚ ƉĞĂƚ
ĮƌĞƐĐŽŵďŝŶĞĚǁŽƵůĚƚŚĞƌĞĨŽƌĞĂŵŽƵŶƚƚŽϭ͘ϲ'ƚKϮŝŶϮϬϯϬ͘
ĂƐĞĚ ŽŶ Ă ƐŝŵƵůĂƟŽŶ ŽĨ ĂůƚĞƌŶĂƟǀĞ ƌŝĐĞ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
ƐĐĞŶĂƌŝŽƐ ƵƐŝŶŐ ǀĂƌǇŝŶŐ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ͕ h^W
;ϮϬϭϯͿ ĞƐƟŵĂƚĞƐ ĂŶ ĞŵŝƐƐŝŽŶƐ ƌĞĚƵĐƟŽŶ ƉŽƚĞŶƟĂů ŽĨ

dŚĞŵŝƐƐŝŽŶƐ'ĂƉZĞƉŽƌƚϮϬϭϳʹƌŝĚŐŝŶŐƚŚĞŐĂƉͲƐĞĐƚŽƌĂůŐƌĞĞŶŚŽƵƐĞŐĂƐĞŵŝƐƐŝŽŶƌĞĚƵĐƟŽŶƉŽƚĞŶƟĂůƐŝŶϮϬϯϬ
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Ϭ͘ϭϴ 'ƚKϮĞ ŝŶ ϮϬϯϬ͕ Ă ƌĞĚƵĐƟŽŶ ŽĨ ŶĞĂƌůǇ Ϯϱ ƉĞƌĐĞŶƚ
ĐŽŵƉĂƌĞĚ ƚŽ ĞŵŝƐƐŝŽŶƐ ƵŶĚĞƌ ƚŚĞ ĐƵƌƌĞŶƚ ƉŽůŝĐǇ ƐĐĞŶĂƌŝŽ͘
dŚĞ ƐĐĞŶĂƌŝŽƐ ŝŶĐůƵĚĞ ŵĞĂƐƵƌĞƐ ƐƵĐŚ ĂƐ ĂĚũƵƐƟŶŐ ƚŚĞ
ŇŽŽĚŝŶŐ ƌĞŐŝŵĞ͕ ĂƉƉůǇŝŶŐ ŶŽͲƟůůĂŐĞ͕ ĂŶĚ ƵƐŝŶŐ ǀĂƌŝŽƵƐ
ĨĞƌƟůŝǌĞƌĂůƚĞƌŶĂƟǀĞƐ͘
ZĞĐĞŶƚůǇ͕ďŝŽĐŚĂƌŚĂƐŐĂŝŶĞĚĂƩĞŶƟŽŶĂƐĂƉŽƚĞŶƟĂůĐĂƌďŽŶ
ƌĞŵŽǀĂů ŽƉƟŽŶ ŝŶ ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂů ůĂŶĚƐ͕ ŵĂŝŶůǇ ĐƌŽƉůĂŶĚ͘
ŝŽĐŚĂƌ ŝƐ ƉƌŽĚƵĐĞĚ ďǇ ŚĞĂƟŶŐ ďŝŽŵĂƐƐ ƵŶĚĞƌ ĂŶĂĞƌŽďŝĐ
ĐŽŶĚŝƟŽŶƐ͕ĂŶĚĐĂŶƵŶĚĞƌƚŚĞƌŝŐŚƚĐŽŶĚŝƟŽŶƐĞŶŚĂŶĐĞƐŽŝů
ĨĞƌƟůŝƚǇĂŶĚŝŵƉƌŽǀĞƐŽŝů͛ƐǁĂƚĞƌƌĞƚĞŶƟŽŶƉƌŽƉĞƌƟĞƐǁŚŝůĞ
ĞŶŚĂŶĐŝŶŐ ƚŚĞ ƐŽŝů ŽƌŐĂŶŝĐ ĐĂƌďŽŶ ĐŽŶƚĞŶƚ͘ tŽŽůĨ Ğƚ Ăů͘
ĞƐƟŵĂƚĞƚŚĂƚĂŌĞƌϭϱǇĞĂƌƐ͕ĂƌĞĚƵĐƟŽŶŽĨĂďŽƵƚϬ͘Ϯ'ƚKϮe
ĐĂŶďĞƌĞĂůŝǌĞĚ;tŽŽůĨ͕ĞƚĂů͕͘ϮϬϭϬͿ͘
ůƚŚŽƵŐŚĐƵƌƌĞŶƚͲƉŽůŝĐǇĞŵŝƐƐŝŽŶƐĨƌŽŵĞŶƚĞƌŝĐĨĞƌŵĞŶƚĂƟŽŶ
ĂŶĚ ŵĂŶƵƌĞ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ŵĂŬĞ ƵƉ Ă ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚ ƉĂƌƚ ŽĨ
ƚŽƚĂůĞŵŝƐƐŝŽŶƐŝŶĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ͕ƚŚĞŵŝƟŐĂƟŽŶƉŽƚĞŶƟĂůĨƌŽŵ
ůŝǀĞƐƚŽĐŬ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ŝƐ ůŝŵŝƚĞĚ͘ ĂƐĞĚ ŽŶ ĐŽƵŶƚƌǇͲůĞǀĞů
ůŝǀĞƐƚŽĐŬ ƉŽƉƵůĂƟŽŶƐ ĨƌŽŵ h^W ;ϮϬϭϮͿ͕ ĂŶĚ ůŝǀĞƐƚŽĐŬ
ƉƌŽĚƵĐƟŽŶĂŶĚŵĂƌŬĞƚƉƌŝĐĞƉƌŽũĞĐƟŽŶƐĨƌŽŵEĞůƐŽŶĞƚĂů͘
;ϮϬϭϬͿ͕ĂŐůŽďĂůŵŝƟŐĂƟŽŶƉŽƚĞŶƟĂůĂƚĐŽƐƚƐďĞůŽǁh^ΨϭϬϬͬ
ƚKϮ ŝŶ ϮϬϯϬ ŽĨ Ϭ͘Ϯϯ 'ƚKϮĞ ŝƐ ĞƐƟŵĂƚĞĚ ;ϴ ƉĞƌĐĞŶƚ ŽĨ
ĐƵƌƌĞŶƚ ƉŽůŝĐǇ ƐĐĞŶĂƌŝŽ ĞŵŝƐƐŝŽŶƐͿ͘ dŚĞ ŵŝƟŐĂƟŽŶ ŽƉƟŽŶƐ
ǁŝƚŚ ƚŚĞ ŚŝŐŚĞƐƚ ĐŽƐƚͲĞīĞĐƟǀĞ ƉŽƚĞŶƟĂůƐ ĂƌĞ ǁĂƐƚĞ ĂŶĚ
ŵĂŶƵƌĞĚŝŐĞƐƚĞƌƐ͕ĂŶƟͲŵĞƚŚĂŶŽŐĞŶƐ;ǀĂĐĐŝŶĞƐƚŚĂƚƐƵƉƉƌĞƐƐ
ŵĞƚŚĂŶĞ ƉƌŽĚƵĐƟŽŶ ŝŶ ƚŚĞ ƌƵŵĞŶͿ͕ ŝŶƚĞŶƐŝǀĞ ŐƌĂǌŝŶŐ͕
ĂŶĚ ŝŵƉƌŽǀĞĚ ĨĞĞĚ ĐŽŶǀĞƌƐŝŽŶ ĂŶĚ ƉƌŽƉŝŽŶĂƚĞ ƉƌĞĐƵƌƐŽƌƐ
;ĂŶŝŵĂů ĨĞĞĚ ĂĚĚŝƟŽŶ ƚŚĂƚ ĐŽŶǀĞƌƚƐ ŵŽƌĞ ŽĨ ƚŚĞ ƉƌŽĚƵĐĞĚ
ŚǇĚƌŽŐĞŶŝŶƚŽƉƌŽƉŝŽŶĂƚĞŝŶƐƚĞĂĚŽĨŵĞƚŚĂŶĞͿ͘

^ƚĞŚĨĞƐƚ Ğƚ Ăů͘ ;ϮϬϭϯͿ ĂůƐŽ ƐƚƵĚŝĞĚ ƚŚĞ ĞīĞĐƚ ŽĨ ƌĞĚƵĐŝŶŐ
ĨŽŽĚ ǁĂƐƚĞ͕ ƵƟůŝƐŝŶŐ ƚŚĞ ƐĂŵĞ ŵĞƚŚŽĚƐ ĂƐ ĚĞƐĐƌŝďĞĚ ŝŶ
ƚŚĞ ƉƌĞǀŝŽƵƐ ƉĂƌĂŐƌĂƉŚ͘ tŝƚŚŝŶ ƚŚĞ ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂů ƐƵƉƉůǇ
ĐŚĂŝŶ͕ ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚ ůŽƐƐĞƐ ĐĂŶ ďĞ ŝĚĞŶƟĮĞĚ ǁŚĞŶ ĨĂĐƚŽƌƐ
ƐƵĐŚ ĂƐ ŚĂƌǀĞƐƟŶŐ ŝŶĞĸĐŝĞŶĐǇ͕ ďĂĚ ŚĂƌǀĞƐƟŶŐ ĐŽŶĚŝƟŽŶƐ͕
ĚĞƚĞƌŝŽƌĂƟŽŶ ĚƵƌŝŶŐ ƐƚŽƌĂŐĞ͕ ĂŶĚ ĐŽŶƐƵŵĞƌ ďĞŚĂǀŝŽƵƌ ĂƌĞ
ĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚ͘ ƐƟŵĂƚĞƐ ŽĨ ƚŽƚĂů ůŽƐƐĞƐ ǀĂƌǇ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂďůǇ͕
ďĞƚǁĞĞŶϯϬƚŽϱϬƉĞƌĐĞŶƚ;EĞůůĞŵĂŶĞƚĂů͕͘ϮϬϬϵ͖>ƵŶĚƋǀŝƐƚ͕
ϮϬϬϵͿ͕ ĂŶĚ ƚŚĞ ĞīĞĐƚ ŽĨ ǁĂƐƚĞ ƌĞĚƵĐƟŽŶ ŝƐ ŵŽĚĞůůĞĚ Ăƚ Ă
ϭϱ ƉĞƌĐĞŶƚ ƌĞĚƵĐƟŽŶ ŝŶ ƚŚĞ ĂŵŽƵŶƚ ŽĨ ĨŽŽĚ ŶĞĞĚĞĚ ƚŽ
ŵĞĞƚ ƐŝŵŝůĂƌ ŶƵƚƌŝƟŽŶ ůĞǀĞůƐ͕ ǁŚŝĐŚ ƌĞƋƵŝƌĞƐ Ă ϰϱ ʹ ϳϱ
ƉĞƌĐĞŶƚƌĞĚƵĐƟŽŶŝŶƚŚĞĂŵŽƵŶƚŽĨǁĂƐƚĞĚĨŽŽĚ͘DŽĚĞůůĞĚ
ŝŵƉĂĐƚƐŽŶŐƌĞĞŶŚŽƵƐĞŐĂƐĞŵŝƐƐŝŽŶƐĂƌĞƐŽŵĞǁŚĂƚŚŝŐŚĞƌ
ƚŚĂŶƐŚŝŌŝŶŐĚŝĞƚĂƌǇƉĂƩĞƌŶƐ͕ǁŝƚŚ/DWdƌĞƉŽƌƟŶŐϮϬϯϬ
ƉŽƚĞŶƟĂůƐŽĨϬ͘ϳϵ'ƚKϮĞͬǇĞĂƌĂŶĚ>/dWŽĨϮ'ƚKϮĞͬǇĞĂƌ͘
ŽŵďŝŶŝŶŐƚŚĞƉŽƚĞŶƟĂůƐŽĨĂůůƚŚĞŵĞĂƐƵƌĞƐĚŝƐĐƵƐƐĞĚůĞĂĚƐ
ƚŽĂŶĞŵŝƐƐŝŽŶƌĞĚƵĐƟŽŶƉŽƚĞŶƟĂůŽĨϯ'ƚKϮĞͬǇĞĂƌŝŶϮϬϯϬ
;ƵŶĐĞƌƚĂŝŶƚǇƌĂŶŐĞϮ͘ϯʹϯ͘ϳ'ƚKϮĞͿ͕ŝĨƵŶĐĞƌƚĂŝŶŵĞĂƐƵƌĞƐ
ůŝŬĞďŝŽĐŚĂƌ͕ƉĞĂƚͲƌĞůĂƚĞĚĞŵŝƐƐŝŽŶƌĞĚƵĐƟŽŶƐ͕ĂŶĚĚĞŵĂŶĚͲ
ƐŝĚĞŵĞĂƐƵƌĞƐĂƌĞĞǆĐůƵĚĞĚ͘dŚĞƐĞƚŚƌĞĞŵĞĂƐƵƌĞƐĂĚĚƵƉ
ƚŽĂŶĂĚĚŝƟŽŶĂůƉŽƚĞŶƟĂůŽĨϯ͘ϳ'ƚKϮĞ;ƵŶĐĞƌƚĂŝŶƚǇƌĂŶŐĞ
Ϯ͘ϲʹϰ͘ϴ'ƚKϮĞͿŝŶϮϬϯϬ͕ĂŌĞƌĐŽƌƌĞĐƟŽŶĨŽƌŽǀĞƌůĂƉǁŝƚŚ
ŽƚŚĞƌŵĞĂƐƵƌĞƐ͘

ϰ͘Ϯ͘ϮŵŝƐƐŝŽŶƌĞĚƵĐƟŽŶŽƉƟŽŶƐĂŶĚƉŽƚĞŶƟĂůŝŶ
the buildings sector
hŶĚĞƌ ƚŚĞ ĐƵƌƌĞŶƚ ƉŽůŝĐǇ ƐĐĞŶĂƌŝŽ͕ ďƵŝůĚŝŶŐƐ ĂĐĐŽƵŶƚ
ĨŽƌ ĂŶŶƵĂů ĞŶĞƌŐǇͲƌĞůĂƚĞĚ ŐƌĞĞŶŚŽƵƐĞ ŐĂƐ ĞŵŝƐƐŝŽŶƐ ŽĨ
ϭϮ͘ϲ'ƚKϮŝŶϮϬϯϬ͘KĨƚŚĞƐĞĞŵŝƐƐŝŽŶƐ͕ϮϵƉĞƌĐĞŶƚĂƌĞĚŝƌĞĐƚ͕
ŵĂŝŶůǇ ĨƌŽŵ ƐƉĂĐĞ ŚĞĂƟŶŐ ĂŶĚ ŚŽƚ ǁĂƚĞƌ ƉƌŽĚƵĐƟŽŶ͕ ĂŶĚ
ϳϭƉĞƌĐĞŶƚĂƌĞŝŶĚŝƌĞĐƚ͕ŵĂŝŶůǇĨƌŽŵĞůĞĐƚƌŝĐĂƉƉůŝĂŶĐĞƐĂŶĚ
ůŝŐŚƟŶŐ͘/ŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚƐŝŶĞŶĞƌŐǇĞĸĐŝĞŶĐǇŝƐĂŶŝŵƉŽƌƚĂŶƚ
ĞŵŝƐƐŝŽŶ ƌĞĚƵĐƟŽŶ ŽƉƟŽŶ ĨŽƌ Ăůů ĞŶĞƌŐǇ ƵƐĞƐ͘ /Ŷ ĂĚĚŝƟŽŶ͕
ƌĞŶĞǁĂďůĞĞŶĞƌŐǇĐĂŶƉůĂǇĂƌŽůĞ͘

ĂƐĞĚŽŶĂĐŽŵďŝŶĂƟŽŶŽĨŝŶƚĞŶƐŝǀĞƌĞƐƚŽƌĂƟŽŶƉƌŽũĞĐƚƐŽŶ
ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂůůĂŶĚƐ;ϭϱŵŝůůŝŽŶŚĞĐƚĂƌĞƐͿĂŶĚĨĂƌŵĞƌͲŵĂŶĂŐĞĚ
ŶĂƚƵƌĂů ƌĞŐĞŶĞƌĂƟŽŶ ƉƌŽũĞĐƚƐϮ ;ϭϯϱ ŵŝůůŝŽŶ ŚĞĐƚĂƌĞƐͿ͕ ƚŚĞ
'ůŽďĂůŽŵŵŝƐƐŝŽŶŽŶƚŚĞĐŽŶŽŵǇĂŶĚůŝŵĂƚĞĞƐƟŵĂƚĞƐ
ƚŚĂƚ ĂŶ ĞŵŝƐƐŝŽŶ ƌĞĚƵĐƟŽŶ ŽĨ ϭ͘ϭ 'ƚKϮe/year can be
ĂĐŚŝĞǀĞĚďǇϮϬϯϬ;'D͕ϮϬϭϱͿ͘dŚĞƐĞĞƐƟŵĂƚĞƐĂƌĞƐĐĂůĞĚ /Ŷ ŵĂŶǇ ĐŽƵŶƚƌŝĞƐ͕ ƉŽůŝĐǇ ŵĞĂƐƵƌĞƐ ĂŶĚ ůĞŐŝƐůĂƟŽŶ ĂƌĞ
ƵƉĨƌŽŵĐĂƐĞͲƐƚƵĚǇƌĞƐƵůƚƐŝŶŚŝŶĂĂŶĚEŝŐĞƌƌĞƐƉĞĐƟǀĞůǇ͕ ĂůƌĞĂĚǇ ĂĚĚƌĞƐƐŝŶŐ ƚŚĞ ĞŶĞƌŐǇ ĞĸĐŝĞŶĐǇ ƉŽƚĞŶƟĂů ŽĨ ŶĞǁ
ĂŶĚĂŶƵŶĐĞƌƚĂŝŶƚǇƌĂŶŐĞŽĨϬ͘ϱƚŽϭ͘ϳ'ƚKϮĞŝƐĂƉƉůŝĞĚ͘
ďƵŝůĚŝŶŐƐ͘ŽŶĐĞƉƚƐůŝŬĞŶĞƚͲǌĞƌŽďƵŝůĚŝŶŐƐ͕ŝŶƐƵůĂƟŽŶ͕ƐŵĂƌƚ
ŐůĂǌŝŶŐ͕ĂŶĚďƵŝůĚŝŶŐĂƵƚŽŵĂƟŽŶĂƌĞŽĨŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐŝŶƚĞƌĞƐƚ͘
dƵƌŶŝŶŐ ƚŽ ĚĞŵĂŶĚͲƐŝĚĞ ŵŝƟŐĂƟŽŶ ŽƉƟŽŶƐ͕ ĞīŽƌƚƐ ĐĂŶ tŚŝůĞ ĚĞǀĞůŽƉŝŶŐ ŶĞǁ ďƵŝůĚŝŶŐƐ ǁŝƚŚ ĞŶĞƌŐǇͲĞĸĐŝĞŶƚ
ďĞ ŵĂĚĞ ƚŽ ůŽǁĞƌ ƚŚĞ ĐĂƌďŽŶ ĨŽŽƚƉƌŝŶƚ ŽĨ ƚŚĞ ĂǀĞƌĂŐĞ ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐŝƐĂŶŝŵƉŽƌƚĂŶƚƐƚĞƉŝŶƌĞĚƵĐŝŶŐĞŵŝƐƐŝŽŶƐĨƌŽŵ
ĚŝĞƚ͘ ^ƚĞŚĨĞƐƚ Ğƚ Ăů͘ ;ϮϬϭϯͿ ŵŽĚĞů ƚŚĞ ŝŵƉĂĐƚ ŽĨ ƐŚŝŌŝŶŐ ƚŚĞƐĞĐƚŽƌ͕ƌĞƚƌŽĮƫŶŐŽĨĞǆŝƐƟŶŐďƵŝůĚŝŶŐƐŝƐĂůƐŽĞƐƐĞŶƟĂů͘
ĨŽŽĚ ƉĂƩĞƌŶƐ ƚŽ Ă ĚŝĞƚ ƌĞĐŽŵŵĞŶĚĞĚ ďǇ ƚŚĞ tŽƌůĚ
,ĞĂůƚŚ KƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶ͕ ǁŚŝĐŚ ƐĞƚƐ ƌĞĐŽŵŵĞŶĚĂƟŽŶƐ ŽŶ ƚŚĞ ĂƐĞĚŽŶƚŚĞŵĞƚŚŽĚƵƐĞĚďǇƚŚĞůŝŵĂƚĞĐƟŽŶdƌĂĐŬĞƌŝƚ
ĐŽŶƐƵŵƉƟŽŶ ŽĨ ĂŶŝŵĂů ƉƌŽĚƵĐƚƐ ĂŶĚ ĨĂƚ͕ ĂŶĚ ĐŽŵƉĂƌĞ ŝƐĞƐƟŵĂƚĞĚƚŚĂƚĨŽƌŶĞǁďƵŝůĚŝŶŐƐďĞƚǁĞĞŶϬ͘ϲϴĂŶĚϬ͘ϴϱ
ƚŚŝƐ ŝŵƉĂĐƚ ƵƐŝŶŐ ƚǁŽ ĚŝīĞƌĞŶƚ ĞĐŽŶŽŵŝĐ ŵŽĚĞůƐ͗ ƚŚĞ 'ƚK ͬǇĞĂƌĐŽƵůĚďĞĂǀŽŝĚĞĚŝŶϮϬϯϬ;ůŝŵĂƚĞĐƟŽŶdƌĂĐŬĞƌ͕
Ϯ
/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů &ŽŽĚ WŽůŝĐǇ ZĞƐĞĂƌĐŚ /ŶƐƟƚƵƚĞ͛Ɛ ;/&WZ/Ϳ ϮϬϭϲͿ͘ dŚŝƐ ǁŽƵůĚ ƌĞƋƵŝƌĞ ƚŚĂƚ Ăůů ŶĞǁ ďƵŝůĚŝŶŐƐ ŝŶ K
/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů DŽĚĞů ĨŽƌ WŽůŝĐǇ ŶĂůǇƐŝƐ ŽĨ ŐƌŝĐƵůƚƵƌĂů ĐŽƵŶƚƌŝĞƐ ĂƌĞ ŶĞĂƌͲǌĞƌŽ ĞŶĞƌŐǇ ĨƌŽŵ ϮϬϮϬ ŽŶǁĂƌĚƐ͕ ĂŶĚ
ŽŵŵŽĚŝƟĞƐĂŶĚdƌĂĚĞ;/DWdͿĂŶĚƚŚĞƐŽͲĐĂůůĞĚ>/dW ĨƌŽŵϮϬϮϬƚŽϮϬϮϱŽŶǁĂƌĚƐĂůƐŽŝŶŶŽŶͲKĐŽƵŶƚƌŝĞƐ͘/ƚ
ŵŽĚĞůĨƌŽŵƚŚĞ'ůŽďĂůdƌĂĚĞŶĂůǇƐŝƐWƌŽũĞĐƚ;'dWͿ͘ŽƚŚ ŝƐĂƐƐƵŵĞĚƚŚĂƚŶĞĂƌͲǌĞƌŽĞŶĞƌŐǇďƵŝůĚŝŶŐƐŚĂǀĞϵϬƉĞƌĐĞŶƚ
ŵŽĚĞůƐ ǁĞƌĞ ĐŽƵƉůĞĚ ƚŽ ƚŚĞ ŝŶƚĞŐƌĂƚĞĚ ĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚ ŵŽĚĞů ůŽǁĞƌ ĞŵŝƐƐŝŽŶƐ ƚŚĂŶ ƚŚĞ ĐƵƌƌĞŶƚ ƐƚĂŶĚĂƌĚ͘ dŚŝƐ ĮŐƵƌĞ ŝƐ
/D'͘ Ɛ Ă ƌĞƐƵůƚ ŽĨ ůĞƐƐ ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂů ĚĞŵĂŶĚ ĨƌŽŵ ůĞƐƐ ĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚǁŝƚŚůŽŬĞƚĂů͘;ϮϬϭϱͿǁŚŽďĂƐĞĚŽŶĂŶĂŶĂůǇƐŝƐŽĨ
ůĂŶĚͲ ĂŶĚ ƌĞƐŽƵƌĐĞͲŝŶƚĞŶƐŝǀĞ ĚŝĞƚƐ͕ ƚŽƚĂů ŐƌĞĞŶŚŽƵƐĞ ŐĂƐ ƐĞǀĞƌĂůƐƚƵĚŝĞƐĞƐƟŵĂƚĞĚĂƉŽƚĞŶƟĂůĨƌŽŵĂŵďŝƟŽƵƐĞŶĞƌŐǇ
ĞŵŝƐƐŝŽŶƐ ĚĞĐƌĞĂƐĞ ďǇ Ϭ͘ϯϳ ƚŽ ϭ͘ϯϳ 'ƚKϮĞͬǇĞĂƌ ŝŶ ϮϬϯϬ ĞĸĐŝĞŶĐǇƐƚĂŶĚĂƌĚƐĨŽƌŶĞǁďƵŝůĚŝŶŐƐŽĨϬ͘ϳƚŽϭ͘ϯ'ƚK /year
Ϯ
;^ƚĞŚĨĞƐƚĞƚĂů͕͘ϮϬϭϯͿ͘
ŝŶϮϬϯϬ͘dŚŝƐŝƐĂůƐŽĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚǁŝƚŚϰϬ;ϮϬϭϰͿ͕ǁŚŝĐŚƌĞƉŽƌƚƐ

ĂƌĞĚƵĐƟŽŶƉŽƚĞŶƟĂůŽĨϬ͘ϵ'ƚKϮͬǇĞĂƌŝŶϮϬϯϬĨŽƌŚĞĂƟŶŐ
ĞĸĐŝĞŶĐǇŝŶŶĞǁďƵŝůĚŝŶŐƐ͘
Ϯ

 ůĂŶĚ ƌĞƐƚŽƌĂƟŽŶ ŵĞƚŚŽĚ ƵƐŝŶŐ ůŝǀŝŶŐ ƚƌĞĞ ƐƚƵŵƉƐ Žƌ ƌŽŽƚƐ ŝŶ ĐƌŽƉ ĮĞůĚƐ͕
ŐƌĂǌŝŶŐƉĂƐƚƵƌĞƐ͕ǁŽŽĚůĂŶĚƐŽƌĨŽƌĞƐƚƐƚŚĂƚŚĂǀĞƉƌŽǀĞŶƚŽŚĂǀĞĐŽͲďĞŶĞĮƚƐ
ŝŶĐŽŵďĂƟŶŐƉŽǀĞƌƚǇĂŶĚŚƵŶŐĞƌ;,ĂŐůƵŶĚĞƚĂů͕͘ϮϬϭϭͿ͘

dŚĞŵŝƐƐŝŽŶƐ'ĂƉZĞƉŽƌƚϮϬϭϳʹƌŝĚŐŝŶŐƚŚĞŐĂƉͲƐĞĐƚŽƌĂůŐƌĞĞŶŚŽƵƐĞŐĂƐĞŵŝƐƐŝŽŶƌĞĚƵĐƟŽŶƉŽƚĞŶƟĂůƐŝŶϮϬϯϬ

29

6000
&ŽƌƚŚĞƚŚĞƌŵĂůƌĞƚƌŽĮƚŽĨĞǆŝƐƟŶŐďƵŝůĚŝŶŐƐ͕ƚŚĞĞƐƟŵĂƚĞĚ
ĞŵŝƐƐŝŽŶ ƌĞĚƵĐƟŽŶ ƉŽƚĞŶƟĂů ŝƐ Ϭ͘ϱϮ ƚŽ Ϭ͘ϵϯ 'ƚKϮ/year
ŝŶ ϮϬϯϬ ƵƐŝŶŐ ƚŚĞ ƐĂŵĞ ŵĞƚŚŽĚ ĂƐ ŝŶ ƚŚĞ ůŝŵĂƚĞ ĐƟŽŶ
dƌĂĐŬĞƌ;ϮϬϭϲͿ͘dŚĞůŽǁĞƌƌĂŶŐĞƌĞƋƵŝƌĞƐĂŶŶƵĂůƌĞŶŽǀĂƟŽŶ
ƌĂƚĞƐ ŽĨ ϯ ƉĞƌĐĞŶƚ ŝŶ K ĂŶĚ ŶŽŶͲK ĐŽƵŶƚƌŝĞƐ ĨƌŽŵ
ϮϬϮϬ ŽŶǁĂƌĚƐ͕ ǁŝƚŚ ϳϱ ƉĞƌĐĞŶƚ ĚŝƌĞĐƚ ĞŵŝƐƐŝŽŶƐ ƌĞĚƵĐƟŽŶ
ƉĞƌƌĞƚƌŽĮƚ;'WE͕ϮϬϭϯͿ͘dŚĞŚŝŐŚĞƌƌĂŶŐĞƌĞƋƵŝƌĞƐĂŶŶƵĂů
ƌĞŶŽǀĂƟŽŶ ƌĂƚĞƐĨƌŽŵϮϬϮϬŽŶǁĂƌĚƐŽĨϱƉĞƌĐĞŶƚŝŶ K
ĐŽƵŶƚƌŝĞƐ ĂŶĚ ŽĨ ϯ ƉĞƌĐĞŶƚ ŝŶ ŶŽŶͲK ĐŽƵŶƚƌŝĞƐ͕ ǁŝƚŚ
ϵϬ ƉĞƌĐĞŶƚ ĚŝƌĞĐƚ ĞŵŝƐƐŝŽŶƐ ƌĞĚƵĐƟŽŶ ƉĞƌ ƌĞƚƌŽĮƚ ;'WE͕
ϮϬϭϯͿ͘ dŚŝƐ ĞŵŝƐƐŝŽŶ ƌĞĚƵĐƟŽŶ ƉŽƚĞŶƟĂů ŝƐ ĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚ
ǁŝƚŚ ϰϬ ;ϮϬϭϰͿ͕ ǁŚŝĐŚ ĨŽƌĞĐĂƐƚƐ Ă ƌĞĚƵĐƟŽŶ ƉŽƚĞŶƟĂů ŽĨ
Ϭ͘ϴ'ƚKϮͬǇĞĂƌĨŽƌĞǆŝƐƟŶŐďƵŝůĚŝŶŐƐŝŶϮϬϯϬ͘
ĐĐŽƌĚŝŶŐ ƚŽ /ZE ;ϮϬϭϲͿ ĂŶĚ tĂŐŶĞƌ ;ϮϬϭϳͿ ŚĞĂƚ ĨƌŽŵ
ƌĞŶĞǁĂďůĞ ƐŽƵƌĐĞƐ ĐĂŶ ŐƌŽǁ ďǇ ϱ͘ϰ : ĨŽƌ ƐŽůŝĚ͕ ůŝƋƵŝĚ ĂŶĚ
ŐĂƐĞŽƵƐ ďŝŽĨƵĞůƐ ĂŶĚ ďǇ Ϯ͘ϵ : ĨŽƌ ƐŽůĂƌ ĞŶĞƌŐǇ ĐŽŵƉĂƌĞĚ
ƚŽ ƚŚĞ ĐƵƌƌĞŶƚ ƉŽůŝĐǇ ƐĐĞŶĂƌŝŽ͘ dŚŝƐ ĞƋƵĂůƐ ĂŶ ĞŵŝƐƐŝŽŶ
ƌĞĚƵĐƟŽŶƉŽƚĞŶƟĂůŽĨϬ͘ϯϵ'ƚKϮͬǇĞĂƌŝŶϮϬϯϬĨƌŽŵďŝŽŵĂƐƐ
ĂŶĚϬ͘Ϯϭ'ƚKϮͬǇĞĂƌĨŽƌƐŽůĂƌŚĞĂƚ͘

ϭϭƚŽϭϱƉĞƌĐĞŶƚƉĞƌǇĞĂƌ͘&ŽƌĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶ͕ƚŚĞŐƌŽǁƚŚŝŶƚŚĞ
ƉĂƐƚĚĞĐĂĚĞĂŵŽƵŶƚĞĚƚŽϮϭƉĞƌĐĞŶƚƉĞƌǇĞĂƌ͘
^ŽůĂƌ ƉŽǁĞƌ ĐĂƉĂĐŝƚǇ ĐĂŶ ƌĞĂĐŚ ϯ͕ϳϮϱ 't ŝŶ ϮϬϯϬ ;dĞƐŬĞ
Ğƚ Ăů͕͘ ϮϬϭϱͿ͕ ĐŽŵƉĂƌĞĚ ƚŽ ϳϬϴ 't ŝŶ ƚŚĞ ĐƵƌƌĞŶƚ ƉŽůŝĐǇ
ƐĐĞŶĂƌŝŽ͕ ǁŚŝĐŚ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚƐ ĂŶ ĞŵŝƐƐŝŽŶƐ ƌĞĚƵĐƟŽŶ ŽĨ
ϯ͘Ϭ 'ƚKϮͬǇĞĂƌ ŝŶ ϮϬϯϬ͘ dŚĞ ŝŶƐƚĂůůĞĚ ŐůŽďĂů ƐŽůĂƌ ĐĂƉĂĐŝƚǇ
ďǇ ƚŚĞ ĞŶĚ ŽĨ ϮϬϭϲ ĂŵŽƵŶƚĞĚ ƚŽ ϯϬϯ 't ;ZEϮϭ͕ ϮϬϭϲͿ͘
ZĞĂĐŚŝŶŐƚŚĞƐĞƉŽƚĞŶƟĂůƐǁŽƵůĚƌĞƋƵŝƌĞĂŶĂŶŶƵĂůŐƌŽǁƚŚ
ŽĨŝŶƐƚĂůůĞĚĐĂƉĂĐŝƚǇŽĨϭϰƚŽϮϬƉĞƌĐĞŶƚƉĞƌǇĞĂƌ;dĞƐŬĞet
Ăů͕͘ ϮϬϭϱͿ͘ &Žƌ ĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶ͕ ƚŚĞ ŐƌŽǁƚŚ ŝŶ ƚŚĞ ƉĂƐƚ ĚĞĐĂĚĞ
ĂŵŽƵŶƚĞĚ ƚŽ ϰϴ ƉĞƌĐĞŶƚ ƉĞƌ ǇĞĂƌ͘ ƌĞƵƚǌŝŐ Ğƚ Ăů͘ ;ϮϬϭϳͿ
ĮŶĚ ƚŚĂƚ ŵĂŶǇ ŵŽĚĞůƐ ŚĂǀĞ ĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚůǇ ƵŶĚĞƌĞƐƟŵĂƚĞĚ
ĚĞƉůŽǇŵĞŶƚ ŽĨ ƐŽůĂƌ ƉŚŽƚŽǀŽůƚĂŝĐƐ͘ ,ŽǁĞǀĞƌ͕ ƐŽŵĞ ŶĞǁĞƌ
ƐƚƵĚŝĞƐ ƉƌŽǀŝĚĞ ŚŝŐŚĞƌ ƉŽƚĞŶƟĂůƐ͘  ƌĞĐĞŶƚ ĂŶĂůǇƐŝƐ ďǇ
Breyer ĞƚĂů͘;ϮϬϭϳͿĞƐƟŵĂƚĞĂƉŽƚĞŶƟĂůŽĨϳ͕ϭϬϬʹϵ͕ϭϬϬ't͘
dŚŝƐƉŽƚĞŶƟĂůǁŽƵůĚƌĞƋƵŝƌĞĂŐƌŽǁƚŚŽĨƚŚĞŝŶƐƚĂůůĞĚƐŽůĂƌ
ƉŚŽƚŽǀŽůƚĂŝĐƐ ĐĂƉĂĐŝƚǇ ŽĨ Ϯϲ ƚŽ Ϯϵ ƉĞƌĐĞŶƚ ƉĞƌ ǇĞĂƌ ĂŶĚ
ǁŽƵůĚůĞĂĚƚŽĂǀŽŝĚĞĚĞŵŝƐƐŝŽŶƐŽĨϱ͘ϱƚŽϳ͘Ϯ'ƚKϮ/yearϯ͘
&Žƌ Ă ŵŽƌĞ ĞůĞĐƚƌŝĮĞĚ ĞŶĞƌŐǇ ƐǇƐƚĞŵ͕ ƌĞǇĞƌ Ğƚ Ăů͘ report
Ă ƉŽƚĞŶƟĂů ŽĨ ϭϮ͕ϬϬϬ 't͘ Ŷ ĐŽĨǇƐ ƐƚƵĚǇ ĚŽŶĞ ĨŽƌ ^ŝƚƌĂ͕
ƐŚŽǁĞĚ ƚŚĂƚ͕ ďǇ ƐĐĂůŝŶŐ ƵƉ ƚŚĞ ƐŽůĂƌ ƉŚŽƚŽǀŽůƚĂŝĐƐ ĞŶĞƌŐǇ
ƐƚƌĂƚĞŐǇŽĨ'ĞƌŵĂŶǇƚŽƚŚĞǁŚŽůĞǁŽƌůĚ͕ƚŚĞƉŽƚĞŶƟĂůŐůŽďĂů
ŝŶĐƌĞĂƐĞ ŝŶ ƐŽůĂƌ ƉŚŽƚŽǀŽůƚĂŝĐƐ ĐŽƵůĚ ďĞ ŝŶ ƚŚĞ ƌĂŶŐĞ ŽĨ
ϯ͕ϴϴϱƚŽϴ͕ϳϮϮ'tŝŶϮϬϯϬ͘dŚŝƐŝƐĞƋƵŝǀĂůĞŶƚƚŽĂƉŽƚĞŶƟĂů
ĞŵŝƐƐŝŽŶ ƌĞĚƵĐƟŽŶ ŽĨ Ϯ͘ϰϵ ƚŽ ϲ͘ϭϳ 'ƚKϮĞͬǇĞĂƌ ŝŶ ϮϬϯϬ
;^/dZ͕ ϮϬϭϱ͖ ĨĂŶĂĚŽƌ Ğƚ Ăů͕͘ ϮϬϭϱͿϰ͘ ĂƐĞĚ ŽŶ ƚŚĞ ůĂƌŐĞ
ǀĂƌŝĂƟŽŶ ŽĨ ŶƵŵďĞƌƐ ƉƌĞƐĞŶƚĞĚ ŚĞƌĞ͕ ĂŶĚ ůĞĂǀŝŶŐ ŽƵƚ ƚŚĞ
ŚŝŐŚĞƐƚŽŶĞƐ͕ǁĞĐŽŵĞƚŽĂƉŽƚĞŶƟĂůŽĨϯƚŽϲ'ƚKϮ/year
ĂǀŽŝĚĞĚƚŚƌŽƵŐŚƐŽůĂƌƉŚŽƚŽǀŽůƚĂŝĐƐ͘

&ŽƌĞůĞĐƚƌŝĐĂƉƉůŝĂŶĐĞƐ;ĞǆĐůƵĚŝŶŐůŝŐŚƟŶŐͿŝŶŚŽƵƐĞŚŽůĚƐĂŶĚ
ƚŚĞƐĞƌǀŝĐĞƐĞĐƚŽƌ͕ĂŶĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚŽĨƚŚĞĞŵŝƐƐŝŽŶƌĞĚƵĐƟŽŶ
ƉŽƚĞŶƟĂů ŝƐ ĐĂůĐƵůĂƚĞĚ ďĂƐĞĚ ŽŶ DŽůĞŶďƌŽĞŬ Ğƚ Ăů͘ ;ϮϬϭϱͿ͕
ůĞĂĚŝŶŐƚŽĂŶĞƐƟŵĂƚĞŽĨϯ͘ϯ'ƚKϮͬǇĞĂƌŝŶϮϬϯϬ͘dŚŝƐŝƐŝŶ
ůŝŶĞǁŝƚŚƚŚĞĞƐƟŵĂƟŽŶŽĨĂĚŽƉƟŶŐƚŚĞǁŽƌůĚ͛ƐďĞƐƚĞŶĚͲƵƐĞ
ĞƋƵŝƉŵĞŶƚƚĞĐŚŶŽůŽŐǇďǇ>^W;ϮϬϭϭͿ͘&ŽƌĞŶĞƌŐǇĞĸĐŝĞŶƚ
ůŝŐŚƟŶŐ͕ĂƌĞƉŽƌƚďǇhEŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ;hEW͕ϮϬϭϰͿĞƐƟŵĂƚĞƐ
ĞŶĞƌŐǇ ƐĂǀŝŶŐƐ ŽĨ ϰ͘ϰ :͕ ĞƋƵŝǀĂůĞŶƚ ƚŽ Ϭ͘ϵϮ 'ƚKϮ/year in
ϮϬϯϬ͘DŽůĞŶďƌŽĞŬĞƚĂů͘;ϮϬϭϱͿƌĞƉŽƌƚƐĞŵŝƐƐŝŽŶƌĞĚƵĐƟŽŶƐ
ĨƌŽŵ ůŝŐŚƟŶŐ ŽĨ Ϭ͘ϲϳ 'ƚKϮͬǇĞĂƌ ŝŶ ϮϬϯϬ͘ tĞ ǁŝůů ƵƐĞ ƚŚŝƐ
ĮŐƵƌĞ͕ ǁŚŝĐŚ ŝƐ ƐůŝŐŚƚůǇ ůŽǁĞƌ ƚŚĂŶ ƚŚĞ ŽůĚĞƌ ĞƐƟŵĂƚĞ ŝŶ KƚŚĞƌ ĞůĞĐƚƌŝĐŝƚǇ ƉƌŽĚƵĐƟŽŶ ŽƉƟŽŶƐ ĂůƐŽ ŚĂǀĞ ƉŽƚĞŶƟĂů ƚŽ
>^W;ϮϬϭϭͿ͘
ƌĞĚƵĐĞĞŵŝƐƐŝŽŶƐŝŶƚŚĞĞŶĞƌŐǇƐĞĐƚŽƌŝŶϮϬϯϬ͘ŽŵƉĂƌĞĚƚŽ
ĞŵŝƐƐŝŽŶ ůĞǀĞůƐ ƵŶĚĞƌ ƚŚĞ ĐƵƌƌĞŶƚ ƉŽůŝĐǇ ƐĐĞŶĂƌŝŽ͕ ďŝŽŵĂƐƐ
dŚĞƚŽƚĂůĞŵŝƐƐŝŽŶ ƌĞĚƵĐƟŽŶƉŽƚĞŶƟĂůĨŽƌĚŝƌĞĐƚĞŵŝƐƐŝŽŶƐ ŚĂƐ Ă ƉŽƚĞŶƟĂů ŽĨ Ϭ͘ϴϱ 'ƚKϮͬǇĞĂƌ ĂŶĚ ŐĞŽƚŚĞƌŵĂů ŚĂƐ Ă
ĨƌŽŵďƵŝůĚŝŶŐƐŝƐϭ͘ϵ'ƚKϮͬǇĞĂƌ;ƵŶĐĞƌƚĂŝŶƚǇƌĂŶŐĞϭ͘ϲʹϮ͘ϭ ƉŽƚĞŶƟĂůŽĨϬ͘ϳϯ'ƚKϮͬǇĞĂƌ;dĞƐŬĞĞƚĂů͕͘ϮϬϭϱͿ͘&ŽƌŚǇĚƌŽ
'ƚKϮͿŝŶϮϬϯϬĂŌĞƌĐŽƌƌĞĐƟŽŶĨŽƌŽǀĞƌůĂƉďĞƚǁĞĞŶĞŶĞƌŐǇ ƉŽǁĞƌĂŶĚŶƵĐůĞĂƌĞŶĞƌŐǇ͕ƚŚĞ/;ϮϬϭϲͿŝŶŝƚƐϰϱϬƐĐĞŶĂƌŝŽ
ĞĸĐŝĞŶĐǇ ĂŶĚ ƌĞŶĞǁĂďůĞ ĞŶĞƌŐǇ ŵĞĂƐƵƌĞƐ͘ dŚĞ ƌĞĚƵĐƟŽŶ ŝŶĚŝĐĂƚĞƐ Ă ƉŽƚĞŶƟĂů ŝŶĐƌĞĂƐĞ ŽĨ ϭϰϳ 't ĂŶĚ ϭϱϰ 't
ƉŽƚĞŶƟĂů ĨŽƌ ŝŶĚŝƌĞĐƚ ĞŵŝƐƐŝŽŶƐ ŝƐ ŝŶĐůƵĚĞĚ ŝŶ ƚŚĞ ĞŶĞƌŐǇ ĐŽŵƉĂƌĞĚ ƚŽ ƚŚĞ ĐƵƌƌĞŶƚ ƉŽůŝĐǇ ƐĐĞŶĂƌŝŽ͘ dŚĞ ĞŵŝƐƐŝŽŶ
ƌĞĚƵĐƟŽŶ ƉŽƚĞŶƟĂůƐ ĂƌĞ ĞƐƟŵĂƚĞĚ Ăƚ ϭ͘ϴϵ ĂŶĚ Ϭ͘ϴϳ
ƐĞĐƚŽƌƉŽƚĞŶƟĂů͘
'ƚKϮͬǇĞĂƌŝŶϮϬϯϬ͕ƌĞƐƉĞĐƟǀĞůǇ͘

ϰ͘Ϯ͘ϯŵŝƐƐŝŽŶƌĞĚƵĐƟŽŶŽƉƟŽŶƐĂŶĚƉŽƚĞŶƟĂůŝŶ
the energy sector
/Ŷ ƚŚĞ ĐƵƌƌĞŶƚ ƉŽůŝĐǇ ƐĐĞŶĂƌŝŽ͕ ĞŶĞƌŐǇ ƐĞĐƚŽƌ ĞŵŝƐƐŝŽŶƐ
ĂŵŽƵŶƚƚŽϮϭ͘ϯ'ƚKϮŝŶϮϬϯϬ͕ŽĨǁŚŝĐŚϭϲ͘ϯ'ƚKϮ comes
ĨƌŽŵ ƉŽǁĞƌ ŐĞŶĞƌĂƟŽŶ ;/͕ ϮϬϭϲ͕ h^W͕ ϮϬϭϮͿ͘ DĂŝŶ
ŽƉƟŽŶƐĨŽƌƌĞĚƵĐŝŶŐĞŵŝƐƐŝŽŶƐŝŶƚŚĞĞŶĞƌŐǇƐĞĐƚŽƌĂƌĞǁŝŶĚ
ĂŶĚƐŽůĂƌĞŶĞƌŐǇ͘/ŶĂĚĚŝƟŽŶ͕ŚǇĚƌŽ͕ŶƵĐůĞĂƌ͕ĐĂƌďŽŶĐĂƉƚƵƌĞ
ĂŶĚ ƐƚŽƌĂŐĞ ĂŶĚ ďŝŽĞŶĞƌŐǇ ĐŽŵďŝŶĞĚ ǁŝƚŚ ĐĂƌďŽŶ ĐĂƉƚƵƌĞ
ĂŶĚƐƚŽƌĂŐĞĐĂŶĐŽŶƚƌŝďƵƚĞ͘ŵŝƐƐŝŽŶƌĞĚƵĐƟŽŶƐĨƌŽŵƚŚĞŽŝů
ĂŶĚŐĂƐƐĞĐƚŽƌĂŶĚĐŽĂůŵŝŶŝŶŐĂƌĞĂůƐŽĚŝƐĐƵƐƐĞĚ͘
dŚĞŝŶƐƚĂůůĞĚŐůŽďĂůǁŝŶĚĐĂƉĂĐŝƚǇǁĂƐϰϴϳ'tďǇƚŚĞĞŶĚ
ŽĨ ϮϬϭϲ ;ZEϮϭ͕ ϮϬϭϳͿ͘ tŝŶĚ ĞŶĞƌŐǇ ĐĂƉĂĐŝƚǇ ĐĂŶ ŐƌŽǁ ƚŽ
ďĞƚǁĞĞŶϮ͕ϭϭϬĂŶĚϯ͕Ϭϲϰ'tŝŶϮϬϯϬ;'t͕ϮϬϭϲ͖dĞƐŬĞ
Ğƚ Ăů͕͘ ϮϬϭϱͿ͕ ĐŽŵƉĂƌĞĚ ƚŽ ϵϰϬ 't ŝŶ ƚŚĞ ĐƵƌƌĞŶƚ ƉŽůŝĐǇ
ƐĐĞŶĂƌŝŽ͘dŚŝƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚƐĂŶĞŵŝƐƐŝŽŶƌĞĚƵĐƟŽŶŽĨďĞƚǁĞĞŶ
Ϯ͘ϲ ĂŶĚ ϰ͘ϭ 'ƚKϮ ŝŶ ϮϬϯϬ͘ ZĞĂĐŚŝŶŐ ƚŚĞƐĞ ƉŽƚĞŶƟĂůƐ
ǁŽƵůĚ ƌĞƋƵŝƌĞ ĂŶ ĂŶŶƵĂů ŐƌŽǁƚŚ ŽĨ ŝŶƐƚĂůůĞĚ ĐĂƉĂĐŝƚǇ ŽĨ
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dŚĞƚŽƚĂůĞŵŝƐƐŝŽŶƌĞĚƵĐƟŽŶƉŽƚĞŶƟĂůĨŽƌĐĂƌďŽŶĐĂƉƚƵƌĞĂŶĚ
ƐƚŽƌĂŐĞ;^ͿŝƐĞƐƟŵĂƚĞĚďǇ/;ϮϬϭϳͿĂƚϮ͘Ϭϯ'ƚKϮ/year
ŝŶϮϬϯϬ͕ǁŚŝĐŚŝƐƐůŝŐŚƚůǇůŽǁĞƌƚŚĂŶƚŚĞĞƐƟŵĂƟŽŶŽĨDĂĐ
ŽǁĞůůĂŶĚ&ĂũĂƌĚǇ;ϮϬϭϳͿŽĨϮ͘ϱ'ƚKϮ͕ďĂƐĞĚŽŶĂŶĞĂƌůŝĞƌ
/ƐƚƵĚǇ͘dŚŝƐŝŶĐůƵĚĞƐĂƌĞĚƵĐƟŽŶŽĨϬ͘ϴ'ƚKϮͬǇĞĂƌŝŶϮϬϯϬ
ĨŽƌKϮĨŽƌĞŶŚĂŶĐĞĚŽŝůƌĞĐŽǀĞƌǇĂŶĚϬ͘ϭ'ƚKϮͬǇĞĂƌŝŶϮϬϯϬ
ĨŽƌ ĐĂƌďŽŶ ĐĂƉƚƵƌĞ ĂŶĚ ƵƟůŝƐĂƟŽŶ ŝŶ ϮϬϯϬ͘ dŚŝƐ ƌĞĚƵĐƟŽŶ
ƉŽƚĞŶƟĂůĐĂŶďĞĂůůŽĐĂƚĞĚĞŝƚŚĞƌƚŽƚŚĞĞŶĞƌŐǇƐĞĐƚŽƌŽƌƚŽ
ƚŚĞ ŝŶĚƵƐƚƌǇ ƐĞĐƚŽƌ͘ ĂƐĞĚ ŽŶ ƚŚĞ ĂůůŽĐĂƟŽŶ ŝŶ / ;ϮϬϭϲͿ͕
ϲϳƉĞƌĐĞŶƚŝƐĂůůŽĐĂƚĞĚƚŽƚŚĞŝŶĚƵƐƚƌǇƐĞĐƚŽƌĂŶĚϯϯƉĞƌĐĞŶƚ
ƚŽƚŚĞĞŶĞƌŐǇƐĞĐƚŽƌ͘dŚĞĂŵŽƵŶƚŽĨĐĂƌďŽŶĚŝŽǆŝĚĞĂǀŽŝĚĞĚ
ŝƐ ƐŵĂůůĞƌ ƚŚĂŶ ƚŚĞ ĂŵŽƵŶƚ ŽĨ ĐĂƌďŽŶ ĚŝŽǆŝĚĞ ĐĂƉƚƵƌĞĚ͕
ϯ
ϰ

'ŝǀĞŶƚŚĞŚŝŐŚƉĞŶĞƚƌĂƟŽŶŽĨƐŽůĂƌƉŚŽƚŽǀŽůƚĂŝĐƐ͕ǁĞƵƐĞĂǀĞƌĂŐĞĞŵŝƐƐŝŽŶ
ĨĂĐƚŽƌƐŚĞƌĞŝŶƐƚĞĂĚŽĨŵĂƌŐŝŶĂůĞŵŝƐƐŝŽŶĨĂĐƚŽƌƐ͘
ĐĐŽƌĚŝŶŐ ƚŽ ƚŚĞ ƐƚƵĚǇ͕ ƚŚĞ ůĞǀĞů ŽĨ ƵŶĐĞƌƚĂŝŶƚǇ ŽĨ ƚŚĞ ĞƐƟŵĂƟŽŶ ŝƐ ĂďŽƵƚ
ϮϬƉĞƌĐĞŶƚ͕ĚƵĞƚŽĚĂƚĂůŝŵŝƚĂƟŽŶƐĂƚƚŚĞĐŽƵŶƚƌǇůĞǀĞů͘dŚĞƐƚƵĚǇƐĐĂůĞƐƵƉ
ƚŚĞƐŽůĂƌƉŚŽƚŽǀŽůƚĂŝĐƐĐĂƐĞŽĨ'ĞƌŵĂŶǇŝŶĞĂĐŚŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĐŽƵŶƚƌǇĂŶĚƚŚĞŶ
ĂŐŐƌĞŐĂƚĞƐƚŚĞŵƚŽĂŐůŽďĂůƉŽƚĞŶƟĂů͘/ŶĐĂƐĞƐǁŚĞƌĞĐŽƵŶƚƌǇĚĂƚĂǁĂƐŶŽƚ
ĂǀĂŝůĂďůĞ͕ƚŚĞĂƵƚŚŽƌƐƵƐĞĚƌĞŐŝŽŶĂůĚĂƚĂ͘

dŚĞŵŝƐƐŝŽŶƐ'ĂƉZĞƉŽƌƚϮϬϭϳʹƌŝĚŐŝŶŐƚŚĞŐĂƉͲƐĞĐƚŽƌĂůŐƌĞĞŶŚŽƵƐĞŐĂƐĞŵŝƐƐŝŽŶƌĞĚƵĐƟŽŶƉŽƚĞŶƟĂůƐŝŶϮϬϯϬ

6001
ďĞĐĂƵƐĞŝƚĐŽŶƐƵŵĞƐĞŶĞƌŐǇƚŽŽƉĞƌĂƚĞ^͘dŚŝƐƌĂƟŽŝƐϳϬ
ƚŽϵϬƉĞƌĐĞŶƚ;,ĞƌǌŽŐĞƚĂů͕͘ϮϬϬϱͿ͘dŚĞƌĞĨŽƌĞ͕ĂϮϬƉĞƌĐĞŶƚ
ĚŝƐĐŽƵŶƚ ŝƐ ĂƉƉůŝĞĚ ƚŽ ĐŽƌƌĞĐƚ ĨŽƌ ƚŚĞ ƐƚŽƌĞĚ KϮ that is
ƌĞƉŽƌƚĞĚ͘/ŶƚŚĞŝŶĚƵƐƚƌŝĂůƐĞĐƚŽƌ͕ĂĐŽƌƌĞĐƟŽŶŽĨϭϬƉĞƌĐĞŶƚ
ŝƐ ĂƉƉůŝĞĚ ƐŝŶĐĞ ƚŚĞ KϮ ŝŶ ƚŚĞƐĞ ƐĞĐƚŽƌƐ ŝƐ ŽŌĞŶ ĞŵŝƩĞĚ
Ăƚ ŚŝŐŚĞƌ ƉƵƌŝƚǇ͘ dŚĞ ĂďŽǀĞ ůĞĂĚƐ ƚŽ Ă ƌĞĚƵĐƟŽŶ ƉŽƚĞŶƟĂů
ŽĨ Ϭ͘ϱϯ 'ƚKϮͬǇĞĂƌ ŝŶ ϮϬϯϬ ĨŽƌ ƚŚĞ ĞŶĞƌŐǇ ƐĞĐƚŽƌ ĂŶĚ
ϭ͘ϮϮ'ƚKϮͬǇĞĂƌŝŶϮϬϯϬĨŽƌƚŚĞŝŶĚƵƐƚƌǇƐĞĐƚŽƌϱ͘
ŝŽĞŶĞƌŐǇ ǁŝƚŚ ^ ŚĂƐ Ă ƌĞĚƵĐƟŽŶ ƉŽƚĞŶƟĂů ŽĨ
Ϭ͘ϯϭ 'ƚKϮͬǇĞĂƌ ŝŶ ϮϬϯϬ ;/͕ ϮϬϭϳͿ͘ dŚĞƌĞ ŝƐ ƵŶĐĞƌƚĂŝŶƚǇ
ĂďŽƵƚ ǁŚĞƚŚĞƌ ďŝŽĞŶĞƌŐǇ ǁŝƚŚ ^ ĞǆĐĞĞĚƐ ƚŚĞ ĐŽƐƚƐ ŽĨ
h^ΨϭϬϬͬƚKϮ͘ ^ĞǀĞƌĂů ƐƚƵĚŝĞƐ ƉƌŽǀŝĚĞ ĐŽƐƚ ĞƐƟŵĂƟŽŶƐ
ƌĂŶŐŝŶŐĨƌŽŵĂďŽǀĞƚŽƵŶĚĞƌƚŚĞh^ΨϭϬϬͬƚKϮ͘ƌĂƐƚŽĞƚĂů͘
;ϮϬϭϰͿĞƐƟŵĂƚĞĐŽƐƚƐĂƚh^ΨϭϬϬͲϮϬϬͬƚKϮ͕ǁŚŝůĞDĐ'ůĂƐŚĂŶ
Ğƚ Ăů͘ ;ϮϬϭϮͿ ĞƐƟŵĂƚĞ ƚŚĞ ĂǀĞƌĂŐĞ ĐŽƐƚƐ ĨŽƌ ďŝŽĞŶĞƌŐǇ
ǁŝƚŚ ^ ƚŽ ďĞ h^ΨϴϬͲϵϬͬƚKϮ͕ ĂŶĚ :ŽŚŶƐĞŶ Ğƚ Ăů͘ ;ϮϬϭϰͿ
ĞƐƟŵĂƚĞƐ ƚŚĂƚ ďŝŽĞŶĞƌŐǇ ǁŝƚŚ ^ ĂƉƉůŝĞĚ ŽŶ ďŝŽĨƵĞůƐ
ƉƌŽĚƵĐƟŽŶŝŶϮϬϯϬǁŝůůĐŽƐƚΦϮϱʹϭϳϱͬƚKϮ͘^ŝŶĐĞƚŚĞƌĞĂƌĞ
ƐƚƵĚŝĞƐǁŝƚŚĞƐƟŵĂƟŽŶƐƵŶĚĞƌĂŶĚĂďŽǀĞh^ΨϭϬϬͬƚKϮ͕ƚŚĞ
ƉŽƚĞŶƟĂůĨŽƌďŝŽĞŶĞƌŐǇǁŝƚŚ^ŝƐĂůůŽĐĂƚĞĚƚŽƚŚĞĞŶĞƌŐǇ
ƐĞĐƚŽƌĐĂƚĞŐŽƌǇĂƐĂŶĂĚĚŝƟŽŶĂůŽƉƟŽŶ͘
dŚŝƐ ĐŚĂƉƚĞƌ ĚŽĞƐ ŶŽƚ ŝŶĐůƵĚĞ ƚŚĞ ƐŚŝŌ ĨƌŽŵ ĐŽĂů ƚŽ ŐĂƐ͕
ƐŝŶĐĞ ŶĂƚƵƌĂů ŐĂƐ ĚĞĐůŝŶĞƐ ŝŶ ƚŚĞ tŽƌůĚ ŶĞƌŐǇ KƵƚůŽŽŬ
ϰϱϬƐĐĞŶĂƌŝŽĐŽŵƉĂƌĞĚƚŽƚŚĞĐƵƌƌĞŶƚƉŽůŝĐǇƐĐĞŶĂƌŝŽ;/͕
ϮϬϭϲͿ͘ ,ŽǁĞǀĞƌ͕ ǁŝƚŚŝŶ ĐĞƌƚĂŝŶ ƌĞŐŝŽŶƐ ƚŚĞ ƐŚŝŌ ĨƌŽŵ ĐŽĂů
ƚŽŐĂƐĐĂŶƉůĂǇĂƌŽůĞŝŶƚŚĞƌĞĚƵĐƟŽŶŽĨĞŵŝƐƐŝŽŶƐĨƌŽŵƚŚĞ
ĞŶĞƌŐǇ ƐĞĐƚŽƌ͘ /Ŷ ƚŚĞ tŽƌůĚ ŶĞƌŐǇ KƵƚůŽŽŬ ϰϱϬ ƐĐĞŶĂƌŝŽ͕
ŽŶůǇ Ă ƐŵĂůů ŝŶĐƌĞĂƐĞ ŝƐ ǀŝƐŝďůĞ ŝŶ /ŶĚŝĂ ;Ϭ͘ϯ :Ϳ ĂŶĚ ^ŽƵƚŚ
ĨƌŝĐĂ;Ϭ͘Ϭϰ:Ϳ;/͕ϮϬϭϲͿ͘'ŝǀĞŶƚŚĞƐŵĂůůƐŝǌĞ͕ƚŚŝƐŝƐŶŽƚ
ŝŶĐůƵĚĞĚŝŶƚŚĞƉŽƚĞŶƟĂůƐ͘
dŚĞƚŽƚĂůĞŵŝƐƐŝŽŶƌĞĚƵĐƟŽŶƉŽƚĞŶƟĂůŝŶƚŚĞƉŽǁĞƌƐĞĐƚŽƌ
ŝƐůĂƌŐĞ͘/ƚŵĂŬĞƐƵƉŶĞĂƌůǇϴϬƉĞƌĐĞŶƚŽĨƚŚĞƉŽǁĞƌƐĞĐƚŽƌ
ĞŵŝƐƐŝŽŶƐŝŶƚŚĞĐƵƌƌĞŶƚƉŽůŝĐǇƐĐĞŶĂƌŝŽ͕ǁŝƚŚŽƵƚĐŽŶƐŝĚĞƌŝŶŐ
ŽǀĞƌůĂƉƐ͘ ĚĚŝŶŐ ĞůĞĐƚƌŝĐŝƚǇ ƐĂǀŝŶŐƐ ĨƌŽŵ ƚŚĞ ďƵŝůĚŝŶŐƐ ĂŶĚ
ŝŶĚƵƐƚƌǇƐĞĐƚŽƌŝŵƉůŝĞƐƚŚĂƚƉŽǁĞƌƐĞĐƚŽƌĞŵŝƐƐŝŽŶƐŝŶϮϬϯϬ
ĐŽƵůĚ ďĞ ƌĞĚƵĐĞĚ ďǇ ŵŽƌĞ ƚŚĂŶ ϭϬϬ ƉĞƌĐĞŶƚ ĐŽŵƉĂƌĞĚ
ǁŝƚŚ ƚŚĞ ĐƵƌƌĞŶƚ ƉŽůŝĐǇ ƐĐĞŶĂƌŝŽ͕ ǁŚŝĐŚ ŝƐ ŽďǀŝŽƵƐůǇ ŶŽƚ
ƉŽƐƐŝďůĞ ƵŶůĞƐƐ ďŝŽĞŶĞƌŐǇ ǁŝƚŚ ^ ŝƐ ĂƉƉůŝĞĚ ŽŶ Ă ůĂƌŐĞ
ƐĐĂůĞ͘,ŽǁĞǀĞƌ͕ƚŚĞƌĞǁŝůůďĞŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐŝŶƚĞƌĂĐƟŽŶďĞƚǁĞĞŶ
ƚŚĞ ĚŝīĞƌĞŶƚ ĞŵŝƐƐŝŽŶ ƌĞĚƵĐƟŽŶ ŽƉƟŽŶƐ ůŽŶŐ ďĞĨŽƌĞ ƚŚĞ
ϭϬϬ ƉĞƌĐĞŶƚ ŝƐ ƌĞĂĐŚĞĚ͕ ŵĂŬŝŶŐ ƚŚĞ ƚŽƚĂů ƉŽƚĞŶƟĂů ƐŵĂůůĞƌ
ƚŚĂŶƚŚĞƐƵŵŽĨƚŚĞŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŽƉƟŽŶƐ͘/ŶƚŚĞĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚ͕
ŝƚ ŝƐ ĂƐƐƵŵĞĚ ƚŚĂƚ ƚŽƚĂů ĞŵŝƐƐŝŽŶƐ ŝŶ ƚŚĞ ƉŽǁĞƌ ƐĞĐƚŽƌ ĂƌĞ
ƌĞĚƵĐĞĚďǇĂŵĂǆŝŵƵŵŽĨϱϳƚŽϲϱƉĞƌĐĞŶƚ͕ǁŚŝĐŚĂƌĞƚŚĞ
ůĂƌŐĞƐƚ ƉĞƌĐĞŶƚĂŐĞƐ ĨŽƵŶĚ ŝŶ ƚŚĞ ůŝƚĞƌĂƚƵƌĞ ;ĞŶŐ Ğƚ Ăů͕͘
ϮϬϭϮ͖ dĞƐŬĞ Ğƚ Ăů͕͘ ϮϬϭϱͿϲ͘ dŚŝƐ ǁŝůů ůĞĂĚ ƚŽ ƚŽƚĂů ĞŵŝƐƐŝŽŶ
ƌĞĚƵĐƟŽŶƐŽĨϵ͘ϯƚŽϭϬ͘ϲ'ƚKϮͬǇĞĂƌŝŶϮϬϯϬ͕ǁŚŝĐŚŝŶĚŝĐĂƚĞƐ
ƚŚĞ͚ďĂƐŝĐ͛ƉŽƚĞŶƟĂů͘,ŽǁĞǀĞƌ͕ŐŝǀĞŶƚŚĞůĂƌŐĞƉŽƚĞŶƟĂůƐĨŽƌ
ƚŚĞ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů ĐĂƚĞŐŽƌŝĞƐ͕ ƉŽǁĞƌ ƐĞĐƚŽƌ ĚĞĐĂƌďŽŶŝǌĂƟŽŶ
ŵĂǇ ĚĞǀĞůŽƉ ĨĂƐƚĞƌ ;ƐĞĞ͕ ĨŽƌ ĞǆĂŵƉůĞ͕ ƌĞǇĞƌĞƚ Ăů͕͘ ϮϬϭϳͿ͘
/ŵƉůĞŵĞŶƟŶŐ ůĂƌŐĞ ƐŚĂƌĞƐ ŽĨ ŝŶƚĞƌŵŝƩĞŶƚ ƌĞŶĞǁĂďůĞ
ƐŽƵƌĐĞƐǁŽƵůĚƌĞƋƵŝƌĞƚŚĞƵƐĞŽĨŇĞǆŝďŝůŝƚǇŽƉƟŽŶƐƐƵĐŚĂƐ
ϱ
ϲ

ŽŵƉĂƌĞĚ ǁŝƚŚ ŚĂƉƚĞƌ ϳ͕ ƚŚŝƐ ĐŚĂƉƚĞƌ ĐŽŶƐŝĚĞƌƐ ĚŝīĞƌĞŶƚ ŐƌŽƵƉŝŶŐƐ ŽĨ
ĞŵŝƐƐŝŽŶ ƌĞĚƵĐƟŽŶ ŽƉƟŽŶƐ͕ ƟŵĞĨƌĂŵĞƐ ĂŶĚ ĐŽƐƚ ůĞǀĞůƐ͘ &Žƌ ƚŚŝƐ ƌĞĂƐŽŶ͕
ĞƐƟŵĂƚĞƐĂƌĞŶŽƚĚŝƌĞĐƚůǇĐŽŵƉĂƌĂďůĞĂĐƌŽƐƐĐŚĂƉƚĞƌƐ͘
&Žƌ ĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶ͕ ƚŚĞ ƌĞĐĞŶƚ ŶĞƌŐǇ dĞĐŚŶŽůŽŐǇ WĞƌƐƉĞĐƟǀĞ ƌĞƉŽƌƚƐ ;/͕
ϮϬϭϲ͖/͕ϮϬϭϳͿ͕ŐŝǀĞƌĞĚƵĐƟŽŶƐŽĨϯϱƉĞƌĐĞŶƚĂŶĚϰϴƉĞƌĐĞŶƚĐŽŵƉĂƌĞĚƚŽ
ƚŚĞĐƵƌƌĞŶƚƉŽůŝĐǇƐĐĞŶĂƌŝŽ͘

ĚĞŵĂŶĚƌĞƐƉŽŶƐĞ͕ŇĞǆŝďŝůŝƚǇŽĨƐƵƉƉůǇ͕ŶĞƚǁŽƌŬŽƉƟŵŝǌĂƟŽŶ
ĂŶĚ ĞǆƉĂŶƐŝŽŶ͕ ĂŶĚ ƐƚŽƌĂŐĞ ƚŽ ŵĂƚĐŚ ƐƵƉƉůǇ ĂŶĚ ĚĞŵĂŶĚ͘
&ŽƌĂŶŽǀĞƌǀŝĞǁŽĨŇĞǆŝďŝůŝƚǇŽƉƟŽŶƐ͕ƐĞĞWĂƉĂĞŌŚǇŵŝŽƵet
Ăů͘;ϮϬϭϰͿ͘
KƵƚƐŝĚĞ ƚŚĞ ƉŽǁĞƌ ƐĞĐƚŽƌ͕ ŵĞƚŚĂŶĞ ĞŵŝƐƐŝŽŶƐ ĨƌŽŵ ƚŚĞ
ĚŝƐƚƌŝďƵƟŽŶ ŽĨ ŐĂƐ ĂŶĚ ƚŚĞ ƉƌŽĚƵĐƟŽŶ ĂŶĚ ƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶ
ŽĨ Žŝů ĂŶĚ ŐĂƐ ĐĂŶ ďĞ ƌĞĚƵĐĞĚ ďǇ ϭ͘ϳϴ 'ƚKϮͬǇĞĂƌ ŝŶ ϮϬϯϬ
;<ůŝŵŽŶƚ ĂŶĚ ,ƂŐůƵŶĚͲ/ƐĂŬƐƐŽŶ͕ ϮϬϭϳͿ͘ dŚŝƐ ŝƐ ϳϱ ƉĞƌĐĞŶƚ
ŽĨ ƚŚĞ ĐƵƌƌĞŶƚ ƉŽůŝĐǇ ƐĐĞŶĂƌŝŽ ĞŵŝƐƐŝŽŶƐ ĨƌŽŵ ƚŚĞ Žŝů ĂŶĚ
ŐĂƐ ŝŶĚƵƐƚƌǇ͘ dŚĞƐĞ ƌĞĚƵĐƟŽŶƐ ĐĂŶ ŵĂŝŶůǇ ďĞ ĂĐŚŝĞǀĞĚ ďǇ
ŝŵƉůĞŵĞŶƟŶŐ ŵĞĂƐƵƌĞƐ ĨŽƌ ƚŚĞ ƌĞĐŽǀĞƌǇ ĂŶĚ ƵƟůŝǌĂƟŽŶ ŽĨ
ǀĞŶƚĞĚŐĂƐĂŶĚƚŚĞƌĞĚƵĐƟŽŶŽĨůĞĂŬĂŐĞƐ͘
DĞƚŚĂŶĞ ĞŵŝƐƐŝŽŶƐ ĨƌŽŵ ĐŽĂů ŵŝŶŝŶŐ ĐĂŶ ďĞ ƌĞĚƵĐĞĚ ďǇ
Ϭ͘ϰϭ'ƚKϮĞͬǇĞĂƌŝŶϮϬϯϬ͕ǁŚŝĐŚŝƐĂƌĞĚƵĐƟŽŶŽĨϱϲƉĞƌĐĞŶƚ
ĐŽŵƉĂƌĞĚ ƚŽ ƚŚĞ ĐƵƌƌĞŶƚ ƉŽůŝĐǇ ƐĐĞŶĂƌŝŽ ;<ůŝŵŽŶƚ ĂŶĚ
,ƂŐůƵŶĚͲ/ƐĂŬƐƐŽŶ͕ ϮϬϭϳͿ͘ DĞĂƐƵƌĞƐ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĞĚ ŝŶ ƚŚŝƐ
ƐĐĞŶĂƌŝŽ ŝŶĐůƵĚĞ ƉƌĞͲŵŝŶŝŶŐ ĚĞŐĂƐŝĮĐĂƟŽŶ ŵĞĂƐƵƌĞƐ ĂŶĚ
ƚŚĞŝŶƐƚĂůůĂƟŽŶŽĨǀĞŶƟůĂƟŽŶĂŝƌŽǆŝĚŝǌĞƌƐ͘
ŽŵďŝŶŝŶŐ ƚŚĞ ƉŽƚĞŶƟĂůƐ ŽĨ Ăůů ƚŚĞ ĞůĞĐƚƌŝĐŝƚǇͲƌĞůĂƚĞĚ
ŵĞĂƐƵƌĞƐ ĚŝƐĐƵƐƐĞĚ͕ ĂůƐŽ ŝŶ ďƵŝůĚŝŶŐƐ ĂŶĚ ŝŶĚƵƐƚƌǇ͕ ůĞĂĚƐ
ƚŽĂƉŽƚĞŶƟĂůŽĨϭϬ͘Ϭ'ƚKϮĞ;ƵŶĐĞƌƚĂŝŶƚǇƌĂŶŐĞϵ͘ϯʹϭϬ͘ϲ
'ƚKϮĞͬǇĞĂƌͿŝŶϮϬϯϬ͘ŝŽĞŶĞƌŐǇǁŝƚŚ^ĐŽƵůĚƉƌŽǀŝĚĞĂŶ
ĂĚĚŝƟŽŶĂůƉŽƚĞŶƟĂůŽĨϬ͘ϯ'ƚKϮĞŝŶϮϬϯϬ;ƵŶĐĞƌƚĂŝŶƚǇƌĂŶŐĞ
Ϭ͘ϮʹϬ͘ϰ'ƚKϮĞͿ͘ŵŝƐƐŝŽŶƌĞĚƵĐƟŽŶƐĨƌŽŵƚŚĞŽŝůĂŶĚŐĂƐ
ƐĞĐƚŽƌ ĂŶĚ ĐŽĂů ŵŝŶŝŶŐ ĂƌĞ Ϯ͘Ϯ 'ƚKϮĞͬǇĞĂƌ ;ƵŶĐĞƌƚĂŝŶƚǇ
ƌĂŶŐĞϭ͘ϳʹϮ͘ϲ'ƚKϮĞͿ͘

ϰ͘Ϯ͘ϰŵŝƐƐŝŽŶƌĞĚƵĐƟŽŶŽƉƟŽŶƐĂŶĚƉŽƚĞŶƟĂůŝŶ
the forestry sector
^ŝŶĐĞ/WZϱ͕ƐƚƵĚŝĞƐŽĨŵŝƟŐĂƟŽŶƉŽƚĞŶƟĂůƐŝŶƚŚĞĨŽƌĞƐƚƌǇ
ƐĞĐƚŽƌǁŝƚŚĐĂƌďŽŶƉƌŝĐĞƐƵƉƚŽh^ΨϭϬϬͬƚKϮ report values
ďĞƚǁĞĞŶ Ϭ͘ϮͶϭϯ͘ϴ 'ƚKϮĞͬǇĞĂƌ͕ ůĂƌŐĞůǇ ĚĞƉĞŶĚŝŶŐ ŽŶ ƚŚĞ
ƚǇƉĞƐ ŽĨ ŵŽĚĞůƐ ƵƐĞĚ ;^ŵŝƚŚ Ğƚ Ăů͕͘ ϮϬϭϰͿ͘ dŚĞƌĞ ĂƌĞ ƚǁŽ
ŵĂŝŶ ŽƉƟŽŶƐ ĨŽƌ ƌĞĚƵĐŝŶŐ ĞŵŝƐƐŝŽŶƐ ŝŶ ƚŚŝƐ ƐĞĐƚŽƌ͗ ŚĂůƟŶŐ
ĚĞĨŽƌĞƐƚĂƟŽŶ͕ĂŶĚƌĞƐƚŽƌĂƟŽŶŽĨĚĞŐƌĂĚĞĚĨŽƌĞƐƚůĂŶĚ͘
ŵŝƐƐŝŽŶ ƌĞĚƵĐƟŽŶ ƉŽƚĞŶƟĂůƐ ĨƌŽŵ ŚĂůƟŶŐ ĚĞĨŽƌĞƐƚĂƟŽŶ
ĐŽŵĞǁŝƚŚŐƌĞĂƚƵŶĐĞƌƚĂŝŶƚǇ͘dŚĞƐĞƵŶĐĞƌƚĂŝŶƟĞƐƌĞůĂƚĞ͕ĨŽƌ
ĞǆĂŵƉůĞ͕ ƚŽ ƚŚĞ ĚĞŐƌĞĞ ƚŽ ǁŚŝĐŚ ĚĞĐƌĞĂƐĞĚ ĚĞĨŽƌĞƐƚĂƟŽŶ
ůĞĂĚƐ ƚŽ ůŽǁĞƌĞĚ ĚĞŐƌĂĚĂƟŽŶ ĂŶĚ ĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚ ĐĂƌďŽŶ
ĞŵŝƐƐŝŽŶƐ͕ ďƵƚ ĂůƐŽ ĚĞƉĞŶĚ ŽŶ ƚŚĞ ďĂƐĞůŝŶĞ ƵƐĞĚ ;'D͕
ϮϬϭϱͿ͘ tĞ ĂƐƐƵŵĞ Ă ŐůŽďĂů ƉŽƚĞŶƟĂů ŝŶ ϮϬϯϬ ŽĨ ϯ 'ƚKϮe
;ďĂƐĞĚŽŶůĂƌŬĞĞƚĂů͕͘ϮϬϭϰͿ͘dŚŝƐĐĞŶƚƌĂůĞƐƟŵĂƚĞĂƐƐƵŵĞƐ
that the current policy scenario emissions remain stable
ĨƌŽŵĐƵƌƌĞŶƚůĞǀĞůƐ͘
'ůŽďĂů ĐŽŵŵŝƚŵĞŶƚƐ ŽŶ ƌĞƐƚŽƌĂƟŽŶ ŽĨ ĚĞŐƌĂĚĞĚ ĨŽƌĞƐƚƐ͕
ƐƵĐŚĂƐĐŽŵŵŝƚŵĞŶƚƐƚŽƚŚĞŽŶŶŚĂůůĞŶŐĞĂŶĚƚŚĞEĞǁ
zŽƌŬĞĐůĂƌĂƟŽŶŽŶ&ŽƌĞƐƚƐ͕ĂŝŵƚŽďƌŝŶŐĂƚŽƚĂůŽĨϯϱϬŵŝůůŝŽŶ
ŚĞĐƚĂƌĞƐŽĨĚĞŐƌĂĚĞĚĂŶĚĚĞĨŽƌĞƐƚĞĚůĂŶĚƵŶĚĞƌƌĞƐƚŽƌĂƟŽŶ
;DĞƐƐŝŶŐĞƌĂŶĚĞtŝƩ͕ϮϬϭϱͿ͘ZĞĂĐŚŝŶŐƚŚŝƐƚĂƌŐĞƚďǇϮϬϯϬ
ǁŽƵůĚ ǇŝĞůĚ ĞŵŝƐƐŝŽŶ ƌĞĚƵĐƟŽŶƐ ŝŶ ƚŚĞ ŽƌĚĞƌ ŽĨ ϭ͘ϲͲϯ͘ϰ
'ƚKϮͬǇĞĂƌ͕ ǁŝƚŚ Ă ĐĞŶƚƌĂů ĞƐƟŵĂƚĞ ŽĨ Ϯ͘ϯ 'ƚKϮ/year
ŝŶϮϬϯϬ;sĞƌĚŽŶĞĞƚĂů͕͘ϮϬϭϱͿ͘

dŚĞŵŝƐƐŝŽŶƐ'ĂƉZĞƉŽƌƚϮϬϭϳʹƌŝĚŐŝŶŐƚŚĞŐĂƉͲƐĞĐƚŽƌĂůŐƌĞĞŶŚŽƵƐĞŐĂƐĞŵŝƐƐŝŽŶƌĞĚƵĐƟŽŶƉŽƚĞŶƟĂůƐŝŶϮϬϯϬ
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6002
ŽŵďŝŶŝŶŐ ƚŚĞ ƉŽƚĞŶƟĂůƐ ŽĨ ƚŚĞ ŵĞĂƐƵƌĞƐ ĚŝƐĐƵƐƐĞĚ
ůĞĂĚƐ ƚŽ Ă ƚŽƚĂů ĐŽŶƚƌŝďƵƟŽŶ ĨƌŽŵ ƚŚĞ ĨŽƌĞƐƚƌǇ ƐĞĐƚŽƌ ŽĨ
ϱ͘ϯ'ƚKϮĞͬǇĞĂƌ;ǁŝƚŚĂŶƵŶĐĞƌƚĂŝŶƚǇƌĂŶŐĞŽĨϰ͘ϭʹϲ͘ϱ'ƚKϮĞͿ͘

ϰ͘Ϯ͘ϱŵŝƐƐŝŽŶƌĞĚƵĐƟŽŶŽƉƟŽŶƐĂŶĚƉŽƚĞŶƟĂůŝŶ
the industry sector
/ŶĚƵƐƚƌǇ ƐĞĐƚŽƌ ŐƌĞĞŶŚŽƵƐĞ ŐĂƐ ĞŵŝƐƐŝŽŶƐ ĂƌĞ ϭϵ͘ϯ 'ƚKϮe
ŝŶ ϮϬϯϬ ƵŶĚĞƌ ƚŚĞ ĐƵƌƌĞŶƚ ƉŽůŝĐǇ ƐĐĞŶĂƌŝŽ͘ dŚĞ ƚǁŽ ŵĂŝŶ
ƐŽƵƌĐĞƐ ŽĨ ŝŶĚƵƐƚƌŝĂů ŐƌĞĞŶŚŽƵƐĞ ŐĂƐ ĞŵŝƐƐŝŽŶƐ ĂƌĞ ĚŝƌĞĐƚ
ĂŶĚŝŶĚŝƌĞĐƚ;ǀŝĂĞůĞĐƚƌŝĐŝƚǇĐŽŶƐƵŵƉƟŽŶͿƵƐĞŽĨĨŽƐƐŝůĨƵĞůƐ͘
dŚĞƌĞĂƌĞĂůƐŽƐŵĂůůĞƌƐŽƵƌĐĞƐŽĨŐƌĞĞŶŚŽƵƐĞŐĂƐĞŵŝƐƐŝŽŶƐ͕
ŝŶĐůƵĚŝŶŐ͚ŶŽŶͲĞŶĞƌŐǇ͛ƵƐĞŽĨĨŽƐƐŝůĨƵĞůƐ;ĨŽƌĞǆĂŵƉůĞ͕ĨŽƐƐŝů
ĨƵĞůƐ ĂƐ ĨĞĞĚƐƚŽĐŬ ĨŽƌ ĐŚĞŵŝĐĂů ƉƌŽĐĞƐƐĞƐͿ ĂŶĚ ĞŵŝƐƐŝŽŶƐ
ĨƌŽŵ ŝŶĚƵƐƚƌŝĂů ƉƌŽĐĞƐƐĞƐ ;ĨŽƌ ĞǆĂŵƉůĞ͕ ĐĂƌďŽŶŝǌĂƟŽŶ
ŝŶ ƚŚĞ ĐĞŵĞŶƚ ƉƌŽĐĞƐƐ ĂŶĚ ƐĞǀĞƌĂů ƐŽƵƌĐĞƐ ŽĨ ŶŽŶͲKϮ
ŐƌĞĞŶŚŽƵƐĞ ŐĂƐĞƐͿ͘ Ǉ ĂƉƉůǇŝŶŐ Ă ďƌŽĂĚ ƐĞƚ ŽĨ ŵŝƟŐĂƟŽŶ
ŽƉƟŽŶƐ;&ŝƐĐŚĞĚŝĐŬ͕ϮϬϭϰͿ͕ƚŚĞŝŶĚƵƐƚƌǇƐĞĐƚŽƌĐĂŶĂĐŚŝĞǀĞ
ƐƵďƐƚĂŶƟĂů ĞŵŝƐƐŝŽŶ ƌĞĚƵĐƟŽŶƐ ďǇ ϮϬϯϬ͕ ŵĂŝŶůǇ ĨƌŽŵ
ĞŶĞƌŐǇĞĸĐŝĞŶĐǇ͕ŶŽŶͲKϮŵĞĂƐƵƌĞƐĂŶĚ^͕ǁŝƚŚĂƐŵĂůůĞƌ
ĐŽŶƚƌŝďƵƟŽŶĨƌŽŵƌĞŶĞǁĂďůĞŚĞĂƚ͘
&Žƌ ĞŶĞƌŐǇ ĞĸĐŝĞŶĐǇ͕ ƚŚĞ ĞŵŝƐƐŝŽŶ ƌĞĚƵĐƟŽŶ ƉŽƚĞŶƟĂů
ĨŽƌ ϮϬϯϬ ŝƐ ĞƐƟŵĂƚĞĚ Ăƚ ϰ͘ϭ 'ƚKϮ/year compared to the
ĐƵƌƌĞŶƚƉŽůŝĐǇƐĐĞŶĂƌŝŽ͘dŚŝƐĞƐƟŵĂƚĞŝƐďĂƐĞĚŽŶĚĂƚĂĨƌŽŵ
ůŝŵĂƚĞtŽƌŬƐ&ŽƵŶĚĂƟŽŶĂŶĚƚŚĞtŽƌůĚĂŶŬ;ŬďĂƌĞƚĂů͕͘
ϮϬϭϰͿ͕ƐĐĂůĞĚƵƉĨƌŽŵƐŝǆŵĂũŽƌƌĞŐŝŽŶƐƚŽƚŚĞĞŶƟƌĞǁŽƌůĚ
ĂŶĚ ĐŽƌƌĞĐƟŶŐ ĨŽƌ ŵĞĂƐƵƌĞƐ ŽƚŚĞƌ ƚŚĂŶ ĞŶĞƌŐǇ ĞĸĐŝĞŶĐǇ͘
dŚĞĞŵŝƐƐŝŽŶƌĞĚƵĐƟŽŶŝŵƉůŝĞƐĂŶĞĂƌůǇϯϬƉĞƌĐĞŶƚƌĞĚƵĐƟŽŶ
ĐŽŵƉĂƌĞĚƚŽƚŚĞĐƵƌƌĞŶƚƉŽůŝĐǇƐĐĞŶĂƌŝŽ͘dŚŝƐŝƐĐŽŵƉĂƟďůĞ
ǁŝƚŚƚŚĞĞƐƟŵĂƚĞďǇtŽƌƌĞůůĂŶĚĂƌƌĞŽŶ;ϮϬϭϳͿ;ƐĞĞĂůƐŽ
^ĂǇŐŝŶ Ğƚ Ăů͘ ;ϮϬϭϭͿ͕ ǁŚŽ ĞƐƟŵĂƚĞĚ Ă ƐƚĂƟĐ ƉŽƚĞŶƟĂů ŽĨ
ϮϳцϵƉĞƌĐĞŶƚͿ͘/ƚƐŚŽƵůĚďĞŶŽƚĞĚƚŚĂƚƚŚĞƉŽƚĞŶƟĂůƐǀĂƌǇ
ďǇƐĞĐƚŽƌĂŶĚďǇƌĞŐŝŽŶ͘&ŽƌĞǆĂŵƉůĞ͕ŝƚŝƐĞƐƟŵĂƚĞĚĂƚϵͲϯϬ
ƉĞƌĐĞŶƚĨŽƌŝƌŽŶĂŶĚƐƚĞĞů͕ϰͲϳƉĞƌĐĞŶƚĨŽƌƉƌŝŵĂƌǇĂůƵŵŝŶŝƵŵ͕
ĨŽƌĐĞŵĞŶƚƚŚĞĞƐƟŵĂƚĞŝƐϮϬͲϮϱƉĞƌĐĞŶƚ͕ĨŽƌƉĞƚƌŽĐŚĞŵŝĐĂůƐ
ϮϯͲϳ ƉĞƌĐĞŶƚ͕ ĂŶĚ ĨŽƌ ĂŵŵŽŶŝĂ ƉƌŽĚƵĐƟŽŶ ϭϭͲϮϱ ƉĞƌĐĞŶƚ
;tŽƌƌĞůůĂŶĚĂƌƌĞŽŶ͕ϮϬϭϳͿ͘ĂƐĞĚŽŶƚŚĞƐŚĂƌĞŝŶĐƵƌƌĞŶƚ
ƉŽůŝĐǇ ĞŵŝƐƐŝŽŶƐ͕ Ă Ϯ͘Ϯ 'ƚKϮͬǇĞĂƌ ĞŵŝƐƐŝŽŶ ƌĞĚƵĐƟŽŶ
ŝƐ ĂůůŽĐĂƚĞĚ ƚŽ ĚŝƌĞĐƚ ĞŵŝƐƐŝŽŶƐ ĂŶĚ Ă ϭ͘ϵ 'ƚKϮ/year
ŝƐĂůůŽĐĂƚĞĚƚŽŝŶĚŝƌĞĐƚĞŵŝƐƐŝŽŶƐ͘
ZĞŶĞǁĂďůĞĞŶĞƌŐǇƵƐĞŝŶƚŚĞĨŽƌŵŽĨƐŽůŝĚ͕ůŝƋƵŝĚĂŶĚŐĂƐĞŽƵƐ
ďŝŽĨƵĞůƐ͕ƐŽůĂƌƚŚĞƌŵĂůĞŶĞƌŐǇĂŶĚŐĞŽƚŚĞƌŵĂůĐĂŶŐĞŶĞƌĂƚĞ
ϵ͘ϳ:;/ZEϮϬϭϲͿ͕ǁŚŝĐŚŝƐĂŶĂĚĚŝƟŽŶĂůϳ͘ϴ:ĐŽŵƉĂƌĞĚ
ƚŽƚŚĞĐƵƌƌĞŶƚƉŽůŝĐǇƐĐĞŶĂƌŝŽ͘dŚŝƐǁŝůůƌĞĚƵĐĞĞŵŝƐƐŝŽŶƐďǇ
Ϭ͘ϱ'ƚKϮͬǇĞĂƌŝŶϮϬϯϬ͘
ĂƌďŽŶ ĐĂƉƚƵƌĞ ĂŶĚ ƐƚŽƌĂŐĞ ŝŶ ƚŚĞ ŵĂŶƵĨĂĐƚƵƌŝŶŐ ŝŶĚƵƐƚƌǇ
ŝƐ ĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚ ǁŝƚŚ ĂŶ ĞŵŝƐƐŝŽŶ ƌĞĚƵĐƟŽŶ ƉŽƚĞŶƟĂů ŽĨ
ϭ͘ϮϮ'ƚKϮͬǇĞĂƌŝŶϮϬϯϬ;ƐĞĞƚŚĞĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶŽĨƚŚĞŽƉƟŽŶŝŶ
ƚŚĞƐĞĐƟŽŶŽŶƚŚĞĞŶĞƌŐǇƐĞĐƚŽƌͿ͘
&Žƌ ŶŽŶͲKϮ ŐƌĞĞŶŚŽƵƐĞ ŐĂƐĞƐ͕ ƚŚĞ ůĂƌŐĞƐƚ ƌĞĚƵĐƟŽŶ ŝƐ
ĨƌŽŵ ,&Ɛ͕ ǁŚŝĐŚ ĐĂŶ ďĞ ƌĞĚƵĐĞĚ ďǇ ϭ͘ϱ 'ƚKϮe/year in
ϮϬϯϬ;WƵƌŽŚŝƚ ĂŶĚ ,ƂŐůƵŶĚͲ/ƐĂŬƐƐŽŶ͕ ϮϬϭϳͿϳ͘ h^W;ϮϬϭϯͿ
ĞƐƟŵĂƚĞƐ ĂŶ ĂĚĚŝƟŽŶĂů ƌĞĚƵĐƟŽŶ ƉŽƚĞŶƟĂů ĨŽƌ ŶŽŶͲKϮ
ϳ
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EŽƚĞƚŚĂƚƚŚĞƐĞĞƐƟŵĂƚĞƐĚŽŶŽƚĐŽŶƐŝĚĞƌƚŚĞĞŵŝƐƐŝŽŶƌĞĚƵĐƟŽŶŝŵƉĂĐƚƐ
ĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚ ǁŝƚŚ ŝŵƉůĞŵĞŶƟŶŐ ƚŚĞ <ŝŐĂůŝ ŵĞŶĚŵĞŶƚ ƚŽ ƚŚĞ DŽŶƚƌĞĂů
WƌŽƚŽĐŽů͘dĂŬŝŶŐƚŚĞƐĞŝŵƉĂĐƚƐŝŶƚŽĂĐĐŽƵŶƚǁŽƵůĚůŽǁĞƌƚŚĞĞƐƟŵĂƚĞ;ƐĞĞ
ŚĂƉƚĞƌƐϯĂŶĚϲͿ͘

ŐƌĞĞŶŚŽƵƐĞŐĂƐĞŵŝƐƐŝŽŶƐŽĨϬ͘Ϯ'ƚKϮĞͬǇĞĂƌŝŶϮϬϯϬ͕ǁŚĞƌĞ
Ϭ͘ϭϮ 'ƚKϮĞ ĐŽŵĞƐ ĨƌŽŵ ŶŝƚƌŝĐ ĂŶĚ ĂĚŝƉŝĐ ĂĐŝĚ ƉƌŽĚƵĐƟŽŶ
ĂŶĚƚŚĞƌĞƐƚĨƌŽŵƉĞƌŇƵŽƌŽĐĂƌďŽŶƐĨƌŽŵƉƌŝŵĂƌǇĂůƵŵŝŶŝƵŵ
ƉƌŽĚƵĐƟŽŶ ĂŶĚ ƐƵůƉŚƵƌ ŚĞǆĂŇƵŽƌŝĚĞ ĨƌŽŵ ĞůĞĐƚƌŝĐ ƉŽǁĞƌ
ƐǇƐƚĞŵƐĂŶĚŵĂŐŶĞƐŝƵŵƉƌŽĚƵĐƟŽŶ͘
ĂƐĞĚ ŽŶ ƚŚĞ ĂďŽǀĞ͕ ƚŚĞ ĞŵŝƐƐŝŽŶ ƌĞĚƵĐƟŽŶ ƉŽƚĞŶƟĂů ĨŽƌ
ŝŶĚƵƐƚƌǇ ĨŽƌ ĚŝƌĞĐƚ ĞŵŝƐƐŝŽŶƐ ŝƐ ϱ͘ϰ 'ƚKϮĞͬǇĞĂƌ ŝŶ ϮϬϯϬ
;ƵŶĐĞƌƚĂŝŶƚǇ ƌĂŶŐĞ ϰ͘Ϯ ʹ ϲ͘ϲ 'ƚKϮĞͿ͘ EŽ ĐŽƌƌĞĐƟŽŶ ĨŽƌ
ŽǀĞƌůĂƉ ŝƐ ŶĞĞĚĞĚ͕ ĂƐ ŵĂŶǇ ŝŶĚƵƐƚƌŝĂů ƉůĂŶƚƐ ĂƌĞ ƐŽ ůĂƌŐĞ
ƚŚĂƚĞŶĞƌŐǇĞĸĐŝĞŶĐǇŵĞĂƐƵƌĞƐĐĂŶďĞĐŽŵďŝŶĞĚǁŝƚŚ^
Žƌ ƌĞŶĞǁĂďůĞ ĞŶĞƌŐǇ͘ dŚĞ ƌĞĚƵĐƟŽŶ ƉŽƚĞŶƟĂů ŽĨ ŝŶĚŝƌĞĐƚ
ĞŵŝƐƐŝŽŶƐ ŝƐ ĂůƌĞĂĚǇ ĂĐĐŽƵŶƚĞĚ ĨŽƌ ŝŶ ƚŚĞ ƉŽƚĞŶƟĂů ĨŽƌ ƚŚĞ
ĞŶĞƌŐǇƐƵƉƉůǇƐĞĐƚŽƌ͘

ϰ͘Ϯ͘ϲŵŝƐƐŝŽŶƌĞĚƵĐƟŽŶŽƉƟŽŶƐĂŶĚƉŽƚĞŶƟĂůŝŶ
the transport sector
/ŶƚŚĞĐƵƌƌĞŶƚƉŽůŝĐǇƐĐĞŶĂƌŝŽ͕ƚŽƚĂůĞŵŝƐƐŝŽŶƐĨŽƌƚƌĂŶƐƉŽƌƚ
ĂƌĞ ϵ͘ϳ 'ƚKϮ ŝŶ ϮϬϯϬ͕ ŽĨ ǁŚŝĐŚ ϵ͘ϰϮ 'ƚKϮ are direct
ĞŵŝƐƐŝŽŶƐ ĂŶĚ Ϭ͘Ϯϴ 'ƚKϮ ŝŶĚŝƌĞĐƚ ĞŵŝƐƐŝŽŶƐ ĨŽƌ ĞůĞĐƚƌŝĐŝƚǇ
ƵƐĞ͘ dŚĞ ĞŵŝƐƐŝŽŶ ƌĞĚƵĐƟŽŶ ƉŽƚĞŶƟĂů ĚŝīĞƌƐ ƉĞƌ ŵŽĚĞ ŽĨ
ƚƌĂŶƐƉŽƌƚ͕ďƵƚŝƐŵŽƐƚƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚĨŽƌůŝŐŚƚͲĚƵƚǇǀĞŚŝĐůĞƐĂŶĚ
ŚĞĂǀǇͲĚƵƚǇǀĞŚŝĐůĞƐ͕ǁŝƚŚŽƚŚĞƌĐŽŶƚƌŝďƵƟŽŶƐĐŽŵŝŶŐĨƌŽŵ
ƐŚŝƉƉŝŶŐ͕ĂǀŝĂƟŽŶĂŶĚďŝŽĨƵĞůƐ͘
/Ŷ ƚŚĞ ĂƵƚŽŵŽďŝůĞ ƐĞĐƚŽƌ͕ ĨƵĞů ĞĸĐŝĞŶĐǇ ŵĞĂƐƵƌĞƐ ĐŽƵůĚ
ƉŽƚĞŶƟĂůůǇ ƌĞĚƵĐĞ ĞŵŝƐƐŝŽŶƐ ďǇ Ϭ͘ϴϴ 'ƚKϮͬǇĞĂƌ ;ŚĞĂǀǇ
ĚƵƚǇ ǀĞŚŝĐůĞƐͿ ĂŶĚ ďǇ Ϯ͘Ϭ 'ƚKϮͬǇĞĂƌ ;ůŝŐŚƚ ĚƵƚǇ ǀĞŚŝĐůĞƐͿ
ďǇϮϬϯϬ;/d͕ϮϬϭϮͿ͘dŚĞƐĞŶƵŵďĞƌƐŝŶĐůƵĚĞŵŽĚĂůƐŚŝŌƐ͘
ƐŚŝŌƚŽŵŽƌĞĞůĞĐƚƌŝĐǀĞŚŝĐůĞƐŝƐĂůƐŽŝŶĐůƵĚĞĚ͘/d;ϮϬϭϮͿ
ĂƐƐƵŵĞƐ ƚŚĂƚ ĞůĞĐƚƌŝĐͲĚƌŝǀĞ ǀĞŚŝĐůĞƐ ǁŝůů ĨŽƌŵ Ă ƐŵĂůů͕ ďƵƚ
ŶŽƚŝŶƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚ͕ƐŚĂƌĞ;ƵƉƚŽϵƉĞƌĐĞŶƚͿŽĨŶĞǁͲǀĞŚŝĐůĞƐĂůĞƐ
ďǇϮϬϯϬ͘dŚŝƐŝƐŝŶůŝŶĞǁŝƚŚƚŚĞĞƐƟŵĂƟŽŶƐŽĨ/ZE;ϮϬϭϲͿ
;ϭϬ ƉĞƌĐĞŶƚͿ ĂŶĚ ůŽŽŵďĞƌŐ EĞǁ ŶĞƌŐǇ &ŝŶĂŶĐĞ ;ϮϬϭϳͿ
;ϳ ƉĞƌĐĞŶƚͿ͘ EŽƚĞ ƚŚĂƚ ƐƵďƐƚĂŶƟĂů ĞŵŝƐƐŝŽŶ ƌĞĚƵĐƟŽŶƐ ĚƵĞ
ƚŽ ĨƵĞů ĞĐŽŶŽŵǇ ƐƚĂŶĚĂƌĚƐ ĨŽƌ ƉĂƐƐĞŶŐĞƌ ĐĂƌƐ ĂƌĞ ĂůƌĞĂĚǇ
ŝŶĐůƵĚĞĚŝŶƚŚĞĐƵƌƌĞŶƚƉŽůŝĐǇƐĐĞŶĂƌŝŽ͘
ǀŝĂƟŽŶĐĂŶƌĞĚƵĐĞĞŵŝƐƐŝŽŶƐǁŝƚŚƵƉƚŽϬ͘ϯϮ;/dϮϬϭϮͿ
Žƌ ƵƉ ƚŽ Ϭ͘ϰϮ ;/K ϮϬϭϯͿ 'ƚKϮͬǇĞĂƌ ŝŶ ϮϬϯϬ ďǇ ƵƐŝŶŐ
ĂůƚĞƌŶĂƟǀĞĨƵĞůƐ͕ŝŵƉƌŽǀĞĚŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƵƐĞĂŶĚƚĞĐŚŶŝĐĂů
ŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚƐ͘
^ĞǀĞƌĂůƐƚƵĚŝĞƐŝŶĚŝĐĂƚĞĂŶĞŵŝƐƐŝŽŶƌĞĚƵĐƟŽŶĨŽƌƐŚŝƉƉŝŶŐ
;ůǀŝŬ Ğƚ Ăů͕͘ ϮϬϭϬ͖ &ĂďĞƌ Ğƚ Ăů͕͘ ϮϬϭϭ͖ ŝĚĞ Ğƚ Ăů͕͘ ϮϬϭϭ͖
,ŽīŵĂŶŶĞƚĂů͕͘ϮϬϭϮͿƌĂŶŐŝŶŐĨƌŽŵϬ͘ϯϵƚŽϬ͘ϵϵ'ƚKϮ͘dŚĞ
ƐƚƵĚŝĞƐĐŽŶƚĂŝŶƐĞǀĞƌĂůŵĞĂƐƵƌĞƐĨŽĐƵƐĞĚŽŶĨƵĞůĞĸĐŝĞŶĐǇ͘
dŚĞŵŽƐƚƌĞĐĞŶƚƐƚƵĚǇ͕ĨƌŽŵŽƵŵĂŶĞƚĂů͘;ϮϬϭϳͿ͕ƌĞƉŽƌƚƐ
ĂŶĞŵŝƐƐŝŽŶƌĞĚƵĐƟŽŶƉŽƚĞŶƟĂůŽĨϬ͘ϳϬ'ƚKϮͬǇĞĂƌŝŶϮϬϯϬ͘
dŚĞŶƵŵďĞƌƐĨŽƌĂǀŝĂƟŽŶĂŶĚƐŚŝƉƉŝŶŐĂƌĞŝŶƚŚĞƐĂŵĞŽƌĚĞƌ
ĂƐ ƚŚŽƐĞ ŝŶ ƚŚĞ ƐƚƵĚǇ ĨƌŽŵ EĞǁ ůŝŵĂƚĞ ĐŽŶŽŵǇ ;'D͕
ϮϬϭϱͿ͕ǁŚŝĐŚƐŚŽǁƐĂƌĞĚƵĐƟŽŶƉŽƚĞŶƟĂůďĞƚǁĞĞŶϬ͘ϲϬĂŶĚ
Ϭ͘ϵϬ'ƚKϮƉĞƌǇĞĂƌ͘
ŝŽĨƵĞůƐŝƐĂŶŽƚŚĞƌŵĞĂƐƵƌĞƚŚĂƚŝƐƌĞůĞǀĂŶƚĨŽƌƚŚĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚ
ƐĞĐƚŽƌ͘/d;ϮϬϭϮͿƉƌŽǀŝĚĞƐŶŽƉŽƚĞŶƟĂůĨŽƌďŝŽĨƵĞůƐŝŶϮϬϯϬ
ĚƵĞƚŽƚŚĞŚŝŐŚƵŶĐĞƌƚĂŝŶƚǇ͘/ZE;ϮϬϭϲͿĚŽĞƐƉƌŽǀŝĚĞĂŶ
ĞƐƟŵĂƚĞĨŽƌďŝŽĨƵĞůƐƚŽĐŽǀĞƌϭϬƉĞƌĐĞŶƚŽĨƚŚĞƐĞĐƚŽƌ͛ƐƚŽƚĂů
ĨƵĞů ƵƐĞ ŝŶ ϮϬϯϬ͘ dĂŬŝŶŐ ŝŶƚŽ ĂĐĐŽƵŶƚ ƚŚĂƚ ŐƌĞĞŶŚŽƵƐĞ ŐĂƐ

dŚĞŵŝƐƐŝŽŶƐ'ĂƉZĞƉŽƌƚϮϬϭϳʹƌŝĚŐŝŶŐƚŚĞŐĂƉͲƐĞĐƚŽƌĂůŐƌĞĞŶŚŽƵƐĞŐĂƐĞŵŝƐƐŝŽŶƌĞĚƵĐƟŽŶƉŽƚĞŶƟĂůƐŝŶϮϬϯϬ

6003
ĞŵŝƐƐŝŽŶƐĨƌŽŵďŝŽĨƵĞůƐĂƌĞϳϬƉĞƌĐĞŶƚƚŽϵϬƉĞƌĐĞŶƚůŽǁĞƌ
ƚŚĂŶ ƚŚŽƐĞ ŽĨ ĐŽŶǀĞŶƟŽŶĂů ĨƵĞůƐ ;>͕ ϮϬϭϲ͖ ĐŽĨǇƐ͕ ϮϬϭϳ
ĨŽƌƚŚĐŽŵŝŶŐͿĂŶĞŵŝƐƐŝŽŶƌĞĚƵĐƟŽŶƉŽƚĞŶƟĂůŽĨϬ͘ϲϯƚŽϬ͘ϴϭ
'ƚKϮĞͬǇĞĂƌŝŶϮϬϯϬĐĂŶďĞĐĂůĐƵůĂƚĞĚ͘
ĂƐĞĚŽŶƚŚĞĂďŽǀĞ͕ƚŚĞƚŽƚĂůĞŵŝƐƐŝŽŶƌĞĚƵĐƟŽŶƉŽƚĞŶƟĂů
ĨŽƌƚŚĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚƐĞĐƚŽƌŝƐϰ͘ϳ'ƚKϮͬǇĞĂƌŝŶϮϬϯϬ;ǁŝƚŚĂŶ
ƵŶĐĞƌƚĂŝŶƚǇ ŽĨ ϰ͘ϭ ʹ ϱ͘ϯ 'ƚKϮͿ͘ EŽ ŽǀĞƌůĂƉ ĐŽƌƌĞĐƟŽŶ ŝƐ
ŶĞĞĚĞĚ͕ĂƐďŝŽĨƵĞůƐĐĂŶďĞƵƐĞĚĂƐĚƌŽƉͲŝŶĨƵĞůƐ͘

ϰ͘Ϯ͘ϳKƚŚĞƌƉƌŽŵŝƐŝŶŐĞŵŝƐƐŝŽŶƌĞĚƵĐƟŽŶŽƉƟŽŶƐ
ĂŶĚƉŽƚĞŶƟĂů
^ŽŵĞŽƉƟŽŶƐĨŽƌĞŵŝƐƐŝŽŶƌĞĚƵĐƟŽŶĂƌĞĚŝĸĐƵůƚƚŽĂůůŽĐĂƚĞ
ƚŽŽŶĞŽĨƚŚĞƐĞĐƚŽƌƐĂƐƐĞƐƐĞĚŝŶƚŚĞƉƌĞǀŝŽƵƐƐĞĐƟŽŶƐ͘dŚŝƐ
ŵĂǇďĞďĞĐĂƵƐĞŝƚŝƐƐƟůůƵŶŬŶŽǁŶŝŶǁŚŝĐŚƐĞĐƚŽƌŝƚĐĂŶďĞƐƚ
ďĞ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĞĚ͕ Žƌ ďĞĐĂƵƐĞ ƚŚĞ ŽƉƟŽŶ ĐĂŶ ďĞ ĂƉƉůŝĞĚ ƚŽ
ŵƵůƟƉůĞ ƐĞĐƚŽƌƐ͘ ^ŽŵĞ ƉƌŽŵŝƐŝŶŐ ŵŝƟŐĂƟŽŶ ŵĞĂƐƵƌĞƐ ĂƌĞ
ĚĞƐĐƌŝďĞĚďĞůŽǁ͘
DĞƚŚĂŶĞ ĐŽŶƐƟƚƵƚĞƐ ƐŽŵĞ ϵϬ ƉĞƌĐĞŶƚ ŽĨ ŐƌĞĞŶŚŽƵƐĞ ŐĂƐ
ĞŵŝƐƐŝŽŶƐĨƌŽŵƚŚĞǁĂƐƚĞƐĞĐƚŽƌ͘>ĂŶĚĮůůŐĂƐƌĞĐŽǀĞƌǇĂŶĚ
ƵƟůŝǌĂƟŽŶ ŝƐ ŽŶĞ ŽƉƟŽŶ ĨŽƌ ƌĞĚƵĐŝŶŐ ŵĞƚŚĂŶĞ ĞŵŝƐƐŝŽŶƐ͘
h^W;ϮϬϭϯͿĞƐƟŵĂƚĞƐƚŚĂƚůĂŶĚĮůůŐĂƐƌĞĐŽǀĞƌǇĐĂŶƌĞĚƵĐĞ
ĞŵŝƐƐŝŽŶƐďǇϬ͘ϰ'ƚKϮĞͬǇĞĂƌŝŶϮϬϯϬ͕ǁŚŝĐŚƌĞƉƌĞƐĞŶƚƐϰϮ
ƉĞƌĐĞŶƚŽĨƚŚĞĞŵŝƐƐŝŽŶƐŝŶƚŚĞĐƵƌƌĞŶƚƉŽůŝĐǇƐĐĞŶĂƌŝŽ͘
ŶŚĂŶĐĞĚ ǁĞĂƚŚĞƌŝŶŐ ŵĞĂƐƵƌĞƐ Ăŝŵ ƚŽ ĚƌĂǁ ĐĂƌďŽŶ ĨƌŽŵ
ƚŚĞ ĂƚŵŽƐƉŚĞƌĞ ǀŝĂ͕ ĂŵŽŶŐ ŽƚŚĞƌƐ͕ ƚŚĞ ŶĂƚƵƌĂů ĐŚĞŵŝĐĂů
ǁĞĂƚŚĞƌŝŶŐƉƌŽĐĞƐƐŽĨƐŝůŝĐĂƚĞƐ;ŽƚŚĞƌƉƌŽĐĞƐƐĞƐĞůĂďŽƌĂƚĞĚ
ŝŶ ŚĂƉƚĞƌ ϳͿ͘ WƌĞůŝŵŝŶĂƌǇ ŐůŽďĂů ĞƐƟŵĂƚĞƐ ƵƐŝŶŐ ǁĂƐƚĞ
ŵĂƚĞƌŝĂůŽŶůǇ͕ĨŽƌĞǆĂŵƉůĞĨƌŽŵĐĞŵĞŶƚĂŶĚŝƌŽŶĂŶĚƐƚĞĞů
ŵĂŶƵĨĂĐƚƵƌŝŶŐ͕ ĂƌƌŝǀĞ Ăƚ Ϭ͘ϳϯͶϭ͘ϮϮ 'ƚKϮͬǇĞĂƌ ŝŶ ϮϬϯϬ͕
ĞǆĐůƵĚŝŶŐƐƚŽĐŬƉŝůĞĚǁĂƐƚĞ;ZĞŶĨŽƌƚŚĞƚĂů͕͘ϮϬϭϮͿ͘

There are other measures that are not included in this
ĐŚĂƉƚĞƌ͘/ŶƉƌŝůϮϬϭϳƚŚĞďŽŽŬ͕ƌĂǁĚŽǁŶ͕ǁĂƐƉƵďůŝƐŚĞĚ
ĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐ ƚŚĞ ϭϬϬ ŵŽƐƚ ƐƵďƐƚĂŶƟǀĞ ƐŽůƵƟŽŶƐ ƚŽ ƌĞǀĞƌƐĞ
ŐůŽďĂů ǁĂƌŵŝŶŐ ;,ĂǁŬĞŶ͕ ϮϬϭϳͿ͘ ŽŵƉĂƌŝŶŐ ƚŚĞ ƚŽƉ ϮϬ ŽĨ
ƌĂǁĚŽǁŶǁŝƚŚƚŚŝƐĂŶĂůǇƐŝƐ͕ƚǁŽŚŝŐŚͲƌĂŶŬĞĚŵĞĂƐƵƌĞƐĂƌĞ
ŵŝƐƐŝŶŐŝŶƚŚŝƐĐŚĂƉƚĞƌ͗ĞĚƵĐĂƟŶŐŐŝƌůƐĂŶĚĨĂŵŝůǇƉůĂŶŶŝŶŐ͘
/ƚŝƐĞǆƉĞĐƚĞĚƚŚĂƚƚŚĞƋƵĂŶƟƚĂƟǀĞŝŵƉĂĐƚŽĨƐƵĐŚŵĞĂƐƵƌĞƐ
ŝƐŵŽƐƚůǇďĞǇŽŶĚϮϬϯϬ͘

4.3 Can the gap be bridged: total emission
ƌĞĚƵĐƟŽŶƉŽƚĞŶƟĂůŝŶϮϬϯϬ
Ŷ ŽǀĞƌǀŝĞǁ ŽĨ ƚŚĞ ĞƐƟŵĂƚĞĚ ƚŽƚĂů ĞŵŝƐƐŝŽŶ ƌĞĚƵĐƟŽŶ
ƉŽƚĞŶƟĂůƐ ŝŶ ϮϬϯϬ ĂƐƐĞƐƐĞĚ ŝŶ ƚŚĞ ƉƌĞǀŝŽƵƐ ƐĞĐƟŽŶƐ ŝƐ
ƉƌŽǀŝĚĞĚ ŝŶ ƚĂďůĞ ϰ͘ϭ͘ dŚĞ ƚĂďůĞ ƐŚŽǁƐ ƚŚĂƚ ĞƐƟŵĂƚĞƐ
ďĂƐĞĚŽŶƉƌŽǀĞŶƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐĂŶĚƌĞůĂƟǀĞůǇƉƌĞĐĂƵƟŽŶĂƌǇ
ĂƐƐƵŵƉƟŽŶƐ ƌĞŐĂƌĚŝŶŐ ƉŽƚĞŶƟĂůƐ ŝŶ ϮϬϯϬ ;ƚŚĞ ͚ďĂƐŝĐ͛
ƉŽƚĞŶƟĂů ŝŶ ƚĂďůĞ ϰ͘ϭͿ͕ ůĞĂĚƐ ƚŽ Ă ƚŽƚĂů ĞŵŝƐƐŝŽŶ ƌĞĚƵĐƟŽŶ
ƉŽƚĞŶƟĂů ŝŶ ϮϬϯϬ ŽĨ ϯϯ 'ƚKϮĞͬǇĞĂƌ ;ƵŶĐĞƌƚĂŝŶƚǇ ϯϬ ʹ ϯϲ
'ƚKϮĞͿ͘ dŚĞ ďĂƐŝĐ ĞŵŝƐƐŝŽŶ ƌĞĚƵĐƟŽŶ ƉŽƚĞŶƟĂů ŝŶ ϮϬϯϬ
ŝƐ ĂůƐŽ ƐŚŽǁŶ ŝŶ ĮŐƵƌĞ ϰ͘ϭ͘ /Ĩ͕ ŝŶ ĂĚĚŝƟŽŶ͕ ĂƌĞĂƐ ǁŚĞƌĞ
ĞƐƟŵĂƚĞƐŽĨƉŽƚĞŶƟĂůƐĂƌĞƌĞůĂƟǀĞůǇŶĞǁ͕ĂŶĚƚŚĞĨĞĂƐŝďŝůŝƚǇ
ŽĨƌĞĂůŝǌŝŶŐƚŚĞƐĞŝŶϮϬϯϬŝƐŵŽƌĞƵŶĐĞƌƚĂŝŶ͕ĂƌĞĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚ
;ƚŚĞ ͚ĂĚĚŝƟŽŶĂů͛ ƉŽƚĞŶƟĂů ŝŶ ƚĂďůĞ ϰ͘ϭͿ͕ ƚŚĞ ƉŽƚĞŶƟĂů ŝƐ
ϯϴ'ƚKϮĞͬǇĞĂƌ;ƵŶĐĞƌƚĂŝŶƚǇƌĂŶŐĞϯϱʹϰϭ'ƚKϮĞͿ͘
/ŵƉŽƌƚĂŶƚůǇ͕ ĞǀĞŶ ŝĨ ŽŶůǇ ƚŚĞ ďĂƐŝĐ ĞŵŝƐƐŝŽŶ ƌĞĚƵĐƟŽŶ
ƉŽƚĞŶƟĂů ĨŽƌ ϮϬϯϬ ŝƐ ĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚ͕ ƚŚĞ ĞƐƟŵĂƚĞĚ ƚŽƚĂů
ƉŽƚĞŶƟĂůůŝƐƚĞĚŚĞƌĞŝƐƐƵĸĐŝĞŶƚƚŽďƌŝĚŐĞƚŚĞĞŵŝƐƐŝŽŶƐŐĂƉ
ŝŶ ϮϬϯϬ ĨŽƌ ϮΣ ;хϲϲ ƉĞƌĐĞŶƚ ĐŚĂŶĐĞͿ ĂŶĚ ϭ͘ϱΣ ;ϱϬ ƚŽ ϲϲ
ƉĞƌĐĞŶƚĐŚĂŶĐĞͿ͘/ƚĞǆĐĞĞĚƐƚŚĞĞƐƟŵĂƚĞĚĚŝīĞƌĞŶĐĞŝŶϮϬϯϬ
ďĞƚǁĞĞŶ ĞŵŝƐƐŝŽŶƐ ƵŶĚĞƌ ƚŚĞ ĐƵƌƌĞŶƚ ƉŽůŝĐǇ ƐĐĞŶĂƌŝŽ ĂŶĚ
ƚŚĞĞŵŝƐƐŝŽŶůĞǀĞůƐĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚǁŝƚŚĂůŝŬĞůǇĐŚĂŶĐĞŽĨƐƚĂǇŝŶŐ
ďĞůŽǁϮΣĂŶĚĂŵĞĚŝƵŵĐŚĂŶĐĞŽĨƐƚĂǇŝŶŐďĞůŽǁϭ͘ϱΣŽĨ

Figure 4.1:dŽƚĂůĞŵŝƐƐŝŽŶƌĞĚƵĐƟŽŶďĂƐŝĐƉŽƚĞŶƟĂůƐĐŽŵƉĂƌĞĚƚŽƚŚĞĐƵƌƌĞŶƚƉŽůŝĐǇƐĐĞŶĂƌŝŽŝŶϮϬϯϬ͘
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ĂďŽƵƚϭϳĂŶĚϮϮ͘ϱ'ƚKϮĞƌĞƐƉĞĐƟǀĞůǇ͕ĂƐŝŶĚŝĐĂƚĞĚŝŶƚŚĞ
ŝŶƚƌŽĚƵĐƟŽŶƚŽƚŚŝƐĐŚĂƉƚĞƌ͘

ŐĂůůŽŶŽƌKϮĞŵŝƐƐŝŽŶƐƚĂŶĚĂƌĚƐŝŶŐKϮƉĞƌŬŵ͖ƚŚĞƐĞ
ƐƚĂŶĚĂƌĚƐ ĞǆŝƐƚ ŝŶ ƌĂǌŝů͕ ƚŚĞ h͕ /ŶĚŝĂ͕ :ĂƉĂŶ͕ DĞǆŝĐŽ
ĂŶĚ ƚŚĞ h^ ;/d͕ ϮϬϭϳͿ͘ dǇƉŝĐĂůůǇ͕ ĞŶĞƌŐǇ ĞĸĐŝĞŶĐǇ
ƐƚĂŶĚĂƌĚƐĂƌĞŝŵƉůĞŵĞŶƚĞĚŝŶƐƵĐŚĂǁĂǇƚŚĂƚůŝĨĞͲĐǇĐůĞ
Ŷ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ ƋƵĞƐƟŽŶ ŝƐ ǁŚĂƚ ƚŚĞ ĞīŽƌƚƐ ĂŶĚ ĐŽƐƚƐ ŽĨ
ĐŽƐƚƐĂƌĞŵŝŶŝŵŝǌĞĚ͕ŚĞŶĐĞůĞĂĚŝŶŐƚŽŶĞƚŶĞŐĂƟǀĞĐŽƐƚƐ
ƌĞĂůŝǌŝŶŐƚŚĞƐĞĞŵŝƐƐŝŽŶƌĞĚƵĐƟŽŶƐĂƌĞ͘ůƚŚŽƵŐŚŝƚŝƐďĞǇŽŶĚ
ĨŽƌ ƚŚĞ ĐŽŶƐƵŵĞƌ͘ ^ŝŵŝůĂƌ ƉŽůŝĐŝĞƐ ĂƌĞ ŝŶ ƉůĂĐĞ ŝŶ ŵĂŶǇ
ƚŚĞƐĐŽƉĞŽĨƚŚĞĐƵƌƌĞŶƚĐŚĂƉƚĞƌƚŽĂŶƐǁĞƌƚŚŝƐƋƵĞƐƟŽŶŝŶ
ĐŽƵŶƚƌŝĞƐ ĨŽƌ ŶĞǁ ďƵŝůĚŝŶŐ ĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶ ;hEW͕ ϮϬϭϲͿ͘
ĨƵůů͕ĂŶƵŵďĞƌŽĨŽďƐĞƌǀĂƟŽŶƐĐĂŶďĞŵĂĚĞ͘/ƚŝƐƌĞŵĂƌŬĂďůĞ
&ƵƌƚŚĞƌĐŽŶƟŶƵĂƟŽŶŽĨƚŚĞƐĞƉŽůŝĐŝĞƐ͕ƐĐĂůŝŶŐƚŚĞŵƵƉƚŽ
ƚŚĂƚĂůĂƌŐĞƉĂƌƚŽĨƚŚĞƉŽƚĞŶƟĂůĐŽŶƐŝƐƚƐŽĨũƵƐƚƐŝǆĐĂƚĞŐŽƌŝĞƐ͕
ŵŽƌĞĐŽƵŶƚƌŝĞƐǁŚŝůĞƌĂŝƐŝŶŐĂŵďŝƟŽŶƐŝƐĂǁĂǇĨŽƌǁĂƌĚ
ƚŚĂƚŝƐ͕ƐŽůĂƌĂŶĚǁŝŶĚĞŶĞƌŐǇ͕ĞĸĐŝĞŶƚĂƉƉůŝĂŶĐĞƐ͕ĞĸĐŝĞŶƚ
ƚŽ ůŝŵŝƚ ƚŚĞ ŐƌŽǁƚŚ ŽĨ ĞŶĞƌŐǇ ƵƐĞ ĂŶĚ ŚĞŶĐĞ ƌĞĚƵĐŝŶŐ
ƉĂƐƐĞŶŐĞƌ ĐĂƌƐ͕ ĂīŽƌĞƐƚĂƟŽŶ ĂŶĚ ƐƚŽƉƉŝŶŐ ĚĞĨŽƌĞƐƚĂƟŽŶ͘
ĞŵŝƐƐŝŽŶƐ͘
dŚĞƐĞ Ɛŝǆ ĐĂƚĞŐŽƌŝĞƐ ƐƵŵ ƵƉ Ă ƉŽƚĞŶƟĂů ŽĨ ϭϴ͘ϱ 'ƚKϮe in
ϮϬϯϬ;ƌĂŶŐĞ͗ϭϱͲϮϮ'ƚKϮĞͿ͕ŵĂŬŝŶŐƵƉŵŽƌĞƚŚĂŶŚĂůĨŽĨƚŚĞ • ^ƚŽƉƉŝŶŐ ĚĞĨŽƌĞƐƚĂƟŽŶ ĂŶĚ ƌĞƐƚŽƌĂƟŽŶ ŽĨ ĚĞŐƌĂĚĞĚ
ĨŽƌĞƐƚƐ͘ dŚĞƌĞ ĂƌĞ ƐĞǀĞƌĂů ĞǆĂŵƉůĞƐ ŽĨ ƉŽůŝĐŝĞƐ
ďĂƐŝĐƉŽƚĞŶƟĂů͘ƋƵĂůůǇŝŵƉŽƌƚĂŶƚ͕ĂůůƚŚĞƐĞŵĞĂƐƵƌĞƐĐĂŶďĞ
ƐƵĐĐĞƐƐĨƵůůǇ ƐƚŽƉƉŝŶŐ ĚĞĨŽƌĞƐƚĂƟŽŶ͕ ƚŚĞ ŵŽƐƚ ůĂƌŐĞͲ
ƌĞĂůŝǌĞĚĂƚŵŽĚĞƐƚĐŽƐƚ͕ĂŶĚĂƌĞƉƌĞĚŽŵŝŶĂŶƚůǇĂĐŚŝĞǀĂďůĞ
ƐĐĂůĞďĞŝŶŐƚŚĞƌĂǌŝůŝĂŶ͚ĐƟŽŶWůĂŶĨŽƌWƌĞǀĞŶƟŽŶĂŶĚ
ƚŚƌŽƵŐŚƉƌŽǀĞŶƉŽůŝĐŝĞƐ͗
ŽŶƚƌŽů ŽĨ ĞĨŽƌĞƐƚĂƟŽŶ ŝŶ ƚŚĞ ŵĂǌŽŶ͕͛ ĐŽŶƐŝƐƟŶŐ ŽĨ
;ϭͿ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂů ĂŶĚ ůĂŶĚͲƵƐĞ ƉůĂŶŶŝŶŐ͕ ;ϮͿ ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂů
• ^ŽůĂƌ ƉŚŽƚŽǀŽůƚĂŝĐƐ ĂŶĚ ǁŝŶĚ ĞŶĞƌŐǇ͘ Many countries
ĐŽŶƚƌŽů ĂŶĚ ŵŽŶŝƚŽƌŝŶŐ͕ ĂŶĚ ;ϯͿ ĨŽƐƚĞƌŝŶŐ ƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞ
ĂƌŽƵŶĚƚŚĞǁŽƌůĚŚĂǀĞƚĂƌŐĞƚƐĨŽƌƌĞŶĞǁĂďůĞĞŶĞƌŐǇĂŶĚ
ƉƌŽĚƵĐƟŽŶĂĐƟǀŝƟĞƐ͘dŚĞƉƌŽŐƌĂŵŵĞůĞĚƚŽĂƌĞĚƵĐƟŽŶ
ŚĂǀĞƉŽůŝĐŝĞƐŝŶƉůĂĐĞƚŽƐƟŵƵůĂƚĞŝƚƐĂĚŽƉƟŽŶ͘dŚĞŵŽƐƚ
ŽĨ ƚŚĞ ƌĂƚĞ ŽĨ ĚĞĨŽƌĞƐƚĂƟŽŶ ďǇ ŵŽƌĞ ƚŚĂŶ ϴϬ ƉĞƌĐĞŶƚ͘
ĚŽŵŝŶĂŶƚƉŽůŝĐǇŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐĂƌĞĨĞĞĚͲŝŶƚĂƌŝīƐŽƌĨĞĞĚͲŝŶ
ŽƐƚƐĂƌĞĨŽƵŶĚƚŽďĞh^ΨϭϯͬƚKϮĞŽŶĂǀĞƌĂŐĞ;ĨĂŶĂĚŽƌ
ƉƌĞŵŝƵŵƐ͕ǁŚŝĐŚŚĂǀĞďĞĞŶŝŵƉůĞŵĞŶƚĞĚŝŶϳϱĐŽƵŶƚƌŝĞƐ
ĞƚĂů͕͘ϮϬϭϱ͖^ŝƚƌĂ͕ϮϬϭϱͿ͘&ŽƌƌĞĨŽƌĞƐƚĂƟŽŶŽĨĚĞŐƌĂĚĞĚ
ĂŶĚ Ϯϵ ƐƚĂƚĞƐ Žƌ ƉƌŽǀŝŶĐĞƐ ŝŶ ƚŚĞ ǁŽƌůĚ͕ ƉƌŽǀŝĚŝŶŐ
ĨŽƌĞƐƚƐ͕ ƚŚĞ ƐĐĂůĞ ŽĨ ŽƉĞƌĂƟŽŶƐ ŝƐ ŶŽƚ ŽĨ ƚŚĂƚ ƐŝǌĞ͕ ďƵƚ
ůŽŶŐͲƚĞƌŵƉŽǁĞƌƉƵƌĐŚĂƐĞĂŐƌĞĞŵĞŶƚƐǁŝƚŚĂƐƉĞĐŝĮĞĚ
ƉƌŽŵŝƐŝŶŐĞǆĂŵƉůĞƐĂƌĞĂǀĂŝůĂďůĞĨŽƌŚŝŶĂ;ŚĞŶĞƚĂů͕͘
ƉƌŝĐĞŽƌƉƌĞŵŝƵŵƉƌŝĐĞƉĞƌŬtŚĨŽƌĂƌĞŶĞǁĂďůĞĞŶĞƌŐǇ
ϮϬϭϲͿ͕ŽƐƚĂZŝĐĂ;ĨĂŶĂĚŽƌĞƚ͘ĂůϮϬϭϱͿ͕ĂŶĚƚŚĞZĞƉƵďůŝĐ
ƚĞĐŚŶŽůŽŐǇ;ZEϮϭ͕ϮϬϭϳͿ͘ŶŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚǁŝƚŚŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐ
ŽĨ <ŽƌĞĂ ;<ŝŵ ĂŶĚ ƐƵīĂ͕ ϭϵϵϰͿ͘ ŽƐƚƐ ĂƌĞ ĐŽŵƉĂƌĂďůĞ
ƉŽƉƵůĂƌŝƚǇŝƐĐŽŵƉĞƟƟǀĞďŝĚĚŝŶŐŽƌĂƵĐƟŽŶŝŶŐ͕ĞƐƉĞĐŝĂůůǇ
ǁŝƚŚƚŚĞĐŽƐƚƐŽĨƐƚŽƉƉŝŶŐĚĞĨŽƌĞƐƚĂƟŽŶ͘
ĨŽƌ ůĂƌŐĞ ƐĐĂůĞ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƐ͕ ǁŚĞƌĞ ƚŚĞ ƌĞŶĞǁĂďůĞ
ĞŶĞƌŐǇŵĂƌŬĞƚŝƐŵĂƚƵƌĞĂŶĚŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐŚĂǀĞĂůƌĞĂĚǇ
ĂĐŚŝĞǀĞĚĂĚĞŐƌĞĞŽĨƐƵĐĐĞƐƐǁŝƚŚƌĞŶĞǁĂďůĞŝŶƐƚĂůůĂƟŽŶ dŚĞƐĞ ĂƌĞ ĞǆĂŵƉůĞƐ ŽĨ Ă ĨĞǁ ŽĨ ƚŚĞ ŽƉƟŽŶƐ ƚŚĂƚ ĐĂŶ ďĞ
ƚŚƌŽƵŐŚĨĞĞĚͲŝŶͲƚĂƌŝīƐ;ZEϮϭ͕ϮϬϭϳͿ͘ŽƐƚƐŽĨĞůĞĐƚƌŝĐŝƚǇ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĞĚĂƚƌĞůĂƟǀĞůǇůŽǁĐŽƐƚĂŶĚďĂƐĞĚŽŶƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚ
ĨƌŽŵ ƐŽůĂƌ ĂŶĚ ǁŝŶĚ ĞůĞĐƚƌŝĐŝƚǇ ŚĂǀĞ ĂůƌĞĂĚǇ ĚĞĐůŝŶĞĚ ĞǆŝƐƟŶŐ ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞ͘ dŽŐĞƚŚĞƌ ƚŚĞǇ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚ ŵŽƌĞ ƚŚĂŶ
ƚŽ ůĞǀĞůƐ ĐŽŵƉĂƌĂďůĞ ǁŝƚŚ ĨŽƐƐŝůͲĨƵĞů ďĂƐĞĚ ĞůĞĐƚƌŝĐŝƚǇ ŚĂůĨ ŽĨ ƚŚĞ ďĂƐŝĐ ƉŽƚĞŶƟĂů ŝĚĞŶƟĮĞĚ͘ WƌĞǀŝŽƵƐ ŵŝƐƐŝŽŶƐ
;>ĂǌĂƌĚ͕ϮϬϭϲͿ͕ĂŶĚĂƵĐƟŽŶƐŚĂǀĞĂĐĐĞůĞƌĂƚĞĚƚŚŝƐƚƌĞŶĚ 'ĂƉ ZĞƉŽƌƚƐ ƉƌŽǀŝĚĞ ŵĂŶǇ ŵŽƌĞ ĞǆĂŵƉůĞƐ ŽĨ ƐĐĂůŝŶŐ ƵƉ
;/ZE͕ ϮϬϭϳͿ͘ ŽŶƟŶƵĂƟŽŶ ŽĨ ĨĞĞĚͲŝŶ ƉŽůŝĐŝĞƐ ĂŶĚͬ ŽĨ ĞǆŝƐƟŶŐ ƉŽůŝĐŝĞƐ ĂŶĚ ƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐ͕ ĂƐ ĚŽ ŽƚŚĞƌ ƐƚƵĚŝĞƐ͕
Žƌ Ă ƐŚŝŌ ƚŽ ĂƵĐƟŽŶƐ ĂƌĞ Ă ƐƚƌĂŝŐŚƞŽƌǁĂƌĚ ĂŶĚ ĐŚĞĂƉ ŝŶĐůƵĚŝŶŐƚŚĞƐƚƵĚǇ'ƌĞĞŶƚŽ^ĐĂůĞ;^ŝƚƌĂ͕ϮϬϭϱͿ͘

ĂƉƉƌŽĂĐŚƚŽƌĂƉŝĚĚĞĐĂƌďŽŶŝǌĂƟŽŶŽĨƚŚĞƉŽǁĞƌƐĞĐƚŽƌ͘
• ŶĞƌŐǇ ĞĸĐŝĞŶƚ ĂƉƉůŝĂŶĐĞƐ ĂŶĚ ĐĂƌƐ͘  ĐŽŵďŝŶĂƟŽŶ ŽĨ
ůĂďĞůůŝŶŐ ĂŶĚ ŵŝŶŝŵƵŵ ĞŶĞƌŐǇ ƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ ƐƚĂŶĚĂƌĚƐ
ĂƌĞ ƚŚĞ ĚŽŵŝŶĂŶƚ ƉŽůŝĐŝĞƐ ƚŽ ƐƟŵƵůĂƚĞ ƚŚĞ ƵƉƚĂŬĞ ŽĨ
ĞĸĐŝĞŶƚĂƉƉůŝĂŶĐĞƐ͘KǀĞƌϲϬĐŽƵŶƚƌŝĞƐŚĂǀĞĂĚŽƉƚĞĚŽƌ
ƉůĞĚŐĞĚƚŽĂĚŽƉƚƉŽůŝĐŝĞƐƚŽƐŚŝŌƚŽŵŽƌĞĞŶĞƌŐǇͲĞĸĐŝĞŶƚ
ůŝŐŚƟŶŐ ;hEW͕ ϮϬϭϰͿ͘ hŶĚĞƌ ƚŚĞ hŶŝƚĞĚ ĨŽƌ ĸĐŝĞŶĐǇ
;hϰͿ ƉƵďůŝĐͲƉƌŝǀĂƚĞͲƉĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉ͕ hE ŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ
ŝƐ ƐƵƉƉŽƌƟŶŐ ĚĞǀĞůŽƉŝŶŐ ĐŽƵŶƚƌŝĞƐ ĂŶĚ ĞŵĞƌŐŝŶŐ
ĞĐŽŶŽŵŝĞƐ ƚŽ ŵŽǀĞ ƚŚĞŝƌ ŵĂƌŬĞƚƐ ƚŽ ĞŶĞƌŐǇͲĞĸĐŝĞŶƚ
ĂƉƉůŝĂŶĐĞƐ ĂŶĚ ĞƋƵŝƉŵĞŶƚ ;hEW͕ ϮϬϭϳͿ͘ /Ŷ ƚĞƌŵƐ ŽĨ
ƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ ƐƚĂŶĚĂƌĚƐ ĨŽƌ ĐĂƌƐ͕ ƐĞǀĞƌĂů ĐŽƵŶƚƌŝĞƐ ŚĂǀĞ
ŽƉƚĞĚƚŽŝŵƉůĞŵĞŶƚĨƵĞůĞĐŽŶŽŵǇƐƚĂŶĚĂƌĚƐŝŶŵŝůĞƐƉĞƌ
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ůƚŚŽƵŐŚƚŚĞĂǀĂŝůĂďůĞƐƚƵĚŝĞƐƉƌĞǀĞŶƚĂŶĞǆƉůŝĐŝƚ͕ĞĐŽŶŽŵŝĐ
ĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚ ŽĨ Ăůů ĞŵŝƐƐŝŽŶ ƌĞĚƵĐƟŽŶ ŽƉƟŽŶƐ͕ ƚŚĞƌĞ ŝƐ Ă
ƌĞůĂƟǀĞůǇŚŝŐŚĚĞŐƌĞĞŽĨĐŽŶĮĚĞŶĐĞƚŚĂƚĂůůŽƉƟŽŶƐŝŶĐůƵĚĞĚ
ŝŶ ƚĂďůĞ ϰ͘ϭ ŚĂǀĞ ĐŽƐƚƐ ďĞůŽǁ h^ΨϭϬϬͬƚKϮĞ ĂǀŽŝĚĞĚ͘ /Ŷ
ŵĂŶǇ ĐĂƐĞƐ͕ ƚŚŝƐ ŝƐ ĞǆƉůŝĐŝƚ ŝŶ ƚŚĞ ƐŽƵƌĐĞ ĚŽĐƵŵĞŶƚƐ͘ &Žƌ
ƐŽŵĞ͕ ŚŽǁĞǀĞƌ͕ ŝƚ ŝƐ ŶŽƚ ĐůĞĂƌ ǁŚĞƚŚĞƌ ƚŚĞ ĐŽƐƚƐ ǁŝůů ďĞ
ďĞůŽǁh^ΨϭϬϬͬƚKϮĞ͘&ŽƌĞǆĂŵƉůĞ͕ƐŽŵĞĞůĞĐƚƌŝĐŝƚǇƐŽƵƌĐĞƐ
ŵĂǇ ƐŚŽǁ ĐŽƐƚƐ ĂďŽǀĞ h^ΨϭϬϬͬƚKϮĞ͕ ĂƐ ƚŚĞƌĞ ĂƌĞ ůĂƌŐĞ
ǀĂƌŝĂƟŽŶƐŝŶĐŽƐƚƐ;>ĂǌĂƌĚ͕ϮϬϭϲͿ͘,ŽǁĞǀĞƌ͕ŐŝǀĞŶƚŚĂƚƚŚĞƌĞ
ĂƌĞ ĂďƵŶĚĂŶƚ ŽƉƟŽŶƐ ŝŶ ƚŚĞ ĞůĞĐƚƌŝĐŝƚǇ ƐĞĐƚŽƌ͕ ůĞĂǀŝŶŐ ŽƵƚ
ƚŚĞƐĞŽƉƟŽŶƐǁŝůůŶŽƚĂīĞĐƚƚŚĞƚŽƚĂůƉŽƚĞŶƟĂů͘

dŚĞŵŝƐƐŝŽŶƐ'ĂƉZĞƉŽƌƚϮϬϭϳʹƌŝĚŐŝŶŐƚŚĞŐĂƉͲƐĞĐƚŽƌĂůŐƌĞĞŶŚŽƵƐĞŐĂƐĞŵŝƐƐŝŽŶƌĞĚƵĐƟŽŶƉŽƚĞŶƟĂůƐŝŶϮϬϯϬ
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Table 4.1:KǀĞƌǀŝĞǁŽĨĞŵŝƐƐŝŽŶƌĞĚƵĐƟŽŶƉŽƚĞŶƟĂůƐ͘
^ĞĐƚŽƌ

Category
ƌŽƉůĂŶĚŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ

ŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ

Ϭ͘ϭϴ

>ŝǀĞƐƚŽĐŬŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ

Ϭ͘Ϯϯ

'ƌĂǌŝŶŐůĂŶĚŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ

Ϭ͘ϳϱ

ZĞƐƚŽƌĂƟŽŶŽĨĚĞŐƌĂĚĞĚ
ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂůůĂŶĚ
WĞĂƚůĂŶĚĚĞŐƌĂĚĂƟŽŶĂŶĚ
ƉĞĂƚĮƌĞƐ
^ŚŝŌŝŶŐĚŝĞƚĂƌǇƉĂƩĞƌŶƐ
ĞĐƌĞĂƐŝŶŐĨŽŽĚůŽƐƐĂŶĚ
ǁĂƐƚĞ

Forestry

Industry

Transport

Ϭ͘Ϯϭ

>ŝŐŚƟŶŐ

Ϭ͘ϲϳ

ϭ͘ϵ;ϭ͘ϲͲϮ͘ϭͿ

ĂƐŝĐ;ŝŶĚŝƌĞĐƚĞŵŝƐƐŝŽŶƐͿ

^ĞĞĞŶĞƌŐǇƐĞĐƚŽƌ
ƉŽƚĞŶƟĂů

Basic

ϭϬ͘Ϭ;ϵ͘ϯʹϭϬ͘ϲͿ

ϭ͘ϴϵ
Ϭ͘ϴϳ

'ĞŽƚŚĞƌŵĂů

Ϭ͘ϳϯ

CCS

Ϭ͘ϱϯ

ŝŽĞŶĞƌŐǇǁŝƚŚ^

Ϭ͘ϯϭ

DĞƚŚĂŶĞĨƌŽŵĐŽĂů

Ϭ͘ϰϭ

DĞƚŚĂŶĞĨƌŽŵŽŝůĂŶĚŐĂƐ

ϭ͘ϳϴ
ϭ͘ϲͲϯ͘ϰ

ĚĚŝƟŽŶĂů

Ϭ͘ϯ;Ϭ͘ϮͲϬ͘ϰͿ

Basic

Ϯ͘Ϯ;ϭ͘ϳͲϮ͘ϲͿ

Basic

ϯ

ŶĞƌŐǇĞĸĐŝĞŶĐǇͲŝŶĚŝƌĞĐƚ

ϭ͘ϵ

ŶĞƌŐǇĞĸĐŝĞŶĐǇͲĚŝƌĞĐƚ

Ϯ͘Ϯ

ZĞŶĞǁĂďůĞŚĞĂƚ

Ϭ͘ϱ

EŽŶͲKϮŐƌĞĞŶŚŽƵƐĞŐĂƐĞƐ

ϭ͘ϱ

CCS

ϭ͘ϮϮ

,ĞĂǀǇƵƚǇsĞŚŝĐůĞƐƉŽƚĞŶƟĂů
;ĞĸĐŝĞŶĐǇ͕ŵŽĚĞƐŚŝŌͿ

Ϭ͘ϴϴ

>ŝŐŚƚƵƚǇsĞŚŝĐůĞƐƉŽƚĞŶƟĂů
;ĞĸĐŝĞŶĐǇ͕ŵŽĚĞƐŚŝŌ͕ĞůĞĐƚƌŝĐ
ǀĞŚŝĐůĞƐͿ

Ϯ͘Ϭ

^ŚŝƉƉŝŶŐĞĸĐŝĞŶĐǇ

Ϭ͘ϳ

ǀŝĂƟŽŶĞĸĐŝĞŶĐǇ

Ϭ͘ϯϮͲϬ͘ϰϮ

ŝŽĨƵĞůƐ

Ϭ͘ϲϯͲϬ͘ϴϭ

ŶŚĂŶĐĞĚǁĞĂƚŚĞƌŝŶŐ
measures

Basic

ϯͲϲ

Ϭ͘ϴϱ

ZĞĚƵĐŝŶŐĚĞĨŽƌĞƐƚĂƟŽŶ

ϯ͘ϳ;Ϯ͘ϲͲϰ͘ϴͿ

Ϯ͘ϲͲϰ͘ϭ

ŝŽĞŶĞƌŐǇ

ZĞƐƚŽƌĂƟŽŶŽĨĚĞŐƌĂĚĞĚĨŽƌĞƐƚ

ĚĚŝƟŽŶĂů

ϯ͘ϯ

EƵĐůĞĂƌĞŶĞƌŐǇ

>ĂŶĚĮůůŐĂƐƌĞĐŽǀĞƌǇ
KƚŚĞƌ

Ϭ͘ϯϵ

ZĞŶĞǁĂďůĞŚĞĂƚͲƐŽůĂƌ

,ǇĚƌŽƉŽǁĞƌ

ϯ;Ϯ͘ϯͲϯ͘ϳͿ

Ϭ͘ϵϳͲϮ
Ϭ͘ϲϴͲϬ͘ϴϱ

tŝŶĚĞŶĞƌŐǇ

ŶĞƌŐǇƐĞĐƚŽƌ

Ϭ͘Ϯ
Ϭ͘ϯϳͲϭ͘ϯϳ

Ϭ͘ϱϮͲϬ͘ϵϯ

^ŽůĂƌĞŶĞƌŐǇ

Basic

ϭ͘ϲ

ǆŝƐƟŶŐďƵŝůĚŝŶŐƐ

Appliances

^ĞĐƚŽƌĂůĂŐŐƌĞŐĂƚĞƉŽƚĞŶƟĂů
;'ƚK2ĞͿ

Ϭ͘ϱͲϭ͘ϳ

EĞǁďƵŝůĚŝŶŐƐ
ZĞŶĞǁĂďůĞŚĞĂƚͲďŝŽ

Category

Ϭ͘ϳϰ

ZŝĐĞŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ

Biochar

ƵŝůĚŝŶŐƐ

ŵŝƐƐŝŽŶƌĞĚƵĐƟŽŶƉŽƚĞŶƟĂů
ŝŶϮϬϯϬ;'ƚK2ĞͿ

Ϭ͘ϰ
Ϭ͘ϳϯͲϭ͘ϮϮ

ĂƐŝĐ;ŝŶĚŝƌĞĐƚĞŵŝƐƐŝŽŶƐͿ

ϱ͘ϯ;ϰ͘ϭͲϲ͘ϱͿ
^ĞĞĞŶĞƌŐǇƐĞĐƚŽƌ
ƉŽƚĞŶƟĂů

Basic

ϱ͘ϰ;ϰ͘ϮͲϲ͘ϲͿ

Basic

ϰ͘ϳ;ϰ͘ϭͲϱ͘ϯͿ

Basic

Ϭ͘ϰ;Ϭ͘ϯͲϬ͘ϱͿ

ĚĚŝƟŽŶĂů

ϭ;Ϭ͘ϳͲϭ͘ϮͿ

dŽƚĂůďĂƐŝĐĞŵŝƐƐŝŽŶƌĞĚƵĐƟŽŶƉŽƚĞŶƟĂů

ϯϯ;ϯϬͲϯϲͿ

dŽƚĂůĞŵŝƐƐŝŽŶƐƌĞĚƵĐƟŽŶƉŽƚĞŶƟĂůŝŶĐůƵĚŝŶŐĂĚĚŝƟŽŶĂů
measures

ϯϴ;ϯϱͲϰϭͿ

EŽƚĞ͗ůƚŚŽƵŐŚĨŽƌŵĂŶǇĞŵŝƐƐŝŽŶƌĞĚƵĐƟŽŶĐĂƚĞŐŽƌŝĞƐĂƐŝŶŐůĞƉŽŝŶƚĞƐƟŵĂƚĞŝƐŐŝǀĞŶ͕ƚŚĞƌĞĂƌĞĂůǁĂǇƐƵŶĐĞƌƚĂŝŶƟĞƐ͕ĂƐƐƵŵĞĚƚŽďĞцϮϱй͘&ŽƌƚŚĞĐĂƚĞŐŽƌŝĞƐƉĞĂƚůĂŶĚ
ĚĞŐƌĂĚĂƟŽŶĂŶĚƉĞĂƚĮƌĞƐ͕ďŝŽĐŚĂƌĂŶĚĞŶĞƌŐǇĞĸĐŝĞŶĐǇ͕ƚŚĞƉŽƚĞŶƟĂůŝŶϮϬϯϬŝƐŵŽƌĞƵŶĐĞƌƚĂŝŶ͘dŚĞƌĞĨŽƌĞ͕ĂŚŝŐŚĞƌƵŶĐĞƌƚĂŝŶƚǇƌĂŶŐĞŽĨϱϬйŝƐĂƉƉůŝĞĚƚŽƚŚĞƐĞ
ĐĂƚĞŐŽƌŝĞƐ͘/ŶƚŚĞĮŶĂůĐŽůƵŵŶ͕ƚŚĞĐĂƚĞŐŽƌŝĞƐĂƌĞĂŐŐƌĞŐĂƚĞĚƚŽƚŚĞƐĞĐƚŽƌĂůůĞǀĞů͘dŚĞŶƵŵďĞƌƐŝŶƚŚĞƚŚŝƌĚĐŽůƵŵŶĂƌĞŶŽƚĐŽƌƌĞĐƚĞĚĨŽƌŽǀĞƌůĂƉďĞƚǁĞĞŶŵĞĂƐƵƌĞƐ͘
dŚĞŶƵŵďĞƌƐŝŶƚŚĞĮŶĂůĐŽůƵŵŶĂƌĞĐŽƌƌĞĐƚĞĚĨŽƌŽǀĞƌůĂƉ͕ĂŶĚƚŚŝƐŝƐĂůƐŽƌĞŇĞĐƚĞĚŝŶƚŚĞƚŽƚĂůƉŽƚĞŶƟĂů͘dŚĞƌĞĨŽƌĞ͕ƚŚĞƚŽƚĂůŝƐƐŵĂůůĞƌƚŚĂŶƚŚĞƐƵŵŽĨƚŚĞŝŶĚŝǀŝĚƵĂů
ƉŽƚĞŶƟĂůƐŝŶƚŚĞƚŚŝƌĚĐŽůƵŵŶ͘dŚĞĂŐŐƌĞŐĂƚĞƉŽƚĞŶƟĂůƐĨŽƌŝŶĚŝƌĞĐƚĞŵŝƐƐŝŽŶƌĞĚƵĐƟŽŶƐŝŶďƵŝůĚŝŶŐƐĂŶĚŝŶĚƵƐƚƌǇĂƌĞƌĞŇĞĐƚĞĚŝŶƚŚĞĞůĞĐƚƌŝĐŝƚǇƐĞĐƚŽƌƉŽƚĞŶƟĂů͘
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6006
ϰ͘ϰ ŽŵƉĂƌŝƐŽŶǁŝƚŚƌĞƐƵůƚƐĨƌŽŵ/ŶƚĞŐƌĂƚĞĚ
Assessment Models
/ŶƚŚŝƐƐĞĐƟŽŶ͕ƚŚĞƌĞƐƵůƚƐŽĨƚŚĞďŽƩŽŵͲƵƉƐĞĐƚŽƌͲďǇͲƐĞĐƚŽƌ
ĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚ ŝƐ ĐŽŵƉĂƌĞĚ ǁŝƚŚ ƚŚĞ ƐĞĐƚŽƌĂů ĞŵŝƐƐŝŽŶƐ ĂƐ
ƌĞƉŽƌƚĞĚďǇĂƌĂŶŐĞŽĨƐƚĂƚĞͲŽĨͲƚŚĞͲĂƌƚŝŶƚĞŐƌĂƚĞĚĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚ
ŵŽĚĞůƐ͘ dŚŝƐ ŝƐ ƌĞůĞǀĂŶƚ ďĞĐĂƵƐĞ ŝŶƚĞŐƌĂƚĞĚ ĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚ
ŵŽĚĞůƐ ƉƌŽǀŝĚĞ ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ ŽŶ ŚŽǁ Ă ŐŝǀĞŶ ĐůŝŵĂƚĞ ƚĂƌŐĞƚ
ĐĂŶ ďĞ ĂĐŚŝĞǀĞĚ ŝŶ Ă ͞ůĞĂƐƚͲĐŽƐƚ͟ ǁĂǇ ƚŚƌŽƵŐŚ Ă ĨƵůů ĐŽƐƚͲ
ĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶĂĐƌŽƐƐĂůůƐĞĐƚŽƌƐ͕ĂŶĚďǇƚĂŬŝŶŐĂĐĐŽƵŶƚŽĨƚŚĞ
ŝŶƚĞƌĂĐƟŽŶƐďĞƚǁĞĞŶƚŚĞĚŝīĞƌĞŶƚƌĞĚƵĐƟŽŶŽƉƟŽŶƐĂŶĚƚŚĞ
ŝŶƚĞƌĂĐƟŽŶƐǁŝƚŚƚŚĞǁŝĚĞƌĞĐŽŶŽŵǇ͘^ŝŶĐĞƚŚĞƐĐĞŶĂƌŝŽƐďǇ
ĚĞĮŶŝƟŽŶƐƚĂǇǁŝƚŚŝŶƚŚĞϮΣŽƌϭ͘ϱΣƚĂƌŐĞƚ͕ƚŚĞǇďƌŝĚŐĞƚŚĞ
ĞŵŝƐƐŝŽŶƐŐĂƉŝŶϮϬϯϬĂŶĚƚŚĞĚŝīĞƌĞŶĐĞďĞƚǁĞĞŶĞŵŝƐƐŝŽŶƐ
ůĞǀĞůƐ ĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚ ǁŝƚŚ ƚŚĞ ĐƵƌƌĞŶƚ ƉŽůŝĐǇ ƐĐĞŶĂƌŝŽ ĂŶĚ ƚŚĞ
ĞŵŝƐƐŝŽŶƐŝŶůŝŶĞǁŝƚŚƚŚĞϮΣĂŶĚϭ͘ϱΣƚĂƌŐĞƚ͘,ĞŶĐĞ͕ƚŚĞ
ƉĂĐŬĂŐĞ ŽĨ ŵŝƟŐĂƟŽŶ ŵĞĂƐƵƌĞƐ ŝĚĞŶƟĮĞĚ ŝŶ ƚŚĞ ƐĐĞŶĂƌŝŽƐ
ĐĂŶ ďĞ ǀŝĞǁĞĚ ĂƐ ƐƵĐĐĞƐƐĨƵů ĞǆĂŵƉůĞƐ ŽĨ ŚŽǁ ƚŽ ĐůŽƐĞ ƚŚĞ
ŐĂƉ͘DŽƌĞŽǀĞƌ͕ƚŚĞƐĐĞŶĂƌŝŽƐŽĨƚŚĞŝŶƚĞŐƌĂƚĞĚĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚ
ŵŽĚĞůƐĂůƐŽƉƌŽǀŝĚĞƚŚĞĨŽƵŶĚĂƟŽŶĨŽƌƚŚĞŐĂƉĂŶĂůǇƐŝƐŝŶ

ŽƚŚĞƌĐŚĂƉƚĞƌƐŽĨƚŚĞŵŝƐƐŝŽŶƐ'ĂƉZĞƉŽƌƚ͘ĞƚĂŝůƐƌĞŐĂƌĚŝŶŐ
ƚŚĞďĂƐĞůŝŶĞƐĐĞŶĂƌŝŽƐĨŽƌƚŚĞŝŶƚĞŐƌĂƚĞĚĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚŵŽĚĞůƐ
ƵƐĞĚĂƌĞƉƌŽǀŝĚĞĚŝŶƉƉĞŶĚŝǆ͕ĂǀĂŝůĂďůĞŽŶůŝŶĞ͘
&ŝŐƵƌĞ ϰ͘Ϯ ĐŽŵƉĂƌĞƐ ƚŚĞ ĞŵŝƐƐŝŽŶ ƌĞĚƵĐƟŽŶ ƉŽƚĞŶƟĂůƐ ŽĨ
ƚŚĞ ƐĞĐƚŽƌͲďǇͲƐĞĐƚŽƌ ƚĞĐŚŶŽůŽŐǇͲďĂƐĞĚ ĂŶĂůǇƐŝƐ ǁŝƚŚ ƚŚĞ
ŵŝƟŐĂƟŽŶĂĐƟǀŝƟĞƐŝŶƚŚĞŝŶƚĞŐƌĂƚĞĚĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚŵŽĚĞůƐĞƚ
ĨŽƌƚŚĞϮΣƐĐĞŶĂƌŝŽ͕ŶŽƟŶŐƚŚĂƚƚŚĞŝŶƚĞŐƌĂƚĞĚĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚ
ŵŽĚĞůƐ ĂƐƐƵŵĞ Ă ƐůŝŐŚƚůǇ ŚŝŐŚĞƌ ƚŽƚĂů ϮϬϯϬ ĞŵŝƐƐŝŽŶ ůĞǀĞů
ĂƐ ĚĞƐĐƌŝďĞĚ ŝŶ ƉƉĞŶĚŝǆ ͕ ĂǀĂŝůĂďůĞ ŽŶůŝŶĞ͘ dŚĞ ĂǀĞƌĂŐĞ
ƚŽƚĂůŵŝƟŐĂƟŽŶŝŶϮϬϯϬŝŶƚŚĞŝŶƚĞŐƌĂƚĞĚĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚŵŽĚĞů
ƐĐĞŶĂƌŝŽƐŝƐϮϯ'ƚKϮĞ͕ǁŝƚŚĂĨƵůůƌĂŶŐĞŽĨϱͲϰϮ'ƚKϮĞ͘dŚĞ
ǁŝĚĞƌĂŶŐĞĂĐƌŽƐƐƚŚĞŝŶƚĞŐƌĂƚĞĚĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚŵŽĚĞůƐŝƐĐĂƵƐĞĚ
ďǇ ĚŝīĞƌĞŶƚ ƌĞĚƵĐƟŽŶ ƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐ ŽǀĞƌ ƟŵĞ ĂŶĚ ĚŝīĞƌĞŶƚ
ďĂƐĞůŝŶĞ ĂƐƐƵŵƉƟŽŶƐ͘ KǀĞƌĂůů͕ ƚŚĞ ŝŶƚĞŐƌĂƚĞĚ ĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚ
ŵŽĚĞůƌĂŶŐĞŽĨƌĞĚƵĐƟŽŶƐĂƌĞůŽǁĞƌƚŚĂŶƚŚĞƚŽƚĂůĞŵŝƐƐŝŽŶ
ƌĞĚƵĐƟŽŶ ƉŽƚĞŶƟĂů ĨŽƵŶĚ ŝŶ ƚŚĞ ƐĞĐƚŽƌͲďǇͲƐĞĐƚŽƌ ĂŶĂůǇƐŝƐ͕
ǁŚŝĐŚ ƐƵƉƉŽƌƚƐ ƚŚĞ ƚĞĐŚŶŝĐĂů ĨĞĂƐŝďŝůŝƚǇ ŽĨ ƚŚĞ ŝŶƚĞŐƌĂƚĞĚ
ĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚ ŵŽĚĞů ƐĐĞŶĂƌŝŽƐ͘ dŚĞ ƐĞĐƚŽƌĂů ďƌĞĂŬĚŽǁŶ
ƐŚŽǁƐƚŚĂƚŝŶƚŚĞĞůĞĐƚƌŝĐŝƚǇƐĞĐƚŽƌ͕ĞŵŝƐƐŝŽŶƌĞĚƵĐƟŽŶƐĂƌĞ

Figure 4.2:ŽŵƉĂƌŝƐŽŶŽĨŵŝƟŐĂƟŽŶŝŶƚŚĞŝŶƚĞŐƌĂƚĞĚĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚŵŽĚĞůƐƵŶĚĞƌĂϮΣƉĂƚŚǁĂǇǁŝƚŚƚŚĞĞŵŝƐƐŝŽŶƌĞĚƵĐƟŽŶƉŽƚĞŶƟĂůƐ
ĨŽƵŶĚŝŶƚŚĞƐĞĐƚŽƌͲďǇͲƐĞĐƚŽƌĂŶĂůǇƐŝƐ͘
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EŽƚĞ͗dŚĞŝŶƚĞŐƌĂƚĞĚĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚŵŽĚĞůƌĞƐƵůƚƐƐŚŽǁƚŚĞƌĞƐƵůƚƐŽĨϲŵŽĚĞůƐ͕ŝŶƚĞƌŵƐŽĨƚŚĞŵĞĂŶĂŶĚƚŚĞƌĂŶŐĞ;ϭϱͲϴϱƚŚƌĂŶŐĞ͕ƚŚƵƐĞĂĐŚƟŵĞĞǆůĐƵĚŝŶŐƚŚĞƚǁŽŵŽƐƚ
ĞǆƚƌĞŵĞŵŽĚĞůƐͿ͘dŚĞƌĞĚĚŽƚƐŝŶĚŝĐĂƚĞƚŚĞƌĞĚƵĐƟŽŶŝŶƚŚĞŝŶƚĞŐƌĂƚĞĚĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚŵŽĚĞů/D'ĨŽƌďŽƚŚϮΣĂŶĚϭ͘ϱΣ;ŝŶƐŽŵĞĐĂƐĞƐƚŚĞ/D'ŶƵŵďĞƌƐĂƌĞŽƵƚƐŝĚĞ
ƚŚĞŝŶĚŝĐĂƚĞĚƌĂŶŐĞŽĨ/DŵŽĚĞůƌĞƐƵůƚƐ͘Ϳ
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6007
ĐŽŵƉĂƌĂďůĞ͕ ĂůƚŚŽƵŐŚ ƚŚĞ ŝŶƚĞŐƌĂƚĞĚ ĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚ ŵŽĚĞůƐ
ƐŚŽǁĂǀĞƌǇǁŝĚĞƌĂŶŐĞĨŽƌƚŚŝƐƐĞĐƚŽƌ͘dŚŝƐŝƐĂůƐŽƚƌƵĞĨŽƌƚŚĞ
ƵŶĚĞƌůǇŝŶŐĐŽŶƚƌŝďƵƟŽŶŽĨŝŶĐƌĞĂƐĞĚƵƐĞŽĨƌĞŶĞǁĂďůĞĂŶĚ
ŶƵĐůĞĂƌƉŽǁĞƌ͕ĨŽƐƐŝůĨƵĞůĂŶĚ^͕ĨƵĞůƐǁŝƚĐŚĂŶĚďŝŽĞŶĞƌŐǇ
ĂŶĚ^͘dǇƉŝĐĂůůǇ͕ŚŽǁĞǀĞƌ͕ŝŶƚĞŐƌĂƚĞĚĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚŵŽĚĞůƐ
ƐŚŽǁĂƌĞůĂƟǀĞůǇŚŝŐŚĐŽŶƚƌŝďƵƟŽŶŽĨďŝŽͲĞŶĞƌŐǇĂŶĚĨŽƐƐŝů
ĨƵĞů ^ ƚĞĐŚŶŽůŽŐǇ͕ ĐĞƌƚĂŝŶůǇ ĂůƐŽ ĨŽƌ ƚŚĞ ůŽŶŐͲƚĞƌŵ͘ dŚŝƐ
ŚŝŐŚůŝŐŚƚƐ ƚŚĞ ŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞ ŽĨ ƌĞƐĞĂƌĐŚ ĂŶĚ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ
ǁŝƚŚ ƌĞƐƉĞĐƚ ƚŽ ŶĞŐĂƟǀĞ ĞŵŝƐƐŝŽŶ ŽƉƟŽŶƐ͕ ĞǀĞŶ ƚŚŽƵŐŚ
ƚŚĞŝƌƌŽůĞŵŝŐŚƚƐƟůůďĞůŝŵŝƚĞĚŝŶƚŚĞƐŚŽƌƚͲƚĞƌŵ͘ŚĂƉƚĞƌϳ
ĨƵƌƚŚĞƌĚŝƐĐƵƐƐĞƐƚŚŝƐ͘&ŽƌƚŚĞǀĂƌŝŽƵƐĞŶĚͲƵƐĞƐĞĐƚŽƌƐ͕ƚŚĞ
ŝŶƚĞŐƌĂƚĞĚ ĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚ ŵŽĚĞůƐ ƐŚŽǁ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂďůǇ ůŽǁĞƌ
ĞŵŝƐƐŝŽŶ ƌĞĚƵĐƟŽŶƐ ƚŚĂŶ ƚŚĞ ƐĞĐƚŽƌͲďǇͲƐĞĐƚŽƌ ĞƐƟŵĂƚĞƐ͘
/Ŷ ƚŚĞ ůŝƚĞƌĂƚƵƌĞ͕ ƚŚŝƐ ŝƐ ĞǆƉůĂŝŶĞĚ ďǇ ϭͿ ƚŚĞ ƌĞůĂƟǀĞůǇ ůĂƌŐĞ
ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƟŽŶ ďĂƌƌŝĞƌƐ ĐŽŵƉůŝĐĂƟŶŐ ĞŵŝƐƐŝŽŶ ƌĞĚƵĐƟŽŶƐ
ŝŶ ƚŚĞƐĞ ƐĞĐƚŽƌƐ͕ ĂŶĚ ϮͿ ƚŚĞ ƉŽƐƐŝďůĞ ƉƌĞĚŽŵŝŶĂŶƚ ĨŽĐƵƐ
ŽĨ ŝŶƚĞŐƌĂƚĞĚ ĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚ ŵŽĚĞůƐ ŽŶ ĞŶĞƌŐǇ ƐƵƉƉůǇ͘ tŚŝůĞ
ƚŚĞƐĞĐƚŽƌĂů͕ďŽƩŽŵƵƉĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚĮŶĚƐĞŶĞƌŐǇĞĸĐŝĞŶĐǇ
ŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚƐŵƵĐŚŵŽƌĞŝŵƉŽƌƚĂŶƚƚŚĂŶĨƵĞůƐǁŝƚĐŚŝŶŐŝŶ
ƚŚĞĞŶĚͲƵƐĞƐĞĐƟŽŶƐ͕ŝŶƚĞŐƌĂƚĞĚĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚŵŽĚĞůƐƌĞƐƵůƚƐ
ƐŚŽǁďŽƚŚŵĞĂƐƵƌĞƐƚŽďĞĞƋƵĂůůǇŝŵƉŽƌƚĂŶƚ͘dŚĞĞŵŝƐƐŝŽŶ
ƌĞĚƵĐƟŽŶƉŽƚĞŶƟĂůŽĨďŝŽůŽŐŝĐĂůĐĂƌďŽŶƌĞŵŽǀĂůďǇŵĞĂŶƐ
ŽĨƌĞĨŽƌĞƐƚĂƟŽŶĂŶĚŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐĐĂƌďŽŶŝŶĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂůƐŽŝůŝƐ
ĂůƐŽůĞƐƐŝŶŝŶƚĞŐƌĂƚĞĚĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚŵŽĚĞůƐƚŚĂŶŝŶƚŚĞƐĞĐƚŽƌͲ
ďǇͲƐĞĐƚŽƌĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚ͘/ƚƐŚŽƵůĚďĞŶŽƚĞĚ͕ŚŽǁĞǀĞƌ͕ƚŚĂƚŝŶ
ŐĞŶĞƌĂůŝŶƚĞŐƌĂƚĞĚĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚŵŽĚĞůƐĚŽŶŽƚĐŽŶƐŝĚĞƌƚŚĞ
ŽƉƟŽŶŽĨŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐĐĂƌďŽŶŝŶĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂůƐŽŝůƐ͘&ŝŶĂůůǇ͕ĨŽƌ
ŶŽŶͲKϮ ŐƌĞĞŶŚŽƵƐĞ ŐĂƐĞƐ͕ Ă ƐŝŵŝůĂƌ ƉŝĐƚƵƌĞ ĞŵĞƌŐĞƐ͗ ƚŚĞ
ĞŵŝƐƐŝŽŶƌĞĚƵĐƟŽŶŝŶƚŚĞŝŶƚĞŐƌĂƚĞĚĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚŵŽĚĞůϮΣ
ƐĐĞŶĂƌŝŽƐŝƐƐŵĂůůĞƌƚŚĂŶƚŚĞƚŽƚĂůƉŽƚĞŶƟĂůŽĨƚŚĞƐĞĐƚŽƌͲďǇͲ
ƐĞĐƚŽƌĂŶĂůǇƐŝƐ͘
/ƚ ŝƐ ŶŽƚ ƉŽƐƐŝďůĞ ƚŽ ĐŽŵƉĂƌĞ ƚŚĞ ƐĞĐƚŽƌͲďǇͲƐĞĐƚŽƌ ĂŶĂůǇƐŝƐ
ǁŝƚŚ ƚŚĞ ŝŶƚĞŐƌĂƚĞĚ ĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚ ŵŽĚĞůƐ ĨŽƌ ϭ͘ϱΣ͕ ďĞĐĂƵƐĞ
ŵŽƐƚ ŽĨ ƚŚĞƐĞ ŝŶƚĞŐƌĂƚĞĚ ĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚ ŵŽĚĞů ƐĐĞŶĂƌŝŽƐ ĂƌĞ
ǇĞƚ ƚŽ ďĞ ƉƵďůŝƐŚĞĚ ;ƐĞĞ ŚĂƉƚĞƌ ϯͿ͘ ,ŽǁĞǀĞƌ͕ ĨŽĐƵƐŝŶŐ ŽŶ
ƚŚĞƌĞƐƵůƚƐŽĨŽŶĞŝŶƚĞŐƌĂƚĞĚĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚŵŽĚĞů͕ƚŚĞ/D'
ŵŽĚĞů͕ĮŐƵƌĞϰ͘ϮƐŚŽǁƐƚŚĞ/D'ƌĞƐƵůƚƐĨŽƌďŽƚŚϮΣĂŶĚ
ϭ͘ϱΣ͘dŚĞĮŐƵƌĞƐŚŽǁƐƚŚĂƚŵŽǀŝŶŐƚŽƚŚĞŵŽƌĞĂŵďŝƟŽƵƐ
ƚĂƌŐĞƚ ƌĞƋƵŝƌĞƐ ƐĐĂůŝŶŐ ƵƉ ĞŵŝƐƐŝŽŶ ƌĞĚƵĐƟŽŶƐ ŝŶ ƐĞǀĞƌĂů
ƐĞĐƚŽƌƐ͕ ŝŶĐůƵĚŝŶŐ ƚŚĞ ĞůĞĐƚƌŝĐŝƚǇ ƐĞĐƚŽƌ ĂŶĚ ŵŽƐƚ ĞŶĚͲƵƐĞ
ƐĞĐƚŽƌƐ͘
/Ŷ ĐŽŶĐůƵƐŝŽŶ͕ ƚŚĞ ĞŵŝƐƐŝŽŶ ƌĞĚƵĐƟŽŶƐ ŽĨ ƚŚĞ ŝŶƚĞŐƌĂƚĞĚ
ĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚŵŽĚĞůϮΣƐĐĞŶĂƌŝŽƐĂƐǁĞůůĂƐƚŚĞ/D'ϭ͘ϱΣ
ĂƌĞ ƚǇƉŝĐĂůůǇ ǁŝƚŚŝŶ ƚŚĞ ŽǀĞƌĂůů ƐĞĐƚŽƌ ƐƉĞĐŝĮĐ ƉŽƚĞŶƟĂů
ŽĨ ƚŚĞ ďŽƩŽŵ ƵƉ ĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚ͘ dŚĞ ĞůĞĐƚƌŝĐŝƚǇ ƐĞĐƚŽƌ ŝƐ ĂŶ
ĞǆĐĞƉƟŽŶ ʹ ďƵƚ ŚĞƌĞ ŝƚ ƐŚŽƵůĚ ďĞ ŶŽƚĞĚ ƚŚĂƚ ƚŚĞ ĐƵƌƌĞŶƚ
ƉŽůŝĐǇ ĞŵŝƐƐŝŽŶƐ ŝŶ ƚŚĞ ďŽƩŽŵ ƵƉ ĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚ ǁĞƌĞ ůŽǁĞƌ
ƚŚĂŶĨŽƌƚŚĞŝŶƚĞŐƌĂƚĞĚĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚŵŽĚĞůƐ͘dŚĞĂŶĂůǇƐŝƐĂůƐŽ
ƐƵŐŐĞƐƚƐ ƚŚĂƚ ƉƌĞĚŽŵŝŶĂŶƚůǇ ĨƵƌƚŚĞƌ ĞŵŝƐƐŝŽŶ ƌĞĚƵĐƟŽŶƐ
ŝŶ ƚŚĞ ŝŶƚĞŐƌĂƚĞĚ ĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚ ŵŽĚĞů ƐĐĞŶĂƌŝŽƐ ĐŽƵůĚ ďĞ
ĂĐŚŝĞǀĞĚǀŝĂĞŶĞƌŐǇĞĸĐŝĞŶĐǇĂŶĚďŝŽůŽŐŝĐĂůĐĂƌďŽŶƌĞŵŽǀĂů
ŽƉƟŽŶƐ͘
പ

4.5 Conclusions
dŚĞĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚƉƌĞƐĞŶƚĞĚĐŽŶĮƌŵƐƚŚĂƚƚŚĞƚŽƚĂůĞŵŝƐƐŝŽŶ
ƌĞĚƵĐƟŽŶ ƉŽƚĞŶƟĂů ŝƐ ŵŽƌĞ ƚŚĂŶ ƐƵĸĐŝĞŶƚ ƚŽ ďƌŝĚŐĞ ƚŚĞ
ĞŵŝƐƐŝŽŶƐ ŐĂƉ ŝŶ ϮϬϯϬ͕ ǁŝƚŚ ŵĞĂƐƵƌĞƐ ƚŚĂƚ ĂƌĞ ƚĞĐŚŶŝĐĂůůǇ
ĂŶĚ ĞĐŽŶŽŵŝĐĂůůǇ ĨĞĂƐŝďůĞ͕ ĂŶĚ Ăƚ Ă ŵĂƌŐŝŶĂů ĐŽƐƚ ŽĨ ŶŽ
ŵŽƌĞ ƚŚĂŶ h^ΨϭϬϬͬƚKϮĞ͘ dŚĞ ƚŽƚĂů ƉŽƚĞŶƟĂů ĞǆĐĞĞĚƐ ƚŚĞ
ĚŝīĞƌĞŶĐĞ ďĞƚǁĞĞŶ ƚŚĞ ĐƵƌƌĞŶƚ ƉŽůŝĐǇ ƚƌĂũĞĐƚŽƌǇ ŝŶ ϮϬϯϬ
ĂŶĚƚŚĞĞŵŝƐƐŝŽŶůĞǀĞůƐĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚǁŝƚŚĂϮΣ;хϲϲƉĞƌĐĞŶƚ
ĐŚĂŶĐĞͿĂŶĚĂϭ͘ϱΣ;ϱϬƚŽϲϲƉĞƌĐĞŶƚĐŚĂŶĐĞͿƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞ
ƚĂƌŐĞƚ͘
ůůƐĞĐƚŽƌƐƉƌĞƐĞŶƚƐƵďƐƚĂŶƟĂůĞŵŝƐƐŝŽŶƌĞĚƵĐƟŽŶƉŽƚĞŶƟĂůƐ
ƚŚĂƚ ĂĚĚ ƵƉ ƚŽ Ă ƚŽƚĂů ŽĨ ϯϯ 'ƚKϮĞͬǇĞĂƌ ŝŶ ϮϬϯϬ ;ƌĂŶŐĞ͗
ϯϬʹϯϲͿ͘dŚŝƐĚŽĞƐŶŽƚŝŶĐůƵĚĞĞŵŝƐƐŝŽŶƌĞĚƵĐƟŽŶƉŽƚĞŶƟĂůƐ
ŽĨĨĂŝƌůǇŶĞǁŵĞĂƐƵƌĞƐ;ƐƵĐŚĂƐĚŝƌĞĐƚĐĂƉƚƵƌĞŽĨĂƚŵŽƐƉŚĞƌŝĐ
KϮ͕ĚĞĐƌĞĂƐŝŶŐĨŽŽĚůŽƐƐĂŶĚǁĂƐƚĞ͕ĂŶĚďŝŽĐŚĂƌͿďĞĐĂƵƐĞŝƚ
ŝƐ ƵŶĐĞƌƚĂŝŶ ǁŚĞƚŚĞƌ ƚŚĞƐĞ ĞŵŝƐƐŝŽŶ ƌĞĚƵĐƟŽŶƐ ƉŽƚĞŶƟĂůƐ
ĐŽƵůĚďĞƌĞĂůŝǌĞĚďǇϮϬϯϬ͘
EŽƚĂďůǇ͕ Ɛŝǆ ƐƉĞĐŝĮĐ ĐĂƚĞŐŽƌŝĞƐ ŽĨ ŵĞĂƐƵƌĞƐ ŚĂǀĞ ƚŚĞ
ƉŽƚĞŶƟĂůƚŽƌĞĚƵĐĞĞŵŝƐƐŝŽŶƐďĞƚǁĞĞŶϭϱƚŽϮϮ'ƚKϮe/year
ŝŶ ϮϬϯϬ͕ ǁŚŝĐŚ ŝƐ ŵŽƌĞ ƚŚĂŶ ŚĂůĨ ŽĨ ƚŚĞ ƚŽƚĂů ĞŵŝƐƐŝŽŶ
ƌĞĚƵĐƟŽŶ ƉŽƚĞŶƟĂů͘ dŚŝƐ ŝƐ ĐŽŵƉĂƌĂďůĞ ƚŽ ƚŚĞ ĞƐƟŵĂƚĞĚ
ĚŝīĞƌĞŶĐĞ ŝŶ ϮϬϯϬ ďĞƚǁĞĞŶ ƚŚĞ ĐƵƌƌĞŶƚ ƉŽůŝĐǇ ƚƌĂũĞĐƚŽƌǇ
ĂŶĚƚŚĞĞŵŝƐƐŝŽŶƐĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚǁŝƚŚƚŚĞϮΣĂŶĚϭ͘ϱΣƚĂƌŐĞƚ͘
dŚĞƐĞƐŝǆĐĂƚĞŐŽƌŝĞƐŝŶĐůƵĚĞƐŽůĂƌĂŶĚǁŝŶĚĞŶĞƌŐǇ͕ĞĸĐŝĞŶƚ
ĂƉƉůŝĂŶĐĞƐ͕ ĞĸĐŝĞŶƚ ƉĂƐƐĞŶŐĞƌ ĐĂƌƐ͕ ĂīŽƌĞƐƚĂƟŽŶ ĂŶĚ
ƐƚŽƉƉŝŶŐ ĚĞĨŽƌĞƐƚĂƟŽŶ͘ ůů ƚŚĞƐĞ ŵĞĂƐƵƌĞƐ ĐĂŶ ďĞ ƌĞĂůŝǌĞĚ
Ăƚ ŵŽĚĞƐƚ ĐŽƐƚƐ͕ ĂŶĚ ĐŽƵŶƚƌŝĞƐ ĂƌŽƵŶĚ ƚŚĞ ǁŽƌůĚ ŚĂǀĞ
ĂůƌĞĂĚǇĞƐƚĂďůŝƐŚĞĚƉŽůŝĐŝĞƐƚŽŝŵƉůĞŵĞŶƚŵĂŶǇŽĨƚŚĞŵ͘Ǉ
ƐĐĂůŝŶŐƵƉƚŚĞƐĞŵĞĂƐƵƌĞƐƚŚĂƚĂƌĞƌĞůĂƟǀĞůǇĐŚĞĂƉĂŶĚĞĂƐǇ
ƚŽ ŝŵƉůĞŵĞŶƚ͕ ƚŚĞ ǁŽƌůĚ ĐŽƵůĚ ĐŽůůĞĐƟǀĞůǇ ŐĞƚ ŽŶ ƚƌĂĐŬ ƚŽ
ďƌŝĚŐĞƚŚĞĞŵŝƐƐŝŽŶƐŐĂƉďǇϮϬϯϬ͘
dŽƌĞĂůŝǌĞƚŚĞĨƵůůĞŵŝƐƐŝŽŶƌĞĚƵĐƟŽŶƉŽƚĞŶƟĂů͕ĐŽƵŶƚƌŝĞƐŶĞĞĚ
ƚŽŝŵƉůĞŵĞŶƚĂŵďŝƟŽƵƐƉŽůŝĐŝĞƐŝŵŵĞĚŝĂƚĞůǇ͕ƚŽĞŶĂďůĞĂŶĚ
ĂĐĐĞůĞƌĂƚĞ ƚŚĞ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƟŽŶ ŽĨ ƚŚĞ ĨƵůů ƐŽĐŝŽͲĞĐŽŶŽŵŝĐ
ƉŽƚĞŶƟĂů ŽĨ ĂǀĂŝůĂďůĞ ŵĞĂƐƵƌĞƐ ĂŶĚ ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐ͘ DŽƐƚ ŽĨ
ƚŚĞƐƚƵĚŝĞƐƵƐĞĚĨŽƌƚŚĞďŽƩŽŵͲƵƉĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚŽĨƐĞĐƚŽƌĂů
ĞŵŝƐƐŝŽŶƌĞĚƵĐƟŽŶƉŽƚĞŶƟĂůƐĂƐƐƵŵĞƚŚĂƚŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƟŽŶ
ŽĨŵĞĂƐƵƌĞƐƐƚĂƌƚŝŵŵĞĚŝĂƚĞůǇ͕ƵŶĚĞƌƐĐŽƌŝŶŐƚŚĞƵƌŐĞŶĐǇŽĨ
ƉƌĞͲϮϬϮϬŵŝƟŐĂƟŽŶĂĐƟŽŶ;ƐĞĞĂůƐŽŚĂƉƚĞƌϮͿ͘
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Chapter 5

Bridging the gap – Phasing out coal
Lead authors: ŵŝƚ'ĂƌŐ;/ŶĚŝĂŶ/ŶƐƟƚƵƚĞŽĨDĂŶĂŐĞŵĞŶƚŚŵĞĚĂďĂĚͿ͕:ĂŶŚƌŝƐƚŽƉŚ^ƚĞĐŬĞů;DĞƌĐĂƚŽƌZĞƐĞĂƌĐŚ/ŶƐƟƚƵƚĞŽŶ'ůŽďĂůŽŵŵŽŶƐ
ĂŶĚůŝŵĂƚĞŚĂŶŐĞͿ
ŽŶƚƌŝďƵƟŶŐĂƵƚŚŽƌƐ͗:ĞƐƐĞƵƌƚŽŶ;hŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨĂƉĞdŽǁŶͿ͕:ƵůŝŽ&ƌŝĞĚŵĂŶŶ;ŶĞƌŐǇ&ƵƚƵƌĞƐ/ŶŝƟĂƟǀĞͿ͕&ƌĂŶŬ:ŽƚǌŽ;ƵƐƚƌĂůŝĂŶEĂƟŽŶĂů
hŶŝǀĞƌƐŝƚǇͿ͕'ƵŶŶĂƌ>ƵĚĞƌĞƌ;WŽƚƐĚĂŵ/ŶƐƟƚƵƚĞĨŽƌůŝŵĂƚĞ/ŵƉĂĐƚZĞƐĞĂƌĐŚͿ͕WĂŽͲzƵKĞŝ;'ĞƌŵĂŶ/ŶƐƟƚƵƚĞĨŽƌĐŽŶŽŵŝĐZĞƐĞĂƌĐŚͬĞƌůŝŶ
dĞĐŚŶŝĐĂůhŶŝǀĞƌƐŝƚǇͿ͕DŝĐŚŝĞů^ĐŚĂĞīĞƌ;ůŝŵĂƚĞŶĂůǇƟĐƐͿ͕^ĂŵĂŶƚŚĂ^ŵŝƚŚ;:ƵƐƚdƌĂŶƐŝƟŽŶĞŶƚƌĞͿ͕&ĂďďǇdƵŵŝǁĂ;/ŶƐƟƚƵƚĞĨŽƌƐƐĞŶƟĂů
^ĞƌǀŝĐĞƐZĞĨŽƌŵͿ͕ĚƌŝĞŶsŽŐƚͲ^ĐŚŝůď;/ŶƚĞƌͲŵĞƌŝĐĂŶĞǀĞůŽƉŵĞŶƚĂŶŬͿ͕WĂŽůĂzĂŶŐƵĂƐͲWĂƌƌĂ;ůŝŵĂƚĞŶĂůǇƟĐƐͿ͕yŝĂŶůŝŚƵ;hEWdh
WĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉͿ

ϱ͘ϭ /ŶƚƌŽĚƵĐƟŽŶ

coalϯ͘dŚĞůŽŶŐĞƌƚŚĞǁŽƌůĚĐŽŶƟŶƵĞƐƚŽƵƐĞĐŽĂů͕ƚŚĞŐƌĞĂƚĞƌ
ƚŚĞŶĞĞĚĨŽƌŶĞŐĂƟǀĞĞŵŝƐƐŝŽŶƐƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐŝŶƚŚĞƐĞĐŽŶĚ
/Ĩ ƚŚĞ ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞ ŝŶĐƌĞĂƐĞ ŝƐ ƚŽ ďĞ ŬĞƉƚ ǁĞůů ďĞůŽǁ ŚĂůĨŽĨƚŚĞĐĞŶƚƵƌǇ;>ƵĚĞƌĞƌĞƚĂů͘ϮϬϭϯ͖ZŝĂŚŝĞƚĂů͘ϮϬϭϱͿϰ͘
ϮΣ ďǇ ϮϭϬϬ͕ ƚŚĞ ŐůŽďĂů ĞĐŽŶŽŵǇ ŵƵƐƚ ƵŶĚĞƌŐŽ ƌĂƉŝĚ
ĚĞĐĂƌďŽŶŝǌĂƟŽŶ͘dŚĞƉŽǁĞƌƐĞĐƚŽƌŚŽůĚƐĂĐƌŝƟĐĂůƌŽůĞ͕ŐŝǀĞŶ dŚĞƌĞ ĂƌĞ ĐƵƌƌĞŶƚůǇ ĂŶ ĞƐƟŵĂƚĞĚ ϲ͕ϲϴϯ ĐŽĂůͲĮƌĞĚ ƉŽǁĞƌ
ƚŚĞ ǁŝĚĞůǇ ĂǀĂŝůĂďůĞ ĂŶĚ ƌĞůĂƟǀĞůǇ ĐŚĞĂƉ ĚĞĐĂƌďŽŶŝǌĂƟŽŶ ƉůĂŶƚƐ ŝŶ ŽƉĞƌĂƟŽŶ ǁŽƌůĚǁŝĚĞ͕ ǁŝƚŚ Ă ĐŽŵďŝŶĞĚ ŝŶƐƚĂůůĞĚ
ŽƉƟŽŶƐ ŝŶ ƚŚĞ ƐĞĐƚŽƌ ;<ƌŝĞŐůĞƌ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϭϰ͖ >ƵĚĞƌĞƌ Ğƚ Ăů͘ ĐĂƉĂĐŝƚǇ ŽĨ ϭ͕ϵϲϰ 't͘ ŵŝƐƐŝŽŶƐ ĨƌŽŵ ĐŽĂů ĂůŽŶĞ ǁĞƌĞ
ϮϬϭϳ͖ ^ĂĐŚƐ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϭϰ͖ tŝůůŝĂŵƐ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϭϮͿ͘ /Ŷ ŵŽƐƚ ŽĨ ƌĞƐƉŽŶƐŝďůĞĨŽƌĂŵĂũŽƌƐŚĂƌĞŽĨƉĂƐƚĞŵŝƐƐŝŽŶƐ͘/ĨƌƵŶƵŶƟů
ƚŚĞƐĐĞŶĂƌŝŽƐĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚǁŝƚŚůŝŵŝƟŶŐǁĂƌŵŝŶŐƚŽďĞůŽǁϮΣ ƚŚĞ ĞŶĚ ŽĨ ƚŚĞŝƌ ůŝĨĞƟŵĞ͕ ĂŶĚ ŶŽƚ ƌĞƚƌŽĮƩĞĚ ǁŝƚŚ ^ϱ͕
ŝŶƚŚĞ/ŶƚĞƌŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚĂůWĂŶĞůŽŶůŝŵĂƚĞŚĂŶŐĞ͛Ɛ;/WWͿ ƚŚĞ ƐƚŽĐŬ ŽĨ ŽƉĞƌĂƟŶŐ ƉŽǁĞƌ ƉůĂŶƚƐ ǁŽƵůĚ Ğŵŝƚ ĂƌŽƵŶĚ
&ŝŌŚƐƐĞƐƐŵĞŶƚZĞƉŽƌƚ;ůĂƌŬĞĞƚĂů͘ϮϬϭϰͿ͕ƵŶĂďĂƚĞĚĐŽĂůͲ ϭϵϬ'ƚK ͘&ƵƌƚŚĞƌŵŽƌĞ͕ƚŚĞǇǁŽƵůĚƵƐĞĂůĂƌŐĞƐŚĂƌĞŽĨƚŚĞ
Ϯ
ĮƌĞĚƉŽǁĞƌŶŽƚĞƋƵŝƉƉĞĚǁŝƚŚĐĂƌďŽŶĚŝŽǆŝĚĞĐĂƉƚƵƌĞĂŶĚ ĂǀĂŝůĂďůĞ ĐĂƌďŽŶ ďƵĚŐĞƚ ĨŽƌ ŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůůǇ ĂŐƌĞĞĚ ĐůŝŵĂƚĞ
ƐƚŽƌĂŐĞ ;^Ϳϭ ĚĞĐůŝŶĞƐ ƌĂƉŝĚůǇ͕ ĂŶĚ ŝƐ ĂůŵŽƐƚ ĐŽŵƉůĞƚĞůǇ ƚĂƌŐĞƚƐĮŐƵƌĞϱ͘ϭĂŶĚƚĂďůĞϱ͘ϭͿ͘
ƉŚĂƐĞĚ ŽƵƚ ďǇ ŵŝĚͲĐĞŶƚƵƌǇϮ ;ƵĚŽůǇ͕ sŽŐƚͲ^ĐŚŝůď͕ ĂŶĚ
'ƵŝǀĂƌĐŚ ϮϬϭϰ͖ <ƌŝĞŐůĞƌ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϭϰ͖ >ƵĚĞƌĞƌ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϭϳ͖ ŽĂůͲďĂƐĞĚ ƉŽǁĞƌ ŐĞŶĞƌĂƟŽŶ ŝƐ ƚŚĞ ƐŝŶŐůĞ ŵŽƐƚ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ
ZŽŐĞůũĞƚĂů͘ϮϬϭϱ͖tŝůůŝĂŵƐĞƚĂů͘ϮϬϭϮͿ;ŚĂƉƚĞƌϯͿ͘/ŶƚŚĞ ĐĂƵƐĞ ŽĨ ĐĂƌďŽŶ ůŽĐŬͲŝŶ ;ĞƌƚƌĂŵ͕ :ŽŚŶƐŽŶ͕ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϭϱ͖
ƐĐĞŶĂƌŝŽƐ ĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚ ǁŝƚŚ Ă ϭ͘ϱΣ ŝŶĐƌĞĂƐĞ ŝŶ ŐůŽďĂů ŵĞĂŶ ĂǀŝƐ͕ ĂůĚĞŝƌĂ͕ ĂŶĚ DĂƩŚĞǁƐ ϮϬϭϬͿϲ͘ tŝƚŚŽƵƚ ĂĚĚŝƟŽŶĂů
ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞ ďǇ ϮϭϬϬ͕ ƚŚĞ ĚĞĐůŝŶĞ ŽĨ ƚŚĞ ƉŽǁĞƌ ƐĞĐƚŽƌ͛Ɛ ƉŽůŝĐǇŝŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶƐ͕ƚŚĞŶƵŵďĞƌŽĨĐŽĂůͲĮƌĞĚƉŽǁĞƌƉůĂŶƚƐ
ĐĂƌďŽŶĞŵŝƐƐŝŽŶƐŚĂƐƚŽďĞĞǀĞŶĨĂƐƚĞƌ;ZŽŐĞůũĞƚĂů͘ϮϬϭϱͿ͕ ǁŽƵůĚ ůŝŬĞůǇ ĐŽŶƟŶƵĞ ƚŽ ŝŶĐƌĞĂƐĞ͘ /Ŷ ĞĂƌůǇ ϮϬϭϳ͕ ĂĐƌŽƐƐ
ůĞĂĚŝŶŐ ƚŽ Ă ĨĂƐƚĞƌ ƉŚĂƐĞͲŽƵƚ ŽĨ ƉŽǁĞƌ ƉƌŽĚƵĐƟŽŶ ĨƌŽŵ
ϯ

ϭ

Ϯ
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ĂƌďŽŶ ĐĂƉƚƵƌĞ͕ ;ƚƌĂŶƐƉŽƌƚͿ ĂŶĚ ƐƚŽƌĂŐĞ ;^Ϳ ĐŽŶƐŝƐƚƐ ŽĨ ƚŚƌĞĞ ƐƚĂŐĞƐ͕
ďĞŐŝŶŶŝŶŐ ǁŝƚŚ ĐĂƉƚƵƌŝŶŐ KϮ ĨƌŽŵ ůĂƌŐĞ ƐƚĂƟŽŶĂƌǇ ĞŵŝƩĞƌƐ͕ ƐƵĐŚ ĂƐ ĐŽĂů
ƉŽǁĞƌƉůĂŶƚƐŽƌŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĨĂĐŝůŝƟĞƐ͕ƚŚĞŶƚƌĂŶƐƉŽƌƟŶŐŝƚƚŽĂŶƵŶĚĞƌŐƌŽƵŶĚ
ƐƚŽƌĂŐĞ ƐŝƚĞ͕ ďĞĨŽƌĞ ĐŽŵƉƌĞƐƐŝŶŐ ŝƚ ŝŶ ƐƵŝƚĂďůĞ ŐĞŽůŽŐŝĐĂů ĨŽƌŵĂƟŽŶƐ͘
^ĐĞŶĂƌŝŽƐďǇƚŚĞ/W;ϮϬϭϰͿƉƌŽũĞĐƚĞĚůĂƌŐĞͲƐĐĂůĞ^ƵƟůŝǌĂƟŽŶ͕ƉĂƌƟĐƵůĂƌůǇ
ŐŝǀĞŶŝƚƐƉŽƚĞŶƟĂůƚŽƉƌŽǀŝĚĞŶĞŐĂƟǀĞĞŵŝƐƐŝŽŶƐǁŚĞŶƵƐĞĚŝŶĐŽŵďŝŶĂƟŽŶ
ǁŝƚŚďŝŽŵĂƐƐƉůĂŶƚƐ;ƐĞĞĂůƐŽŚĂƉƚĞƌϲͿ͘
ŽĂů ŝƐ ƚŚĞ ŵŽƐƚ ĐĂƌďŽŶͲŝŶƚĞŶƐŝǀĞ ĨŽƐƐŝů ĨƵĞů͕ ƌĞƐƉŽŶƐŝďůĞ ĨŽƌ ĂďŽƵƚ
ϰϲƉĞƌĐĞŶƚŽĨŐůŽďĂůĐĂƌďŽŶĞŵŝƐƐŝŽŶƐĨƌŽŵĨŽƐƐŝůĨƵĞůƐ;KůŝǀŝĞƌĞƚĂů͘ϮϬϭϲͿ͘/ƚ
ŝƐĐŽŵŵŽŶůǇĐĂƚĞŐŽƌŝǌĞĚĂƐƐƚĞĂŵĐŽĂů;ϱ͕ϴϭϭDƚ͖ϳϱƉĞƌĐĞŶƚŵĂƌŬĞƚƐŚĂƌĞͿ͕
ŵĞƚĂůůƵƌŐŝĐĂůŽƌĐŽŬŝŶŐĐŽĂů;ϭ͕ϬϵϬDƚ͖ϭϱƉĞƌĐĞŶƚŵĂƌŬĞƚƐŚĂƌĞͿĂŶĚůŝŐŶŝƚĞ
;ϴϬϳDƚ͖ϭϬƉĞƌĐĞŶƚŵĂƌŬĞƚƐŚĂƌĞͿ͕ďĂƐĞĚŽŶŝƚƐŵĂƚĞƌŝĂůƉƌŽƉĞƌƟĞƐĂŶĚĞŶĚ
ƵƐĞ;/ͬKϮϬϭϲͿ͘dŚŝƐĐŚĂƉƚĞƌĂŶĚŵŽƐƚƉŽůŝĐŝĞƐĨŽĐƵƐŽŶƐƚĞĂŵĐŽĂůĂŶĚ
ůŝŐŶŝƚĞ͕ǁŚŝĐŚĂƌĞƉƌŝŵĂƌŝůǇƵƐĞĚĨŽƌŐĞŶĞƌĂƟŶŐĞůĞĐƚƌŝĐŝƚǇ͘

ϰ
ϱ

ϲ
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tŝƚŚŽƵƚůĂƌŐĞͲƐĐĂůĞĚĞƉůŽǇŵĞŶƚŽĨ^͕ĂĐŚŝĞǀŝŶŐĐůŝŵĂƚĞƚĂƌŐĞƚƐǁŽƵůĚĂůƐŽ
ŝŶǀŽůǀĞ Ă ůĂƌŐĞ ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƟŽŶ ŽĨ ƚŚĞ ƵƉƐƚƌĞĂŵ ĐŽĂů ƐĞĐƚŽƌ ;DĞŝŶƐŚĂƵƐĞŶ
Ğƚ Ăů͘ ϮϬϬϵ͖ ĂƵĞƌ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϭϲͿ͘ ĞƚǁĞĞŶ ϴϮ ƉĞƌĐĞŶƚ ĂŶĚ ϴϴ ƉĞƌĐĞŶƚ
ŽĨ ĐƵƌƌĞŶƚ ĐŽĂů ƌĞƐĞƌǀĞƐ ĂƌĞ ĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚ ͚ƵŶďƵƌŶĂďůĞ͕͛ ĐŽŵƉĂƌĞĚ ǁŝƚŚ
ϯϯ ƉĞƌĐĞŶƚʹϯϱ ƉĞƌĐĞŶƚ ŽĨ Žŝů ĂŶĚ ϰϵ ƉĞƌĐĞŶƚʹϱϮ ƉĞƌĐĞŶƚ ŽĨ ŐĂƐ ƌĞƐĞƌǀĞƐ
;DĐ'ůĂĚĞĂŶĚŬŝŶƐϮϬϭϱ͕ƐĞĞĂůƐŽďŽǆϱ͘ϭͿ͘
^ĞĞĂůƐŽŚĂƉƚĞƌϳŽĨƚŚŝƐƌĞƉŽƌƚĨŽƌĂĚĞƚĂŝůĞĚĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶ͘
dŽĚĂǇ͕ ƚŚĞƌĞ ĂƌĞ ϭϳ ůĂƌŐĞͲƐĐĂůĞ ^ ƉƌŽũĞĐƚƐ ŽƉĞƌĂƟŶŐ ǁŽƌůĚǁŝĚĞ͕ ŵŽƐƚůǇ
ŝŶ ĐŽŵďŝŶĂƟŽŶ ǁŝƚŚ ĞŶŚĂŶĐĞĚͲŽŝů ƌĞĐŽǀĞƌǇ ;KZͿ͕ ǁŚŝĐŚ ŝŶũĞĐƚ Ă ƚŽƚĂů ŽĨ
ϮϮDƚKϮͬǇ͘dǁŽŽĨƚŚĞϭϳůĂƌŐĞͲƐĐĂůĞ^ƉƌŽũĞĐƚƐŽƉĞƌĂƟŶŐǁŽƌůĚǁŝĚĞĂƌĞ
ĐŽĂůƉŽǁĞƌƌĞƚƌŽĮƚƐ͗ŽƵŶĚĂƌǇĂŵŝŶ^ĂƐŬĂƚĐŚĞǁĂŶĂŶĚWĞƚƌĂEŽǀĂŝŶdĞǆĂƐ͘
ĂĐŚŽĨƚŚĞƐĞƉƌŽũĞĐƚƐĐĂƉƚƵƌĞƐĂŶĚƐƚŽƌĞƐхϭDƚŽŶŶĞƐͬǇĞĂƌ͕ĂŶĚĞīĞĐƟǀĞůǇ
ĚĞĐĂƌďŽŶŝǌĞƐĂƵŶŝƚďǇϵϬƉĞƌĐĞŶƚ͘dŚĞWĞƚƌĂEŽǀĂƉƌŽũĞĐƚĐŽƐƚƐ;͚ĂůůŝŶ͛ͿĂƌĞ
ƌŽƵŐŚůǇh^ΨϭϬϬͬƚŽŶŶĞ͕ǁŝƚŚĂŶĂůǇƐƚƐĂŶƟĐŝƉĂƟŶŐƐĞĐŽŶĚĂŶĚĨŽƵƌƚŚƉƌŽũĞĐƚ
ĐŽƐƚƐĨŽƌƚŚĞƐĂŵĞƚĞĐŚŶŽůŽŐǇĂƚh^ΨϴϬͬƚŽŶŶĞĂŶĚh^ΨϲϬͬƚŽŶŶĞƌĞƐƉĞĐƟǀĞůǇ͘
ůƚŚŽƵŐŚƐŽŵĞĐŽƵŶƚƌŝĞƐŚĂǀĞǀĞƌǇůŝƩůĞKφƐƚŽƌĂŐĞƌĞƐŽƵƌĐĞƐ͕ŽǀĞƌĂůůƚŚĞƌĞ
ĚŽĞƐŶŽƚĂƉƉĞĂƌƚŽďĞĂƐŚŽƌƚĂŐĞŽĨƐƵĐŚƌĞƐŽƵƌĐĞƐ;'^/ϮϬϭϳͿ͘
ŽĂů ƉŽǁĞƌ ƉůĂŶƚƐ ŚĂǀĞ Ă ůŽŶŐ ĞĐŽŶŽŵŝĐ ůŝĨĞƟŵĞ͕ ŽŌĞŶ ŽǀĞƌ ĨŽƌƚǇ ǇĞĂƌƐ͕
ŵĞĂŶŝŶŐ ƚŚĂƚ ĞǀĞƌǇ ŶĞǁ ĐŽĂůͲĮƌĞĚ ƉŽǁĞƌ ĐŽŵŵŝƚƐ Ă ůĂƌŐĞ ĂŵŽƵŶƚ ŽĨ KϮ
ĞŵŝƐƐŝŽŶƐŝĨƌƵŶŽǀĞƌŝƚƐĞĐŽŶŽŵŝĐůŝĨĞƟŵĞ;ĂǀŝƐĂŶĚ^ŽĐŽůŽǁϮϬϭϰͿ͘

6009
ƚŚĞ ŐůŽďĞ ƚŚĞƌĞ ǁĞƌĞ ĂŶ ĂĚĚŝƟŽŶĂů Ϯϳϯ 't ŽĨ ĐŽĂůͲĮƌĞĚ
ĐĂƉĂĐŝƚǇ ŝŶ ĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶ͕ ĂŶĚ ϱϳϬ 't ŝŶ ƉƌĞͲĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶ
;^ŚĞĂƌĞƌĞƚĂů͘ϮϬϭϳͿ͘dĞŶĐŽƵŶƚƌŝĞƐŵĂŬĞƵƉĂƉƉƌŽǆŝŵĂƚĞůǇ
ϴϱ ƉĞƌĐĞŶƚ ŽĨ ƚŚĞ ĞŶƟƌĞ ĐŽĂů ƉŝƉĞůŝŶĞ͕ ǁŝƚŚ ϳϬϬ 't ďĞŝŶŐ
ďƵŝůƚŽƌƉůĂŶŶĞĚŝŶŚŝŶĂ͕/ŶĚŝĂ͕dƵƌŬĞǇ͕/ŶĚŽŶĞƐŝĂ͕sŝĞƚŶĂŵ͕
:ĂƉĂŶ͕ ŐǇƉƚ͕ ĂŶŐůĂĚĞƐŚ͕ WĂŬŝƐƚĂŶ ĂŶĚ ƚŚĞ ZĞƉƵďůŝĐ ŽĨ
<ŽƌĞĂĂůŽŶĞ;^ŚĞĂƌĞƌĞƚĂů͘ϮϬϭϳͿ͘tŚŝůĞĂůĂƌŐĞĂŵŽƵŶƚŽĨ
ƉůĂŶŶĞĚƉŽǁĞƌƉůĂŶƚƐǁĞƌĞƐŚĞůǀĞĚŽƌĐĂŶĐĞůůĞĚŝŶϮϬϭϲͶ
ƉĂƌƟĐƵůĂƌůǇŝŶŚŝŶĂĂŶĚ/ŶĚŝĂ;ǁŝƚŚƌĞĚƵĐƟŽŶƐŽĨϱϰƉĞƌĐĞŶƚ
ĂŶĚ ϱϮ ƉĞƌĐĞŶƚ͕ ƌĞƐƉĞĐƟǀĞůǇ͕ ĐŽŵƉĂƌĞĚ ƚŽ ϮϬϭϱϳͿ Ͷ ŽƚŚĞƌ
ĐŽƵŶƚƌŝĞƐ͕ ƐƵĐŚ ĂƐ /ŶĚŽŶĞƐŝĂ͕ :ĂƉĂŶ͕ ŐǇƉƚ͕ ĂŶŐůĂĚĞƐŚ
ĂŶĚ WĂŬŝƐƚĂŶ͕ ĂŶŶŽƵŶĐĞĚ ŶĞǁ ŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚƐ ŝŶ ϮϬϭϲ ;ǁŝƚŚ
ŝŶĐƌĞĂƐĞƐ ŽĨ ϰϬ͕ ϲϬ͕ ϳϴϰ͕ ϰϬ ĂŶĚ ϭϬϬ ƉĞƌĐĞŶƚ͕ ƌĞƐƉĞĐƟǀĞůǇ͕
ĐŽŵƉĂƌĞĚƚŽϮϬϭϱͿ;ĚĞŶŚŽĨĞƌĞƚĂů͘ϮϬϭϳͿ͘/ĨƌƵŶƵŶƟůƚŚĞ
ĞŶĚŽĨƚŚĞŝƌĂƐƐƵŵĞĚůŝĨĞƟŵĞŽĨϰϬǇĞĂƌƐ͕ƚŚĞƉůĂŶƚƐĐƵƌƌĞŶƚůǇ
ƵŶĚĞƌĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶ;Ϯϳϯ'tͿĂŶĚƚŚŽƐĞƉůĂŶŶĞĚ;ϱϳϬ'tͿ
ǁŽƵůĚ ůĞĂĚ ƚŽ ĞŵŝƐƐŝŽŶƐ ŽĨ ĂƉƉƌŽǆŝŵĂƚĞůǇ ϭϱϬ 'ƚKϮ͕ ŽĨ
ǁŚŝĐŚϱϬ'ƚKϮĐĂŶďĞĂƩƌŝďƵƚĞĚƚŽƚŚŽƐĞĐƵƌƌĞŶƚůǇƵŶĚĞƌ
ĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶ;ĮŐƵƌĞϱ͘ϭĂŶĚƚĂďůĞϱ͘ϭͿ͘

dŽ ŵĞĞƚ ŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů ĞŵŝƐƐŝŽŶƐ ƚĂƌŐĞƚƐ͕ ĨƵƌƚŚĞƌ ůŽĐŬͲŝŶƐ
ƐŚŽƵůĚ ďĞ ĂǀŽŝĚĞĚ ;ďŽǆ ϱ͘ϭͿ͘ EŽŶĞƚŚĞůĞƐƐ͕ ƚŚŝƐ ǁŽƵůĚ
ŶŽƚ ƐƵĸĐĞ͕ ĂƐ ĞǆŝƐƟŶŐ ƐƚŽĐŬƐ ĂŶĚ ƉůĂŶƚƐ ĐƵƌƌĞŶƚůǇ ƵŶĚĞƌ
ĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶ ǁŽƵůĚ ƐƟůů ĐŽŵŵŝƚ ĂƉƉƌŽǆŝŵĂƚĞůǇ ϮϰϬ 'ƚKϮ
ŽǀĞƌƚŚĞŝƌůŝĨĞƟŵĞ͘ůŽƐŝŶŐƚŚĞĞŵŝƐƐŝŽŶƐŐĂƉƌĞƋƵŝƌĞƐƚŚĂƚ
ƚŚĞƐĞƉůĂŶƚƐƌƵŶǁŝƚŚůŽǁĞƌĐĂƉĂĐŝƚǇƌĂƚĞƐ͕ĂŶĚĂƌĞƉŚĂƐĞĚ
ŽƵƚďĞĨŽƌĞƚŚĞĞŶĚŽĨƚŚĞŝƌůŝĨĞƟŵĞ͕ĂŶĚͬŽƌƌĞƚƌŽĮƩĞĚǁŝƚŚ
^ĨĂĐŝůŝƟĞƐ͘

Figure 5.1: ŽŵŵŝƩĞĚĞŵŝƐƐŝŽŶƐƚŽƚŚĞĂƚŵŽƐƉŚĞƌĞĨƌŽŵĐŽĂůͲĮƌĞĚƉŽǁĞƌƉůĂŶƚƐ;ĞǆŝƐƟŶŐ͕ƵŶĚĞƌĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶĂŶĚƉůĂŶŶĞĚͿĂŶĚŽƚŚĞƌ
ĞĐŽŶŽŵŝĐƐĞĐƚŽƌƐ͕ďǇƌĞŐŝŽŶ͘
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Note:
ͻZĞŐŝŽŶĂůďƌĞĂŬĚŽǁŶƐĂƌĞĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚǁŝƚŚZĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟǀĞŽŶĐĞŶƚƌĂƟŽŶWĂƚŚǁĂǇƐ͕ĂƐĚĞĮŶĞĚŝŶ/W;ϮϬϭϰͿ͘
ͻhŶĐĞƌƚĂŝŶƚǇƌĂŶŐĞƐŝŶĚŝĐĂƚĞĚŝīĞƌŝŶŐůŝĨĞƟŵĞƐ;ďĞƚǁĞĞŶϯϬǇĞĂƌƐĂŶĚϱϬǇĞĂƌƐͿ͕ĂŶĚĐŽĂůͲĮƌĞĚƉŽǁĞƌƉůĂŶƚƐ͛ĐĂƉĂĐŝƚǇĨĂĐƚŽƌƐ;ďĞƚǁĞĞŶϯϳƉĞƌĐĞŶƚĂŶĚϴϬƉĞƌĐĞŶƚĂƐ
ƉĞƌ/;ϮϬϭϲͿ͘
ͻŵŝƐƐŝŽŶĨĂĐƚŽƌƐĂƌĞƐƉĞĐŝĮĐƚŽƚŚĞƉŽǁĞƌƉůĂŶƚƐ͘
ͻ&ŽƌƚŚĞĐĂůĐƵůĂƟŽŶŽĨ͞ĂůůƐĞĐƚŽƌƐ͕͟ŵĞĚŝƵŵůŝĨĞƟŵĞƐŽĨŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞĂƌĞĂƐƌĞƉŽƌƚĞĚďǇĂǀŝƐĂŶĚ^ŽĐŽůŽǁ;ϮϬϭϰͿ͘
^ŽƵƌĐĞ͗&ŝŐƵƌĞďĂƐĞĚŽŶĚĞŶŚŽĨĞƌĞƚĂů͘;ϮϬϭϳͿ͘ĂƚĂĨƌŽŵ͗ĂǀŝƐĂŶĚ^ŽĐŽůŽǁ;ϮϬϭϰͿĂŶĚ^ŚĞĂƌĞƌĞƚĂů͘;ϮϬϭϳͿ͘

ϳ

dŚĞ ƐůŽǁĚŽǁŶ ŽĨ ŚŝŶĂ ĂŶĚ /ŶĚŝĂ ŝƐ ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚ ďĞĐĂƵƐĞ ƚŽŐĞƚŚĞƌ ƚŚĞ ƚǁŽ
ĐŽƵŶƚƌŝĞƐ ĂĐĐŽƵŶƚĞĚ ĨŽƌ ϴϲ ƉĞƌĐĞŶƚ ŽĨ Ăůů ŶĞǁ ĐĂƉĂĐŝƚǇ ďĞƚǁĞĞŶ ϮϬϬϲ ĂŶĚ
ϮϬϭϲ͘ ŽƚŚ ĐŽƵŶƚƌŝĞƐĨĂĐĞĂ ŵĂƌŬĞĚ ƐůŽǁĚŽǁŶ ŝŶ ƚŚĞ ĂŶƟĐŝƉĂƚĞĚ ĚŽŵĞƐƟĐ
ĚĞŵĂŶĚĨŽƌŶĞǁĐŽĂůƉŽǁĞƌ͕ĚƵĞƚŽŽǀĞƌĐĂƉĂĐŝƚǇŝŶŚŝŶĂĂŶĚĂĚŽǁŶƚƵƌŶŝŶ
ƐŽůĂƌƉƌŝĐĞƐŝŶ/ŶĚŝĂ;^ŚĞĂƌĞƌĞƚĂů͘ϮϬϭϳ͕ƐĞĞĂůƐŽƐĞĐƟŽŶϱ͘ϯͿ͘
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Table 5.1: ŽŵŵŝƩĞĚĐĂƌďŽŶĚŝŽǆŝĚĞĞŵŝƐƐŝŽŶƐĨŽƌĐŽĂůͲĮƌĞĚƉŽǁĞƌƉůĂŶƚƐ͕ŝŶ'ƚKϮ͕ďǇƐƚĂƚƵƐĂŶĚƌĞŐŝŽŶ
^ĐĞŶĂƌŝŽ

Announced

WƌĞͲƉĞƌŵŝƩĞĚ

WĞƌŵŝƩĞĚ

ŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶ

KƉĞƌĂƟŶŐ

Total

East Asia

ϭϮ͘ϭϵ

ϭϮ͘ϯϰ

ϲ͘ϯϬ

ϯϬ͘ϰϭ

ϭϮϲ͘ϰϭ

ϭϴϳ͘ϲϲ

^ŽƵƚŚƐŝĂ

ϲ͘Ϯϭ

ϵ͘ϴϳ

ϱ͘ϴϵ

ϴ͘Ϯϴ

Ϯϳ͘ϰϮ

ϱϳ͘ϲϳ

^ŽƵƚŚͲĂƐƚƐŝĂ

ϳ͘ϬϬ

ϱ͘ϳϴ

Ϯ͘ϲϯ

ϱ͘Ϯϭ

ϴ͘ϵϱ

Ϯϵ͘ϲϬ

ƵƌŽƉĞĂŶhŶŝŽŶ

Ϭ͘ϲϬ

Ϭ͘ϲϲ

Ϭ͘ϭϳ

ϭ͘ϭϰ

ϳ͘ϮϮ

ϵ͘ϳϵ

EŽŶͲhƵƌŽƉĞ

ϰ͘ϴϲ

ϱ͘ϯϬ

ϭ͘ϳϬ

Ϭ͘ϰϰ

ϯ͘ϱϲ

ϭϱ͘ϴϳ

Middle East and Africa

ϱ͘ϴϯ

ϭ͘ϭϲ

ϭ͘ϵϰ

Ϯ͘ϭϰ

Ϯ͘ϰϲ

ϭϯ͘ϱϮ

>ĂƟŶŵĞƌŝĐĂ

Ϭ͘ϲϭ

Ϭ͘ϭϳ

Ϭ͘Ϯϴ

Ϭ͘ϯϳ

ϭ͘ϳϰ

ϯ͘ϭϴ

Eurasia

ϭ͘ϲϱ

Ϭ͘ϬϬ

Ϭ͘ϬϬ

Ϭ͘ϮϬ

Ϯ͘ϲϵ

ϰ͘ϱϰ

EŽƌƚŚŵĞƌŝĐĂ

Ϭ͘ϬϬ

Ϭ͘ϬϬ

Ϭ͘ϭϱ

Ϭ͘ϬϬ

ϴ͘ϴϱ

ϵ͘Ϭϭ

ƵƐƚƌĂůŝĂĂŶĚEĞǁĞĂůĂŶĚ

Ϭ͘ϬϬ

Ϭ͘ϬϬ

Ϭ͘ϬϬ

Ϭ͘ϬϬ

ϭ͘ϭϰ

ϭ͘ϭϰ

Total

ϯϴ͘ϵϳ

ϯϱ͘Ϯϴ

ϭϵ͘Ϭϴ

ϰϴ͘ϮϬ

ϭϵϬ͘ϰϰ

ϯϯϭ͘ϵϳ

Note:
ͻdŚĞĮŐƵƌĞƐƚĂŬĞŝŶƚŽĂĐĐŽƵŶƚƚŚĞƌĞŵĂŝŶŝŶŐůŝĨĞƟŵĞƐŽĨĞǆŝƐƟŶŐƉůĂŶƚƐ͘
ͻůŝĨĞƟŵĞŽĨϰϬǇĞĂƌƐŝƐĂƐƐƵŵĞĚĨŽƌŶĞǁůǇĐŽŶƐƚƌƵĐƚĞĚƉŽǁĞƌƉůĂŶƚƐ͘
ͻƵƌŽƉĞĂŶhŶŝŽŶĚĂƚĂƌĞĨĞƌƐƚŽƚŚĞĐƵƌƌĞŶƚϮϴDĞŵďĞƌ^ƚĂƚĞƐ͘EŽƌƚŚŵĞƌŝĐĂƌĞĨĞƌƐƚŽďŽƚŚĂŶĂĚĂĂŶĚƚŚĞhŶŝƚĞĚ^ƚĂƚĞƐ͘
ͻ/ƚŝƐĂƐƐƵŵĞĚƚŚĂƚŶŽƚĂůůƉĞƌŵŝƩĞĚ͕ƉƌĞͲƉĞƌŵŝƩĞĚĂŶĚĂŶŶŽƵŶĐĞĚƉŽǁĞƌƉůĂŶƚƐĐŽŵĞŽŶůŝŶĞ͘
^ŽƵƌĐĞ͗ĚĞŶŚŽĨĞƌĞƚĂů͘;ϮϬϭϳͿĂŶĚ^ŚĞĂƌĞƌĞƚĂů͘;ϮϬϭϳͿ͘

WŚĂƐŝŶŐŽƵƚĐŽĂůĐĂŶŚĂǀĞŝŵƉŽƌƚĂŶƚƐŽĐŝĞƚĂůďĞŶĞĮƚƐ͕ŐŽŝŶŐ
ďĞǇŽŶĚ ĐůŝŵĂƚĞ ĐŚĂŶŐĞ ŵŝƟŐĂƟŽŶ͘ <ĞǇ ĂŵŽŶŐ ƚŚĞƐĞ ĂƌĞ
ŝŵƉƌŽǀĞĚ Ăŝƌ ƋƵĂůŝƚǇ͕ ĞƐƉĞĐŝĂůůǇ ƌĞĚƵĐĞĚ ƉĂƌƟĐƵůĂƚĞ ŵĂƩĞƌ
ĂŶĚ ƌĞĚƵĐĞĚ ĞŵŝƐƐŝŽŶƐ ŽĨ ƐƵůƉŚƵƌ ĚŝŽǆŝĚĞ ĂŶĚ ŶŝƚƌŽŐĞŶ
ŽǆŝĚĞƐ ;/ͬK ϮϬϭϲ ĂŶĚ tĞƐƚ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϭϯͿ ;ŚĂƉƚĞƌ ϲͿ͕
ĂŶĚŝŶĐƌĞĂƐĞĚǁĂƚĞƌĂǀĂŝůĂďŝůŝƚǇ;ŚŽƵĞƚĂů͘ϮϬϭϲͿ͘,ŽǁĞǀĞƌ͕
ĂƚƌĂŶƐŝƟŽŶĂǁĂǇĨƌŽŵĐŽĂůĐĂŶďĞĞǆƉĞĐƚĞĚƚŽďĞƉŽůŝƟĐĂůůǇ
ĚŝĸĐƵůƚ ;sŽŐƚͲ^ĐŚŝůď ĂŶĚ ,ĂůůĞŐĂƩĞ ϮϬϭϳͿ͘ DĞĂŶǁŚŝůĞ͕ ĐŽͲ
ďĞŶĞĮƚƐĂŶĚƌĂƉŝĚůǇĚĞĐƌĞĂƐŝŶŐĐŽƐƚƐŽĨĂůƚĞƌŶĂƟǀĞƐϴŵŝŐŚƚ
ŶŽƚƐƵĸĐĞƚŽĂĐŚŝĞǀĞĂƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƟŽŶŽĨƚŚĞƐĐĂůĞ͕ĂŶĚĂƚ
ƚŚĞ ƐƉĞĞĚ͕ ƚŚĂƚ ŝƐ ƌĞƋƵŝƌĞĚ ƚŽ ŵĞĞƚ ŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů ĐůŝŵĂƚĞ
ƚĂƌŐĞƚƐ͘/ŶǀĞƐƚŵĞŶƚŝŶƚŽĐŽĂůĐĂŶĂůƐŽďĞĂƩƌĂĐƟǀĞ͕ĂƐŝƚĐĂŶ
ƐƵƉƉŽƌƚ ŽƚŚĞƌ ƐŽĐŝĞƚĂů ŐŽĂůƐ͕ ƐƵĐŚ ĂƐ ĐŚĞĂƉ ĞŶĞƌŐǇ ƐƵƉƉůǇ͕
ĞŶĞƌŐǇƐĞĐƵƌŝƚǇŽƌĞŶĞƌŐǇĂĐĐĞƐƐ;:ĂŬŽďĂŶĚ^ƚĞĐŬĞůϮϬϭϲͿ͘
dŚĞƌĞŝƐĂůƐŽůŝŵŝƚĞĚĞǀŝĚĞŶĐĞƚŚĂƚůŽŶŐͲƚĞƌŵĐůŝŵĂƚĞƚĂƌŐĞƚƐ
ĂůŽŶĞ ĂƌĞ ŝŵƉĂĐƟŶŐ ĐƵƌƌĞŶƚ ŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚ ĚĞĐŝƐŝŽŶƐ͘ ůŝŵĂƚĞ
ƉŽůŝĐǇŵĂǇŶŽƚďĞǀŝĞǁĞĚĂƐĐƌĞĚŝďůĞďǇĨŽƐƐŝůĨƵĞůŝŶǀĞƐƚŽƌƐ͕
ĨŽƌǁŚŽŵƌĞƚƵƌŶƐŽŶĐŽŶƟŶƵĞĚŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚŵĂǇďĞĂƐƐƵƌĞĚ

ϴ

40

ďǇ ;ŝͿ ůŽďďǇŝŶŐ ;ŽůƉŚŝŶ͕ WŽůůŝƩ͕ ĂŶĚ EĞǁďĞƌǇ ϮϬϭϲ͖ <ŝŵ͕
hƌƉĞůĂŝŶĞŶ͕ĂŶĚzĂŶŐϮϬϭϲͿ͕;ŝŝͿŵĂƌŬĞƚĚĞƐŝŐŶ͕Žƌ;ŝŝŝͿůŝŵŝƚĞĚ
ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƟŽŶ ŽĨ ĚŽŵĞƐƟĐ ƉŽůŝĐŝĞƐ ƚŽ ŵĞĞƚ ĞŵŝƐƐŝŽŶ
ƌĞĚƵĐƟŽŶ ƚĂƌŐĞƚƐ ;EĞŵĞƚ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϭϳͿ͘ tŝƚŚŽƵƚ ĐƌĞĚŝďůĞ
ĂĚĚŝƟŽŶĂůƉŽůŝĐŝĞƐ͕ĐŽĂůǁŝůůůŝŬĞůǇƌĞŵĂŝŶĂƩƌĂĐƟǀĞŝŶŵĂŶǇ
ĐŽƵŶƚƌŝĞƐ͕ĚƵĞƚŽŝƚƐƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĐĂůŵĂƚƵƌŝƚǇ͕ǁŝĚĞĂǀĂŝůĂďŝůŝƚǇ
ĂŶĚƌĞůĂƟǀĞůǇůŽǁƉƌŝĐĞ;ŝŐŶŽƌŝŶŐĞǆƚĞƌŶĂůŝƟĞƐͿ;ĚĞŶŚŽĨĞƌet
Ăů͘ϮϬϭϳ͖^ƚĞĐŬĞů͕ĚĞŶŚŽĨĞƌ͕ĂŶĚ:ĂŬŽďϮϬϭϱͿ͘
/ĨĐůŝŵĂƚĞƉŽůŝĐŝĞƐĂƌĞƚŽďĞŝŵƉůĞŵĞŶƚĞĚ͕ƚŚĞǇǁŝůůŶĞĞĚƚŽ
ďĞ ƐƵƉƉŽƌƚĞĚ ƚŽ ĞĂƐĞ ƚŚĞ ƐŽĐŝĂů ĂŶĚ ĞĐŽŶŽŵŝĐ ďƵƌĚĞŶ ŽĨ
ĂĚũƵƐƚŵĞŶƚ ;dƌĞďŝůĐŽĐŬ ϮϬϭϰͿ͘ &Žƌ ĞǆĂŵƉůĞ͕ ĚŝƐƚƌŝďƵƟŽŶĂů
ĞīĞĐƚƐƚŚĂƚŵŝŐŚƚƌĞƐƵůƚĨƌŽŵƐƵĐŚƉŽůŝĐŝĞƐ͕ďĞŝƚďǇŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐ
ĞŶĞƌŐǇ ƉƌŝĐĞƐ ;^ƚĞƌŶĞƌ ϮϬϭϮͿ Žƌ ƉŽƚĞŶƟĂů ũŽď ůŽƐƐĞƐ ŝŶ ƚŚĞ
ŝŶĚƵƐƚƌǇ;ƌĞŶƚĞƚĂů͘ϮϬϭϳͿ͕ĐĂŶďĞĂŵĂũŽƌƐƚƵŵďůŝŶŐďůŽĐŬ
ĨŽƌĂƚƌĂŶƐŝƟŽŶĂǁĂǇĨƌŽŵĐŽĂů͘

/ŶƉĂƌƟĐƵůĂƌ͕ƚŚĞĐŽƐƚƐŽĨƌĞŶĞǁĂďůĞĞŶĞƌŐǇŚĂǀĞĨĂůůĞŶƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚůǇĂŶĚĨĂƐƚĞƌ
ƚŚĂŶƉƌĞǀŝŽƵƐůǇĞǆƉĞĐƚĞĚ;ƌĞƵƚǌŝŐĞƚĂů͘ϮϬϭϳͿ͘/ŶƐŽŵĞƉůĂĐĞƐ͕ƚŚĞĐŽƐƚƐŽĨ
ƌĞŶĞǁĂďůĞ ĞŶĞƌŐǇ ;ŽŶ Ă ůĞǀĞůŝǌĞĚ ĐŽƐƚ ŽĨ ĞůĞĐƚƌŝĐŝƚǇ ;>KͿ ďĂƐŝƐͿ ĂƌĞ ŶŽǁ
ůŽǁĞƌ ƚŚĂŶ ƚŚŽƐĞ ŽĨ ƚŚĞŝƌ ĨŽƐƐŝů ĂůƚĞƌŶĂƟǀĞƐ ;ĚĞƉĞŶĚŝŶŐ ŽŶ ŐĞŽŐƌĂƉŚǇ ĂŶĚ
ĂǀĂŝůĂďůĞĮŶĂŶĐĞͿ͘
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Žǆϱ͘ϭ͗^ƚƌĂŶĚĞĚĂƐƐĞƚƐ
dŚĞƚĞƌŵ͚ƐƚƌĂŶĚĞĚĂƐƐĞƚƐ͛ŝƐƵƐĞĚƚŽĚĞƐĐƌŝďĞǀĂƌŝŽƵƐƐŝƚƵĂƟŽŶƐ;ĂůĚĞĐŽƩϮϬϭϳͿ͗
ͻ ƐƐĞƚƐƚŚĂƚĂƌĞůŽƐƚďĞĐĂƵƐĞŽĨƚŚĞŝŵƉĂĐƚŽĨĐůŝŵĂƚĞĐŚĂŶŐĞŝƚƐĞůĨ͘
ͻ DĂŶͲŵĂĚĞĐĂƉŝƚĂůƚŚĂƚŚĂƐƚŽďĞƌĞƟƌĞĚƉƌĞŵĂƚƵƌĞůǇŽƌŝƐƵŶĚĞƌƵƟůŝǌĞĚ͕ďĞĐĂƵƐĞŽĨĚŝƌĞĐƚŽƌŝŶĚŝƌĞĐƚĐůŝŵĂƚĞƉŽůŝĐŝĞƐ
;ƐƵĐŚĂƐĐŽĂůƉŽǁĞƌƉůĂŶƚƐƚŚĂƚďĞĐŽŵĞƵŶƉƌŽĮƚĂďůĞĂŌĞƌĂĐĂƌďŽŶƉƌŝĐĞŝƐŝŵƉůĞŵĞŶƚĞĚͿ;'ƵŝǀĂƌĐŚĂŶĚ,ŽŽĚϮϬϭϭ͖
tǇŶŶϮϬϭϲͿ͕ŽƌǁŚŝĐŚĐĂŶƐŝŵƉůǇŶŽůŽŶŐĞƌĐŽŵƉĞƚĞĂŐĂŝŶƐƚƚŚĞĨĂůůŝŶŐĐŽƐƚƐŽĨĂůƚĞƌŶĂƟǀĞƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐ;E&ϮϬϭϳ͖
/ͲZdϮϬϭϲͿ͘
ͻ &ŽƐƐŝůĨƵĞůƌĞƐŽƵƌĐĞƐƚŚĂƚĐĂŶŶŽƚďĞďƵƌŶĞĚŝĨĂŐŝǀĞŶĐůŝŵĂƚĞƚĂƌŐĞƚŝƐƚŽďĞƌĞĂĐŚĞĚ͕ĂůƐŽĐĂůůĞĚ͚ƵŶďƵƌŶĂďůĞĐĂƌďŽŶ͛
;DĐ'ůĂĚĞĂŶĚŬŝŶƐϮϬϭϱͿ͘
ŶƵŵďĞƌŽĨƐƚƵĚŝĞƐŚĂǀĞƐŚŽǁŶƚŚĂƚƚŚĞϮΣƚĂƌŐĞƚƌĞƋƵŝƌĞƐĞĂƌůǇƌĞƟƌĞŵĞŶƚŽĨĐŽĂůƉŽǁĞƌƉůĂŶƚƐ;'ƵŝǀĂƌĐŚĂŶĚ,ŽŽĚ
ϮϬϭϭ͖WĨĞŝīĞƌĞƚĂů͘ϮϬϭϲ͖ZŽŐĞůũĞƚĂů͘ϮϬϭϯͿ͕ĂŶĚƚŚĂƚƚŚĞůŽŶŐĞƌĂŵďŝƟŽƵƐŵŝƟŐĂƟŽŶĂĐƟŽŶŝƐĚĞůĂǇĞĚ͕ƚŚĞŵŽƌĞƚŚĞ
ƌĂƚĞŽĨƌĞƟƌĞŵĞŶƚŝŶĐƌĞĂƐĞƐ;ĞƌƚƌĂŵ͕:ŽŚŶƐŽŶ͕ĞƚĂů͘ϮϬϭϱ͖:ŽŚŶƐŽŶĞƚĂů͘ϮϬϭϱ͖>ƵĚĞƌĞƌĞƚĂů͘ϮϬϭϳͿ͘/ǇĞƌĞƚĂů͘;ϮϬϭϱͿ
ĞƐƟŵĂƚĞƚŚĂƚĐĂƚĐŚŝŶŐƵƉǁŝƚŚϮΣͲĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚƉĂƚŚǁĂǇƐǁŽƵůĚŝŶǀŽůǀĞƐƚƌĂŶĚŝŶŐĂďŽƵƚϭ͕ϱϬϬ'tŽĨĐŽĂůĂŶĚŐĂƐƉŽǁĞƌ
ƉůĂŶƚƐǁŽƌůĚǁŝĚĞĂŌĞƌϮϬϯϬ͕ǁŚŝůĞ:ŽŚŶƐŽŶĞƚĂů͘;ϮϬϭϱͿĞƐƟŵĂƚĞƚŚĂƚĂĐĂƌďŽŶƉƌŝĐĞĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚǁŝƚŚƚŚĞϮΣƚĂƌŐĞƚ
ǁŽƵůĚƐƚƌĂŶĚĂƚůĞĂƐƚh^ΨϭϲϱďŝůůŝŽŶǁŽƌƚŚŽĨĐŽĂůƉůĂŶƚƐǁŽƌůĚǁŝĚĞ͘
&ƵƌƚŚĞƌŵŽƌĞ͕ƐƚƌŝŶŐĞŶƚĞŵŝƐƐŝŽŶƌĞĚƵĐƟŽŶƐƚƌĂŶƐůĂƚĞŝŶƚŽƐƵďƐƚĂŶƟĂůƵƉƐƚƌĞĂŵƵŶďƵƌŶĂďůĞĐĂƌďŽŶĂƐƐĞƚƐ͕ǁŚĞƌĞƚŚĞ
ĞŵŝƐƐŝŽŶƐĞŵďŽĚŝĞĚŝŶĨŽƐƐŝůĨƵĞůƌĞƐĞƌǀĞƐĂůƌĞĂĚǇĞǆĐĞĞĚĞǆƚƌĂĐƟŽŶďƵĚŐĞƚƐĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚǁŝƚŚϭ͘ϱΣŽƌϮΣ;DĐ'ůĂĚĞ
ĂŶĚŬŝŶƐϮϬϭϱͿ͕ǁŚŝůĞK/;ϮϬϭϲͿŚĂǀĞĐĂůĐƵůĂƚĞĚƚŚĂƚĚĞǀĞůŽƉĞĚĐŽĂůƌĞƐĞƌǀĞƐ;ƚŚĂƚŝƐ͕ĐƵƌƌĞŶƚŵŝŶŝŶŐĂƌĞĂƐͿĂůƌĞĂĚǇ
ĞǆĐĞĞĚ ƚŚĞ ďƵĚŐĞƚ ĨŽƌ ƚŚĞ ϭ͘ϱΣ ƚĂƌŐĞƚ͘ dŚĞ ůŽǁĞƌ ĐĂƉŝƚĂů ŝŶƚĞŶƐŝƚǇ ŽĨ ĐŽĂů ;ĐŽŵƉĂƌĞĚ ƚŽ Žŝů ĂŶĚ ŐĂƐͿ ŵĞĂŶƐ ůŽǁĞƌ
ĐŽƐƚƐŽĨƐƚƌĂŶĚŝŶŐ͕ďƵƚĚŽĞƐƉŽŝŶƚƚŽďŽƚŚůŽƐƐŽĨǀĂůƵĞŝŶǀĞƐƚĞĚŝŶĐŽĂůƉƌŽĚƵĐĞƌƐ;ĂďŽƵƚh^ΨϴϬϬďŝůůŝŽŶĂĐĐŽƌĚŝŶŐƚŽ
/ZE;ϮϬϭϳďͿ͕ĂŶĚƉŽƚĞŶƟĂůǁĂƐƚĞĚĐĂƉĞǆŝŶŵŝŶŝŶŐ;ǁŽƌƚŚh^ΨϭϳϳďŝůůŝŽŶͿŝĨĐůŝŵĂƚĞƉŽůŝĐŝĞƐĂƌĞůĂƚĞƌŝŵƉůĞŵĞŶƚĞĚ
ƐƵĐĐĞƐƐĨƵůůǇ;ĂƌďŽŶdƌĂĐŬĞƌ/ŶŝƟĂƟǀĞϮϬϭϱͿ͘/ŶǀĞƐƚŽƌͲŽǁŶĞĚĮƌŵƐŚŽůĚůŽǁĞƌƌĞƐĞƌǀĞƐƚŚĂŶƐƚĂƚĞͲŽǁŶĞĚĐŽŵƉĂŶŝĞƐ
ĂŶĚŶĂƟŽŶƐƚĂƚĞƐ͕ƚŚƵƐƐƚĂƚĞͲŽǁŶĞĚĐŽŵƉĂŶŝĞƐĂŶĚŶĂƟŽŶƐŵĂǇƉŽƐĞĂŐƌĞĂƚĞƌƌŝƐŬƚŽĞǆĐĞĞĚŝŶŐƚŚĞĐĂƌďŽŶďƵĚŐĞƚ
;,ĞĞĚĞϮϬϭϰ͖,ĞĞĚĞĂŶĚKƌĞƐŬĞƐϮϬϭϲͿ͕ĞƋƵŝƚǇĐŽŶƐŝĚĞƌĂƟŽŶƐŶŽƚǁŝƚŚƐƚĂŶĚŝŶŐ;ƐĞĞĂůƐŽƐĞĐƟŽŶϮ͘ϮͿ͘

ϱ͘Ϯ / ŶĐĞŶƟǀŝǌŝŶŐĂŶĚŵĂŶĂŐŝŶŐĂƐŵŽŽƚŚ
ƚƌĂŶƐŝƟŽŶ

DĂƌŬĞƚͲďĂƐĞĚŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐ

WŽůŝĐǇŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐǁŝůůďĞŶĞĞĚĞĚƚŽŝŶĐĞŶƟǀŝǌĞƚŚĞƚƌĂŶƐŝƟŽŶ͕
ďŽƚŚ ǁŝƚŚ ƌĞƐƉĞĐƚ ƚŽ ĂǀŽŝĚŝŶŐ ůŽĐŬͲŝŶƐ͕ ĂŶĚ ĨĂĐŝůŝƚĂƟŶŐ ƚŚĞ
ƉŚĂƐĞͲŽƵƚŽĨĞǆŝƐƟŶŐƐƚŽĐŬƐ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐƌĞƚƌŽĮƫŶŐƚŚĞŵǁŝƚŚ
^ǁŚĞƌĞĨĞĂƐŝďůĞ9͘

5.2.1 Policy instruments
'ůŽďĂů ĐůŝŵĂƚĞ ƉŽůŝĐŝĞƐ ŝŶ ŐĞŶĞƌĂů ĐĂŶ ďĞ ŽƌŐĂŶŝǌĞĚ ĂůŽŶŐ
ĚŝīĞƌĞŶƚ ŵĞƚƌŝĐƐ͗ ŵĂƌŬĞƚͲďĂƐĞĚ ĞĐŽŶŽŵŝĐ ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐ
;ŶŽƚĂďůǇƚĂǆĞƐĂŶĚƐƵďƐŝĚŝĞƐ͕ƚƌĂĚĂďůĞĂůůŽǁĂŶĐĞƐŽƌĐƌĞĚŝƚƐ͕
ĂŶĚďŽƌĚĞƌƚĂǆĂĚũƵƐƚŵĞŶƚƐͿ;<ŽůƐƚĂĚĞƚĂů͘ϮϬϭϰͿ͕ƌĞŐƵůĂƚŽƌǇ
ŶŽŶͲŵĂƌŬĞƚͲďĂƐĞĚ ĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐ ;ƐƵĐŚ ĂƐ ƐƚĂŶĚĂƌĚƐ͕ ĂŶĚ
ŶŽŶͲĐŽŵƉůŝĂŶĐĞ ƉĞŶĂůƟĞƐͿ͕ ĂŶĚ ĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌǇ ƉŽůŝĐǇ
ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐ ;ŶŽƚĂďůǇ ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ ƉƌŽǀŝƐŝŽŶ ŽĨ ŐŽŽĚƐ ĂŶĚ
ƐĞƌǀŝĐĞƐͿ ;KĞŝ ĂŶĚ DĞŶĚĞůĞǀŝƚĐŚ ϮϬϭϲͿ͘ /ƚ ŝƐ ŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐůǇ
ĂĐŬŶŽǁůĞĚŐĞĚƚŚĂƚĂƚƌĂŶƐŝƟŽŶƚŽĂůŽǁͲĐĂƌďŽŶĞĐŽŶŽŵǇǁŝůů
ƌĞƋƵŝƌĞĂĚũƵƐƚŵĞŶƚƚŽĂǀĂƌŝĞƚǇŽĨĮƐĐĂůĂŶĚŶŽƌŵĂƟǀĞƌƵůĞƐ
ƚŚĂƚŚĂǀĞĂŶŝŵƉĂĐƚŽŶŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚĚĞĐŝƐŝŽŶƐ;KϮϬϭϳͿ͘
dŚŝƐƐĞĐƟŽŶĂƐƐĞƐƐĞƐƉŽƐƐŝďůĞƉŽůŝĐǇŝŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶƐ͕ĂŶĚŚŽǁ
ƚŚĞŝƌ ŝŶƚƌŽĚƵĐƟŽŶ ĐĂŶ ďĞ ŵĂŶĂŐĞĚ ŝŶ Ă ƐŽĐŝĂůůǇ ďĂůĂŶĐĞĚ
ǁĂǇ͘ ŽĂů ƉŚĂƐĞͲŽƵƚ ǁŽƵůĚ ŚĂǀĞ ĚŝīĞƌĞŶƚ ƌĞƋƵŝƌĞŵĞŶƚƐ ŝŶ
ĚŝīĞƌĞŶƚŐĞŽŐƌĂƉŚŝĞƐĨŽƌĞǆŝƐƟŶŐĐŽĂůƉůĂŶƚƐ͕ƌĞĐĞŶƚůǇďƵŝůƚ
ĐŽĂůƉůĂŶƚƐ͕ĂŶĚƚŚŽƐĞŝŶƚŚĞƉŝƉĞůŝŶĞ͘dŚĞƌĞĨŽƌĞ͕ĂĚŝīĞƌĞŶƚ
ĐŽŵďŝŶĂƟŽŶŽĨƚŚĞƐĞŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐŵŝŐŚƚďĞŶĞĐĞƐƐĂƌǇ͘

ϵ

dŚĞ ĞĐŽŶŽŵŝĐĂůůǇ ĞĸĐŝĞŶƚ ĂƉƉƌŽĂĐŚ ƚŽ ĐƵƫŶŐ ŐůŽďĂů ĐŽĂů
ƵƐĞ ;ǁŝƚŚŽƵƚ ^Ϳ͕ ĂƐ ƉĂƌƚ ŽĨ ĂŶ ŽǀĞƌĂůů ĚƌŝǀĞ ƚŽ ƌĞĚƵĐĞ
ĐĂƌďŽŶ ĞŵŝƐƐŝŽŶƐ͕ ǁŽƵůĚ ŚĂǀĞ ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐ ƌĞŵŽǀĞ ĐŽĂů
ƐƵďƐŝĚŝĞƐ͕ ĞŶĨŽƌĐĞ WŝŐŽƵǀŝĂŶ ƚĂǆĞƐ ŽŶ ůŽĐĂů Ăŝƌ ƉŽůůƵƟŽŶ͕
ĂŶĚ ƵƐĞ Ă ĐĂƌďŽŶ ƉƌŝĐĞ ƚŽ ŝŶƚĞƌŶĂůŝǌĞ ƚŚĞ ŐůŽďĂů ǁĂƌŵŝŶŐ
ŝŵƉĂĐƚƐ ŽĨ ďƵƌŶŝŶŐ ĐŽĂů͘  ĐĂƌďŽŶ ƉƌŝĐĞ ĐƌĞĂƚĞƐ ŝŶĐĞŶƟǀĞƐ
ĨŽƌŵĂƌŬĞƚƐƚŽƵƐĞĂůůĂǀĂŝůĂďůĞůĞǀĞƌƐƚŽƌĞĚƵĐĞĞŵŝƐƐŝŽŶƐ͕
ĂŶĚ ƐŚŽƵůĚ ƚŚĞŽƌĞƟĐĂůůǇ ƌĞƐƵůƚ ŝŶ Ă ďƌŽĂĚůǇ ĐŽƐƚͲĞīĞĐƟǀĞ
ŽǀĞƌĂůůĞŵŝƐƐŝŽŶƐƌĞĚƵĐƟŽŶƐŽƵƚĐŽŵĞ;ƌĂŵƚŽŶĞƚĂů͘ϮϬϭϳ͖
EŽƌĚŚĂƵƐ ϭϵϵϭ͖ WĞĂƌĐĞ ϭϵϵϭ͖ WŝŐŽƵ ϭϵϮϬͿ͘ WƌŝĐŝŶŐ ĐĂƌďŽŶ
ƐƚƌŽŶŐůǇ ĚŝƐŝŶĐĞŶƟǀŝǌĞƐ ƚŚĞ ƵƐĞ ŽĨ ĐŽĂů͕ ĂƐ ŝƚ ŝƐ ƚŚĞ ŵŽƐƚ
ĞŵŝƐƐŝŽŶƐͲŝŶƚĞŶƐŝǀĞĨŽƐƐŝůĨƵĞů͘
DĂŶǇ ĐŽƵŶƚƌŝĞƐ ŚĂǀĞ ĞŵŝƐƐŝŽŶƐ ƚƌĂĚŝŶŐ ĂŶĚ ŽƚŚĞƌ ĨŽƌŵƐ
ŽĨ ĐĂƌďŽŶ ƉƌŝĐŝŶŐ ƐĐŚĞŵĞƐ ŝŶ ƉůĂĐĞ ƚŚĂƚ͕ ŝŶ ϮϬϭϲ͕ ĐŽǀĞƌĞĚ
ϭϯƉĞƌĐĞŶƚŽĨŐůŽďĂůŐƌĞĞŶŚŽƵƐĞŐĂƐĞŵŝƐƐŝŽŶƐ;tŽƌůĚĂŶŬ
ĂŶĚĐŽĨǇƐϮϬϭϲͿ͘,ŽǁĞǀĞƌ͕ƚŚĞƌĞƐƵůƟŶŐĐĂƌďŽŶƉƌŝĐĞƐĂƌĞ
ƚǇƉŝĐĂůůǇ ŵƵĐŚ ůŽǁĞƌ ƚŚĂŶ ƚŚĞ ƐŽĐŝĂů ĐŽƐƚ ŽĨ ĐĂƌďŽŶ ;ƚŚĞ
ĞƐƟŵĂƚĞĚ ŵŽŶĞƟǌĞĚ ŶĞŐĂƟǀĞ ŝŵƉĂĐƚ ŽĨ ĐůŝŵĂƚĞ ĐŚĂŶŐĞ
ĐĂƵƐĞĚ ďǇ ŐƌĞĞŶŚŽƵƐĞ ŐĂƐ ĞŵŝƐƐŝŽŶƐͿ ĂŶĚ ůŽǁĞƌ ƚŚĂŶ ƚŚĞ
ƌĂƚĞƐƌĞƋƵŝƌĞĚƚŽĂĐŚŝĞǀĞƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚƌĞĚƵĐƟŽŶƐŝŶĐŽĂůƵƐĞ͘
/ŶƐƚĞĂĚ ŽĨ ďĞŝŶŐ ƚĂǆĞĚ͕ ŝŶ ŵĂŶǇ ĐŽƵŶƚƌŝĞƐ ĨŽƐƐŝů ĨƵĞů
ĐŽŶƐƵŵƉƟŽŶ ĂŶĚ ƉƌŽĚƵĐƟŽŶ ĂƌĞ ƐƵďƐŝĚŝǌĞĚ͕ ǁŝƚŚ ĮƐĐĂů
ƐƵďƐŝĚŝĞƐƚŽĨŽƐƐŝůĨƵĞůƉƌŽĚƵĐƟŽŶĂŶĚƵƐĞďĞŝŶŐĞƐƟŵĂƚĞĚ
ƚŽ ďĞ ŽǀĞƌ h^ΨϯϬϬ ďŝůůŝŽŶ͕ Žƌ ĂƌŽƵŶĚ Ϭ͘ϰ ƉĞƌĐĞŶƚ ŽĨ ŐůŽďĂů

EŽƚĞƚŚĂƚĂƉƉůŝĐĂƟŽŶŽĨ^ŝŶƚŚĞĐŽĂůƐĞĐƚŽƌŵŝŐŚƚƌĞƐƵůƚŝŶĂƉƌŽůŽŶŐĞĚ
ƵƐĂŐĞŽĨĐŽĂůĂŶĚƚŚĞƌĞĨŽƌĞĂůůŽǁĨŽƌĂůŽŶŐĞƌƚƌĂŶƐŝƟŽŶƉĞƌŝŽĚ͘
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ŐƌŽƐƐ ĚŽŵĞƐƟĐ ƉƌŽĚƵĐƚ ŝŶ ϮϬϭϱ ;ŽĂĚǇ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϭϲͿϭϬ͘
DŽƐƚ ŽĨ ƚŚĞƐĞ ĮƐĐĂů ƐƵďƐŝĚŝĞƐ ǁĞƌĞ ĨŽƌ Žŝů ĂŶĚ ŐĂƐ͕ ǁŝƚŚ
ŽŶůǇĂƌĞůĂƟǀĞůǇƐŵĂůůĂŵŽƵŶƚĨŽƌĐŽĂů͘dŚĞƉŝĐƚƵƌĞĐŚĂŶŐĞƐ
ĚƌĂŵĂƟĐĂůůǇŽŶĐĞƚŚĞůĂĐŬŽĨƚĂǆĂƟŽŶŽĨŶĞŐĂƟǀĞĞǆƚĞƌŶĂůŝƟĞƐ
ŽĨĨŽƐƐŝůĨƵĞůƵƐĞŝƐĂĐĐŽƵŶƚĞĚĨŽƌ͘ŽŵƉĂƌŝŶŐĂĐƚƵĂůƚĂǆĞƐŽŶ
ĐŽĂůǁŝƚŚƚŚĞĞƐƟŵĂƚĞĚĚĂŵĂŐĞƚŽƐŽĐŝĞƚǇĨƌŽŵĂŝƌƉŽůůƵƟŽŶ
ƌĞǀĞĂůƐĂŶŝŵƉůŝĐŝƚŐůŽďĂůƐƵďƐŝĚǇƚŽĐŽĂůŽĨh^ΨϮ͕ϰϬϬďŝůůŝŽŶ
ŝŶϮϬϭϱ͕Žƌh^Ψϯ͕ϭϬϬďŝůůŝŽŶ;ŚĂůĨŽĨƚŽƚĂůŝŵƉůŝĐŝƚƚŽĂůůĨŽƐƐŝů
ĨƵĞůƐͿŝĨƚŚĞĚĂŵĂŐĞƚŽĐůŝŵĂƚĞŝƐĂĐĐŽƵŶƚĞĚĨŽƌ;ŽĂĚǇĞƚĂů͘
ϮϬϭϲͿ͘

ŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌǇŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐ
ǀĞŶŝĨĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĞĚǁŝƚŚŶŽŶͲŵĂƌŬĞƚͲďĂƐĞĚŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐ͕
ĐĂƌďŽŶ ƉƌŝĐĞƐ ĂůŽŶĞ ǁŽƵůĚ ĨĂŝů ƚŽ ŽǀĞƌĐŽŵĞ ŽƚŚĞƌ ŵĂƌŬĞƚ
ĨĂŝůƵƌĞƐ͕ ŶŽƚĂďůǇ ŶĞƚǁŽƌŬ ĞǆƚĞƌŶĂůŝƟĞƐ Žƌ ŝŵƉĞƌĨĞĐƟŽŶƐ ŝŶ
ƚŚĞĐĂƉŝƚĂůŵĂƌŬĞƚ͘tŚŝůĞƵƐƵĂůůǇĂƐƐƵŵĞĚƚŽƉůĂǇĂŬĞǇƌŽůĞ
ŝŶĨƵƚƵƌĞĞůĞĐƚƌŝĐŝƚǇƐƵƉƉůǇ͕ƌĞŶĞǁĂďůĞĞŶĞƌŐǇƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐ͕
ƐƵĐŚĂƐǁŝŶĚŽƌƐŽůĂƌƉŽǁĞƌ͕ƌĞƋƵŝƌĞĂĚĚŝƟŽŶĂůŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞ
ƚŽ ƉƌŽǀŝĚĞ Ă ƌĞůŝĂďůĞ ĞůĞĐƚƌŝĐŝƚǇ ƐƵƉƉůǇ ;/W ϮϬϭϰͿϭϭ͘ dŽ
ƐƵƉƉŽƌƚ ƚŚĞŝƌ ŝŶĐƌĞĂƐĞĚ ĚĞƉůŽǇŵĞŶƚ͕ ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐ ĐĂŶ
ŝŶǀĞƐƚŝŶŝŵƉƌŽǀĞĚŐƌŝĚŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞĂŶĚƐƚŽƌĂŐĞĨĂĐŝůŝƟĞƐƚŽ
ĂĚĚƌĞƐƐǀĂƌŝĂďůĞĂǀĂŝůĂďŝůŝƚǇ;,ŝƌƚŚ͕hĞĐŬĞƌĚƚ͕ĂŶĚĚĞŶŚŽĨĞƌ͕
ϮϬϭϱͿ͘^ŵĂƌƚŐƌŝĚƐ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐďŝĚŝƌĞĐƟŽŶĂůƉŽǁĞƌŇŽǁƐĂŶĚ
ŵĞƚĞƌŝŶŐ Ăƚ ƚŚĞ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů ůĞǀĞů͕ ĐŽƵůĚ ĨƵƌƚŚĞƌ ĞŶŚĂŶĐĞ
ƐǇƐƚĞŵ ĞĸĐŝĞŶĐǇ͕ ŝŶ ƚƵƌŶ ŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐ ƚŚĞ ŵĂƌŬĞƚ ƐŚĂƌĞ ŽĨ
ĐůĞĂŶ ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐ ;/ƋƟǇĂŶŝůůŚĂŵ͕ ,ĂƐĂŶƵǌǌĂŵĂŶ͕ ĂŶĚ
,ŽƐĞŶƵǌǌĂŵĂŶϮϬϭϳ͖DĞĂĚŽǁĐƌŽŌĞƚĂů͘ϮϬϭϳ͖ZŝŅŝŶϮϬϭϭͿ͘

/ŶƚŚĞĂďƐĞŶĐĞŽĨĨƵůůŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƟŽŶŽĨĐĂƌďŽŶƉƌŝĐĞƐ͕ĐŽĂů
ƚĂǆĞƐ ĐŽƵůĚ ƉŽƚĞŶƟĂůůǇ ƌĞĚƵĐĞ ĐĂƌďŽŶ ůĞĂŬĂŐĞ ;ŽůůŝĞƌ ĂŶĚ
sĞŶĂďůĞƐϮϬϭϰͿ͕ƉƌŽǀŝĚĞĐƌĞĚŝďůĞůŽŶŐͲƚĞƌŵƉƌŝĐĞƐŝŐŶĂůƐ͕ĂŶĚ
ƌĞĚƵĐĞ ;Žƌ ĞǀĞŶ ĂǀŽŝĚͿ ĐĂƌďŽŶ ůŽĐŬͲŝŶƐ ;>ĂǌĂƌƵƐ͕ ƌŝĐŬƐŽŶ͕
ĂŶĚ dĞŵƉĞƐƚϮϬϭϱͿ͘ tŚĞŶ ĐŽŽƌĚŝŶĂƚĞĚĂŵŽŶŐ ŵĂũŽƌ ĐŽĂůͲ
ƉƌŽĚƵĐŝŶŐĐŽƵŶƚƌŝĞƐ͕ƚŚĞǇĐŽƵůĚƌĂŝƐĞŐůŽďĂůĐŽĂůƉƌŝĐĞƐĂŶĚ
ůŽǁĞƌŐůŽďĂůĐŽĂůĐŽŶƐƵŵƉƟŽŶ͕ĂŶĚŚĞŶĐĞƌĞĚƵĐĞĞŵŝƐƐŝŽŶƐ ĞŝŶŐ ŵŽƌĞ ĐĂƉŝƚĂůͲŝŶƚĞŶƐŝǀĞ ƚŚĂŶ ĐŽĂů͕ ůŽǁͲĐĂƌďŽŶ
;DĞŶĚĞůĞǀŝƚĐŚ͕ZŝĐŚƚĞƌ͕ĂŶĚ:ŽƚǌŽϮϬϭϱͿ͘
ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐ ĂƌĞ ƐĞŶƐŝƟǀĞ ƚŽ ƉĞƌĐĞŝǀĞĚ ŝŶǀĞƐƚŽƌ ƌŝƐŬƐ͕ ďŽƚŚ
ƉŽůŝƟĐĂůĂŶĚĮŶĂŶĐŝĂů͕ĂŶĚƚŽŽƚŚĞƌĐĂƉŝƚĂůŵĂƌŬĞƚĐŽŶƐƚƌĂŝŶƚƐ͘
&Žƌ ĞǆĂŵƉůĞ͕ ƌĞŐŝŽŶĂů ĚŝīĞƌĞŶĐĞƐ ŝŶ ƚŚĞ ǁĞŝŐŚƚĞĚ ĂǀĞƌĂŐĞ
EŽŶͲŵĂƌŬĞƚͲďĂƐĞĚŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐ
/ŵƉůĞŵĞŶƟŶŐĐĂƌďŽŶƉƌŝĐĞƐƚŚĂƚĂƌĞƐƵĸĐŝĞŶƚůǇŚŝŐŚŵŝŐŚƚ ĐŽƐƚƐ ŽĨ ĐĂƉŝƚĂů ƉůĂǇ Ă ŵŽƌĞ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ ƌŽůĞ ŝŶ ĞǀĂůƵĂƟŶŐ
ŶŽƚďĞƉŽůŝƟĐĂůůǇĨĞĂƐŝďůĞ;ƐĞĐƟŽŶϮ͘ϮͿ͘,ĞŶĐĞ͕ĐŽŵƉůĞŵĞŶƟŶŐ ŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚƐŝŶƌĞŶĞǁĂďůĞĞŶĞƌŐǇƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐƚŚĂŶĚŝīĞƌŝŶŐ
Ă ĐĂƌďŽŶ ƉƌŝĐĞ Ͷ Žƌ ĞǀĞŶ ƚĞŵƉŽƌĂƌŝůǇ ƐƵďƐƟƚƵƟŶŐ ŝƚ Ͷ ŶĂƚƵƌĂůĐŽŶĚŝƟŽŶƐ͕ƐƵĐŚĂƐĚŝīĞƌĞŶĐĞƐŝŶƐŽůĂƌŝƌƌĂĚŝĂƟŽŶŽƌ
ǁŝƚŚ ĂůƚĞƌŶĂƟǀĞ ƉŽůŝĐǇ ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐ ƐƵĐŚ ĂƐ ƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ ǁŝŶĚƉŽƚĞŶƟĂůƐ;KŶĚƌĂĐǌĞŬ͕<ŽŵĞŶĚĂŶƚŽǀĂ͕ĂŶĚWĂƩϮϬϭϱ͕
ƐƚĂŶĚĂƌĚƐ͕ ĨĞĞďĂƚĞƐ͕ Žƌ ƚĂƌŐĞƚĞĚ ĮŶĂŶĐŝĂů ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐ ĨŽƌƉŚŽƚŽǀŽůƚĂŝĐƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐͿ͘dŚĞƐĞĚŝīĞƌĞŶĐĞƐĐĂŶůĞĂĚƚŽ
;ƐƵĐŚ ĂƐ ƐƵďƐŝĚŝǌĞĚ ůŽĂŶƐͿ ƚŚĂƚ ĂƉƉůǇ ŽŶůǇ ƚŽ ŶĞǁ͕ ĐůĞĂŶ ĐĂƌďŽŶƉƌŝĐĞƐĂůŽŶĞďĞŝŶŐƵŶĂďůĞƚŽƚƌŝŐŐĞƌĂƚƌĂŶƐŝƟŽŶĂǁĂǇ
ƉŽǁĞƌ ƉůĂŶƚƐ ĐĂŶ ĂǀŽŝĚ ĞĂƌůǇ ƌĞƟƌĞŵĞŶƚ ŽĨ ĞǆŝƐƟŶŐ ƉůĂŶƚƐ͕ ĨƌŽŵĐŽĂů;,ŝƌƚŚĂŶĚ^ƚĞĐŬĞůϮϬϭϲͿ͘
ƚŚƵƐ ƉƌĞƐĞƌǀŝŶŐ ǀĞƐƚĞĚ ŝŶƚĞƌĞƐƚƐ͕ ĂŶĚ ĞĂƐĞ ƚŚĞ ƉŚĂƐĞͲŽƵƚ
;ĞƌƚƌĂŵ͕:ŽŚŶƐŽŶ͕ĞƚĂů͘ϮϬϭϱ͖ZŽǌĞŶďĞƌŐ͕sŽŐƚͲ^ĐŚŝůď͕ĂŶĚ dŽ ĂĚĚƌĞƐƐ ƚŚĞ ĞǆŝƐƟŶŐ ŝŶǀĞƐƚŽƌ ƌŝƐŬƐ͕ ĂŶĚ ŝŵƉƌŽǀĞ ƚŚĞ
,ĂůůĞŐĂƩĞϮϬϭϳͿ͘WƌĞǀĞŶƟŶŐƚŚĞĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶŽĨŶĞǁĂƐƐĞƚƐ ĂƩƌĂĐƟǀĞŶĞƐƐ ŽĨ ĂůƚĞƌŶĂƟǀĞƐ ƚŽ ŶĞǁ ĐŽĂů ŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚƐ͕
is especially vital in countries that currently invest in coal ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐ ĨŽƌ ĚĞͲƌŝƐŬŝŶŐ ĐůĞĂŶ ŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚ ĂƌĞ ƐƵŐŐĞƐƚĞĚ
;ĮŐƵƌĞϱ͘ϭĂŶĚƚĂďůĞϱ͘ϭͿ͘/ŶĐŽŶƚƌĂƐƚƚŽĂŚŝŐŚĐĂƌďŽŶƉƌŝĐĞ͕ ĨŽƌ Ăůů ĮŶĂŶĐŝĂů ŝŶƐƟƚƵƟŽŶƐ ĂŶĚ ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐ ĂĐƌŽƐƐ ƚŚĞ
ƐƚĂŶĚĂƌĚƐ͕ ŵĂŶĚĂƚĞƐ Žƌ ĨĞĞďĂƚĞƐ ŽŶ ŶĞǁ ƉŽǁĞƌ ƉůĂŶƚƐ ĚŽ ǁŽƌůĚ͘ dŚĞƐĞ ŝŶĐůƵĚĞ͕ ĨŽƌ ĞǆĂŵƉůĞ͕ ƐƵƉƉŽƌƚ ĨŽƌ ƉŽůŝĐǇ
ŶŽƚ ƉƌŽŵƉƚ ĐƵƌƌĞŶƚ ƉƌŽĚƵĐĞƌƐ ƚŽ ƵŶĚĞƌƵƟůŝǌĞ ĞǆŝƐƟŶŐ ĐŽĂů ĚĞƐŝŐŶ͕ ŝĚĞŶƟĮĐĂƟŽŶ ĂŶĚ ƌĞŵŽǀĂů ŽĨ ƌĞŐƵůĂƚŽƌǇ ŚƵƌĚůĞƐ͕
ƉůĂŶƚƐ͘ tŚŝůĞ ƚŚĞǇ ǁŽƵůĚ ĂǀŽŝĚ ƐƚƌĂŶĚĞĚ ĂƐƐĞƚƐ ;ďŽǆ ϱ͘ϭͿ͕ ŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚ ŽĨ ŝŶƐƟƚƵƟŽŶĂů ĐĂƉĂĐŝƚǇ͕ ĂŶĚ ƉƌŽǀŝƐŝŽŶ ŽĨ
ƚŚĞǇǁŽƵůĚůŝŬĞůǇƌĞĚŝƌĞĐƚŶĞǁŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚƐƚŽǁĂƌĚƐŐƌĞĞŶĞƌ ďƌŝĚŐŝŶŐ ŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚ ƐƵďƐŝĚŝĞƐ͘ ^ƵĐŚ ĮŶĂŶĐŝĂů ĚĞͲƌŝƐŬŝŶŐ
ŽƉƟŽŶƐ͘ ^ƚĂƚĞĚ ĚŝīĞƌĞŶƚůǇ͕ ƚŚĞ ƐƚŽĐŬ ŽĨ ĐŽĂů ƉŽǁĞƌ ƉůĂŶƚƐ ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐĐĂŶƚƌĂŶƐĨĞƌƌŝƐŬĨƌŽŵƉƌŝǀĂƚĞŝŶǀĞƐƚŽƌƐƚŽƉƵďůŝĐ
ǁŽƵůĚƐƚŽƉŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐ͕ĂŶĚŝŶƐƚĞĂĚĚĞĐƌĞĂƐĞƉƌŽŐƌĞƐƐŝǀĞůǇĂƐ ĂĐƚŽƌƐ͘  ƌĂŶŐĞ ŽĨ ͚ƉƌŝǀĂƚĞ ƐĞĐƚŽƌ ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐ͕͛ ƐƵĐŚ ĂƐ
ƉůĂŶƚƐ ĂŐĞĚ ĂŶĚ ǁĞƌĞ ƌĞƟƌĞĚ ;ZŽǌĞŶďĞƌŐ͕ sŽŐƚͲ^ĐŚŝůď͕ ĂŶĚ ŐƵĂƌĂŶƚĞĞƐ͕ƐƵďŽƌĚŝŶĂƚĞĚĚĞďƚŽƌĞƋƵŝƚǇ͕ŝƐĂůƌĞĂĚǇĂǀĂŝůĂďůĞ
;dŽƌǀĂŶŐĞƌĞƚĂů͘ϮϬϭϲͿ͘EĂƟŽŶĂůŽƌŵƵůƟůĂƚĞƌĂůĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ
,ĂůůĞŐĂƩĞϮϬϭϳͿ͘
ďĂŶŬƐ ĐŽƵůĚ ĞŵƉůŽǇ ƉƵďůŝĐ ĮŶĂŶĐŝŶŐ ƚŽ ŵŽďŝůŝǌĞ ƉƌŝǀĂƚĞ
ŶŽƚŚĞƌ ƉŽůŝĐǇ ŽƉƟŽŶ ŝŶ ƚŚŝƐ ĚŝƌĞĐƟŽŶ ŝƐ ƚŽ ĞŶĂĐƚ Ă ŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚƐ͕ ǁŚŝĐŚ ĐŽŶƚƌŝďƵƚĞ ƚŽ Ă ĚĞĐůĂƌĞĚ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ
ŵŽƌĂƚŽƌŝƵŵ;ĂďĂŶͿŽŶŶĞǁĐŽĂůƉŽǁĞƌƉůĂŶƚƐŽƌĐŽĂůŵŝŶĞƐ ƚĂƌŐĞƚ͘ ŽŶĐĞƐƐŝŽŶĂƌǇ ĐůŝŵĂƚĞ ĮŶĂŶĐĞ ĐĂŶ ĂůƐŽ ďĞ ƵƐĞĚ
ďĞǇŽŶĚĂƐƉĞĐŝĮĐƟŵĞůŝŶĞ;ĞƌƚƌĂŵĞƚĂů͘ϮϬϭϱ͖WĨĞŝīĞƌĞƚĂů͘ ƚŽ ĚĞͲƌŝƐŬ ůŽǁͲĐĂƌďŽŶ ŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚƐ ;^ƚĞĐŬĞů Ğƚ Ăů͘ ϮϬϭϳͿ͕
ϮϬϭϲ͖ ZŽǌĞŶďĞƌŐ͕ sŽŐƚͲ^ĐŚŝůď͕ ĂŶĚ ,ĂůůĞŐĂƩĞ ϮϬϭϳͿ͘ dŚŽƐĞ ǁŚŝůĞ ĐŽĂů ŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚ ĐŽƵůĚ ĂůƐŽ ďĞ ŵĂĚĞ ůĞƐƐ ĂƩƌĂĐƟǀĞ͘
ĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐĐĂŶŚĂǀĞĂĚǀĂŶƚĂŐĞƐŝŶƉŽůŝƟĐĂůĞĐŽŶŽŵǇƚĞƌŵƐ͕ /Ŷ ϮϬϭϲ͕ ƉƵďůŝĐ ĮŶĂŶĐĞ ďǇ 'ϮϬ ĐŽƵŶƚƌŝĞƐ ĨŽƌ ĐŽĂů ƉƌŽũĞĐƚƐ
ŝŶ ƚŚĂƚ ƚŚĞǇ ŝŵƉĂĐƚ ŽǁŶĞƌƐ ŽĨ ĞǆŝƐƟŶŐ ĐŽĂů ƉŽǁĞƌ ƉůĂŶƚƐ ŽƵƚƐƚƌŝƉƉĞĚĮŶĂŶĐŝŶŐĨŽƌƌĞŶĞǁĂďůĞƉƌŽũĞĐƚƐďǇĨŽƵƌƚŽŽŶĞ
ĂŶĚ ŵŝŶĞƐ ůĞƐƐ͕ ĂŶĚ ŚĞŶĐĞ ƌĞĚƵĐĞ ƌĞƐŝƐƚĂŶĐĞ ƚŽ ĐŚĂŶŐĞ ŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůůǇ;ŚĞŶϮϬϭϳͿ͘
;ZŽǌĞŶďĞƌŐ͕sŽŐƚͲ^ĐŚŝůď͕ĂŶĚ,ĂůůĞŐĂƩĞϮϬϭϳͿ͘tŚĞŶĂŚŝŐŚ
ĐĂƌďŽŶƉƌŝĐĞŝƐŶŽƚĨĞĂƐŝďůĞ͕ƚǇƉŝĐĂůůǇĚƵĞƚŽƉŽůŝƟĐĂůĞĐŽŶŽŵǇ
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƟŽŶƐ͕ĂůŽǁƉƌŝĐĞĐŽƵƉůĞĚǁŝƚŚĂŵŽƌĂƚŽƌŝƵŵĂŶĚ
ŽƚŚĞƌ ĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌǇ ƉŽůŝĐǇ ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐ͕ ƐƵĐŚ ĂƐ ƐƵƉƉŽƌƚ ϭϭ ĚĚŝƟŽŶĂůŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚƐǁŽƵůĚĂůƐŽďĞŶĞĐĞƐƐĂƌǇĨŽƌŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐ
ĨŽƌ ůŽǁͲĐĂƌďŽŶ ĞůĞĐƚƌŝĐŝƚǇ ŐĞŶĞƌĂƟŽŶ ĐĂƉĂĐŝƟĞƐ͕ ĐŽƵůĚ
ƚŚĞ ĚĞƉůŽǇŵĞŶƚ ĂŶĚ ƵƐĞ ŽĨ ^͘ ZĞĐĞŶƚ ƚƌĞŶĚƐ ƐƵŐŐĞƐƚ ƚŚĂƚ Ă ůĂƌŐĞͲƐĐĂůĞ
ƵƟůŝǌĂƟŽŶ ŽĨ ^ ĂƐĚĞĐĂƌďŽŶŝǌĂƟŽŶ ƚĞĐŚŶŽůŽŐǇ ĨŽƌƚŚĞĞůĞĐƚƌŝĐŝƚǇƐĞĐƚŽƌŝƐ
ŝŶĚĞĞĚ ŚĞůƉ ŵĂŬĞ ƉƌŽŐƌĞƐƐ ƚŽǁĂƌĚƐ ƚŚĞ ϮΣ ƚĂƌŐĞƚ͕ ǁŚŝůĞ
ƵŶůŝŬĞůǇ͕ ĂƐ ƚŚĞ ĐŽŵďŝŶĂƟŽŶ ŽĨ ƌĞŶĞǁĂďůĞƐ ǁŝƚŚ ƐƚŽƌĂŐĞ ĂŶĚ ĚĞŵĂŶĚͲƐŝĚĞ
ĚƌĂƐƟĐĂůůǇůŝŵŝƟŶŐƐƚƌĂŶĚĞĚĂƐƐĞƚƐ;ĞƌƚƌĂŵĞƚĂů͘ϮϬϭϱͿ͘
ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐƉƌŽǀŝĚĞƐƚŚĞĐŚĞĂƉĞƌĂůƚĞƌŶĂƟǀĞ;ƌĞǇĞƌĞƚĂů͘ϮϬϭϳ͖>ƂŋĞƌet

ϭϬ tĞ ĂĚĚĞĚ ƚŽŐĞƚŚĞƌ ͚ƉƌĞͲƚĂǆ ƐƵďƐŝĚŝĞƐ͛ ĂŶĚ ͚ĨŽƌĞŐŽŶĞ ĐŽŶƐƵŵƉƟŽŶ ƚĂǆ
ƌĞǀĞŶƵĞ͛ĨƌŽŵ/D&ĮŐƵƌĞƐƚŽĐĂůĐƵůĂƚĞƚŚŝƐƚŽƚĂů͕ǁŚŝĐŚǁĞĐĂůů͚ĮƐĐĂůƐƵďƐŝĚǇ͛͘
dŚĞ/D&ĂĚĚƐƚŚĞĨĂŝůƵƌĞƚŽŝŶƚĞƌŶĂůŝǌĞĞǆƚĞƌŶĂůŝƟĞƐƌĞůĂƚĞĚƚŽĨƵĞůƵƐĂŐĞƚŽ
ĂƌƌŝǀĞĂƚŝƚƐŚĞĂĚůŝŶĞ͚ĨŽƐƐŝůĨƵĞůƐƵďƐŝĚǇ͛ĮŐƵƌĞ͘
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Ăů͘ ϮϬϭϳͿ͘ EĞǀĞƌƚŚĞůĞƐƐ͕ ůĂƌŐĞͲƐĐĂůĞ ƉŽǁĞƌ ƐƚŽƌĂŐĞ ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐ ƚŽ ŵĂƚĐŚ
ĚĞŵĂŶĚʹƐƵƉƉůǇ ŵŝƐŵĂƚĐŚĞƐ ŝƐ ƐƟůů Ă ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĐĂů ĐŚĂůůĞŶŐĞ ĂŶĚ ƌĞƋƵŝƌĞƐ
ĂĚĚŝƟŽŶĂů ƌĞƐĞĂƌĐŚ ;ŶŶĂůƵƌƵ ĂŶĚ 'ĂƌŐ ϮϬϭϳ͖ WĂƌŬ ĂŶĚ >ĂƉƉĂƐ ϮϬϭϳͿ͘
ƌŝƟĐĂůůǇ͕ ƚŚĞ ŵŝŶŝƐƚĞƌƐ ŽĨ Ϯϲ ĐŽƵŶƚƌŝĞƐ ĂŐƌĞĞ ƚŚĂƚ ǁŝƚŚŽƵƚ ŽǀĞƌƚ ƉŽůŝĐǇ
ƐƵƉƉŽƌƚ;ĂƐŚĂƐďĞĞŶƉƌŽǀŝĚĞĚŝŶƚŚĞƉĂƐƚƚŽƌĞŶĞǁĂďůĞ͕ŶƵĐůĞĂƌ͕ĂŶĚƉŽǁĞƌ
ƐƚŽƌĂŐĞƚĞĐŚŶŽůŽŐǇͿ͕^ǁŝůůĞŶĐŽƵŶƚĞƌĐŚĂůůĞŶŐĞƐĞŶƚĞƌŝŶŐƚŚĞŵĂƌŬĞƚĂŶĚ
ĂĐŚŝĞǀŝŶŐĞŵŝƐƐŝŽŶƐƌĞĚƵĐƟŽŶƐ͘

6013
ϱ͘Ϯ͘ϮDĂŶĂŐŝŶŐƚŚĞƚƌĂŶƐŝƟŽŶ

ƚŚĞ ĐŽŵƉĞƟƟǀĞŶĞƐƐ ŽĨ ŽƚŚĞƌ ŝŶĚƵƐƚƌŝĞƐ ǁĂƐ ƌĞĚƵĐĞĚ͕ ĨŽƌ
ĞǆĂŵƉůĞ ĨŽůůŽǁŝŶŐ Ă ƉŽƚĞŶƟĂů ŝŶĐƌĞĂƐĞ ŝŶ ĞŶĞƌŐǇ ƉƌŝĐĞƐ
ĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚ ǁŝƚŚ Ă ĐŽĂů ƉŚĂƐĞͲŽƵƚ ƉƌŽĐĞƐƐ ;ƌĂŶŐĞƌ ĂŶĚ
YƵŝƌŝŽŶ ϮϬϭϰͿ͕ ƚŚĞ ƉƌŽƐƉĞĐƚƐ ŽĨ ƐƵĐĐĞƐƐĨƵůůǇ ĐŽŵƉůĞƟŶŐ Ă
ĐŽĂů ƉŚĂƐĞͲŽƵƚ ƉƌŽĐĞƐƐ ǁŽƵůĚ ďĞ ĐŽŵƉƌŽŵŝƐĞĚϭϰ͘ DŽĚĞů
ĂŶĂůǇƐĞƐ ĮŶĚ ƚŚĂƚ ůŽƐƐĞƐ ŝŶĐƵƌƌĞĚ ďǇ ĐŽĂů ŽǁŶĞƌƐ ĐŽƵůĚ
ďĞ ĐŽŵƉĞŶƐĂƚĞĚ ďǇ ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐ ƌĞĚŝƐƚƌŝďƵƟŶŐ Ă ĨƌĂĐƟŽŶ
ŽĨ ƚŚĞ ĐĂƌďŽŶ ƌĞŶƚϭϱ ;ƌĞŶƚ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϭϳ͖ ĂƵĞƌ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϭϲ͖
'ŽƵůĚĞƌĂŶĚ^ĐŚĞŝŶϮϬϭϯ͖<ĂůŬƵŚůĂŶĚƌĞĐŚĂϮϬϭϯͿ͘^ĞǀĞƌĂů
ĐŽƵŶƚƌŝĞƐ Žƌ ƌĞŐŝŽŶƐ͕ ƐƵĐŚ ĂƐ ůďĞƌƚĂ ŝŶ ĂŶĂĚĂ͕ ŚĂǀĞ ĐŽĂů
ƉŚĂƐĞͲŽƵƚ ĂŐƌĞĞŵĞŶƚƐ͕ ƚŽ ĞŶƐƵƌĞ ĂŶ ĞĸĐŝĞŶƚ͕ ƉƌŽŐƌĞƐƐŝǀĞ͕
ĂŶĚ ƉŽůŝƟĐĂůůǇ ĂĐĐĞƉƚĂďůĞ ƌĞĚƵĐƟŽŶ ŝŶ ĐŽĂů ƉŽǁĞƌ
ŐĞŶĞƌĂƟŽŶ ;:ŽƌĚĂĂŶ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϭϳͿϭϲ͘ /Ŷ ƚŚĞ hŶŝƚĞĚ <ŝŶŐĚŽŵ͕
ƌĞǀŝĞǁŽĨƉƌĞǀŝŽƵƐĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞǁŝƚŚƌĞĨŽƌŵƐŝŶƚŚĞĞŶĞƌŐǇ ĐŽŵƉĞŶƐĂƚŽƌǇƐƵďƐŝĚŝĞƐǁĞƌĞŐŝǀĞŶƚŽƐƵƉƉŽƌƚƚŚĞŝŶĚƵƐƚƌǇ
ƐĞĐƚŽƌ ƉƌŽǀŝĚĞƐ ŐƵŝĚĂŶĐĞ ŽŶ ŵĞĂƐƵƌĞƐ ƚŽ ŶĂǀŝŐĂƚĞ ƚŚĞ ŝŶŝƚƐĞīŽƌƚƐƚŽĐŽŵƉĞƚĞŝŶƚŚĞƌĞĨŽƌŵĞĚĞůĞĐƚƌŝĐŝƚǇŵĂƌŬĞƚ
ƉŽůŝƟĐĂůĞĐŽŶŽŵǇŽĨƉŚĂƐŝŶŐŽƵƚĐŽĂů;&ĂǇĞƚĂů͘ϮϬϭϱ͖>ŽƵŝĞ ;KŽƐƚĞƌŚƵŝƐĂŶĚƌŝŶŬϮϬϭϰͿ͘
ĂŶĚ WĞĂƌĐĞ ϮϬϭϲ͖ ^ŽǀĂĐŽŽů Ğƚ Ăů͘ ϮϬϭϲ͖ sŽŐƚͲ^ĐŚŝůď ĂŶĚ
,ĂůůĞŐĂƩĞ ϮϬϭϳͿϭϮ͘ dŚĞƐĞ ŝŶĐůƵĚĞ ŵĂŶĂŐŝŶŐ ƚŚĞ ŝŵƉĂĐƚ ŽŶ DĂŶĂŐŝŶŐŝŵƉĂĐƚƐŽŶĞŶĞƌŐǇƵƐĞƌƐ
ǁŽƌŬĞƌƐ͕ĐŽĂůŽǁŶĞƌƐ͕ŝŶĚƵƐƚƌǇĂŶĚĞŶĞƌŐǇƵƐĞƌƐ͕ĂƐǁĞůůĂƐ dŚĞ ŶĞŐĂƟǀĞ ŝŵƉĂĐƚƐ ŽĨ Ă ĐŽĂů ƉŚĂƐĞͲŽƵƚ ŽŶ ƉŽŽƌ ĂŶĚ
ƚŚĞƌŽůĞŽĨĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶ͘
ŵŝĚĚůĞͲĐůĂƐƐ ĞŶĞƌŐǇ ƵƐĞƌƐ͕ ŶŽƚĂďůǇ ƚŚƌŽƵŐŚ ŝŶĐƌĞĂƐĞĚ
ĞůĞĐƚƌŝĐŝƚǇƉƌŝĐĞƐ͕ĐĂŶĂůƐŽĐŚĂůůĞŶŐĞƚŚĞƉŽůŝƟĐĂůĨĞĂƐŝďŝůŝƚǇ
ŽĨ ƌĞĨŽƌŵƐ͕ ƌĞŐĂƌĚůĞƐƐ ŽĨ ƚŚĞ ƉƌŽŐƌĞƐƐŝǀŝƚǇ Žƌ ƌĞŐƌĞƐƐŝǀŝƚǇ
DĂŶĂŐŝŶŐŝŵƉĂĐƚƐŽŶǁŽƌŬĞƌƐ
ƚƌĂŶƐŝƟŽŶĂǁĂǇĨƌŽŵĐŽĂůĂīĞĐƚƐŵĂŶǇĚŝīĞƌĞŶƚŐƌŽƵƉƐŽĨ ŽĨ ŝŶĐƌĞĂƐĞĚ ĐŽĂů ƉƌŝĐĞƐ ŽŶ ĐŽŶƐƵŵĞƌƐ ;>ŝŶĚĞďũĞƌŐ͕ WĞŶŐ͕
ǁŽƌŬĞƌƐ͘,ŝƐƚŽƌŝĐĂůůǇ͕ƚƌĂŶƐŝƟŽŶƐĂǁĂǇĨƌŽŵĐŽĂůŚĂǀĞŽŌĞŶ ĂŶĚzĞďŽĂŚϮϬϭϱ͖ƌǌĞĚĞů'ƌĂŶĂĚŽ͕ŽĂĚǇ͕ĂŶĚ'ŝůůŝŶŐŚĂŵ
ůĞŌǁŽƌŬĞƌƐĂŶĚĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐƚŽďĞĂƌƚŚĞďƌƵŶƚŽĨũŽďůŽƐƐĞƐ ϮϬϭϮͿͿ͘ ŽŵƉĞŶƐĂƚŽƌǇ ƌĞĚŝƐƚƌŝďƵƟǀĞ ƉŽůŝĐŝĞƐ ĐĂŶ ŵŝƟŐĂƚĞ
ĂŶĚ ĚĞŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝǌĂƟŽŶ ;ĂůĚĞĐŽƩ͕ ^ĂƌƚŽƌ͕ ĂŶĚ ^ƉĞŶĐĞƌ ƚŚĞ ĚŝƐƚƌŝďƵƟŽŶĂů ŝŵƉĂĐƚƐ ƚŽ Ă ůĂƌŐĞ ĞǆƚĞŶƚ͕ ĞƐƉĞĐŝĂůůǇ ŝĨ Ă
ϮϬϭϳ͖ dƌĞďŝůĐŽĐŬ ϭϵϴϭͿ͘ tŚŝůĞ ŵĂĐƌŽĞĐŽŶŽŵŝĐ ĂŶĂůǇƐĞƐ ŽĨ ĨƌĂĐƟŽŶ ŽĨ ƌĞǀĞŶƵĞƐ ŝƐ ƌĞĐǇĐůĞĚ ŝŶƚŽ ƚƌĂŶƐĨĞƌƐ ƚŽ ƉŽŽƌ ĂŶĚ
ƚŚĞ ĞŵƉůŽǇŵĞŶƚ ŝŵƉĂĐƚ ŽĨ ƐǁŝƚĐŚŝŶŐ ƚŽ ŵŽƌĞ ƌĞŶĞǁĂďůĞ ŵŝĚĚůĞͲĐůĂƐƐŚŽƵƐĞŚŽůĚƐ;ƌĞŶŶĞƌ͕ZŝĚĚůĞ͕ĂŶĚŽǇĐĞϮϬϬϳ͖
ĞŶĞƌŐǇƵƐƵĂůůǇĮŶĚŶĞƚũŽďĐƌĞĂƟŽŶ;ĂŵĞƌŽŶĂŶĚǀĂŶĚĞƌ ƵƌƚƌĂǁ͕^ǁĞĞŶĞǇ͕ĂŶĚtĂůůƐϮϬϬϵ͖ĂůůĂŶĞƚĂů͘ϮϬϬϵ͖ŽĂĚǇ͕
ǁĂĂŶϮϬϭϱ͖WĞƌƌŝĞƌĂŶĚYƵŝƌŝŽŶϮϬϭϲ͖ZĂŐǁŝƚǌĞƚĂů͘ϮϬϬϵ͖ WĂƌƌǇ͕ĂŶĚ^ŚĂŶŐϮϬϭϳ͖'ŽŶǌĂůĞǌϮϬϭϮ͖>ŝĂŶŐĂŶĚtĞŝϮϬϭϮ͖
tĞŝ͕WĂƚĂĚŝĂ͕ĂŶĚ<ĂŵŵĞŶϮϬϭϬͿ͕ƚŚĞǇŵĂǇŵĂƐŬũŽďůŽƐƐĞƐ ZĂƵƐĐŚ͕DĞƚĐĂůĨ͕ĂŶĚZĞŝůůǇϮϬϭϭ͖^ǇŵŽŶƐ͕WƌŽŽƉƐ͕ĂŶĚ'ĂǇ
ŝŶŽƚŚĞƌůŽĐĂƟŽŶƐ͕ĂŶĚŵŝŐŚƚŚĞŶĐĞďĞĂƉŽŽƌŝŶĚŝĐĂƚŽƌĨŽƌ ϭϵϵϰͿ͘dŚŝƐĐĂŶďĞĚŽŶĞƚŚƌŽƵŐŚĚŝīĞƌĞŶƚŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐƚŚĂƚ
Ă ũƵƐƚ ƚƌĂŶƐŝƟŽŶϭϯ͘ /ŶĚĞĞĚ͕ ĐĂƐĞͲďǇͲĐĂƐĞ ĂŶĂůǇƐĞƐ ĂƌĞ ŽŌĞŶ ƐƉĞĐŝĮĐĂůůǇƚĂƌŐĞƚƚŚĞƐƵďƐĞƚŽĨƚŚĞƉŽƉƵůĂƟŽŶƚŚĂƚŝƐĚŝƌĞĐƚůǇ
ŶĞĞĚĞĚƚŽĂƐƐĞƐƐƚŚĞŬŝŶĚƐŽĨũŽďƐĐƌĞĂƚĞĚ͕ƚŚĞŝƌǁĂŐĞƐĂŶĚ ĂīĞĐƚĞĚ͘&ŽƌĞǆĂŵƉůĞ͕ĚŝƌĞĐƚĐĂƐŚƚƌĂŶƐĨĞƌƐĐĂŶďĞƵƐĞĚĂƐ
ĐŽŶĚŝƟŽŶƐ͕ ƚŚĞ ƐŬŝůůƐ ƌĞƋƵŝƌĞĚ ďǇ ƚŚĞƐĞ ũŽďƐ͕ ĂŶĚ ǁŚĞƚŚĞƌ ĐŽŵƉĞŶƐĂƚŽƌǇ ŵĞĂƐƵƌĞƐ͕ ǁŚĞƌĞ ĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞ ƐǇƐƚĞŵƐ ĞǆŝƐƚ
ƚŚĞǇĐĂŶďĞĂĐĐĞƐƐĞĚďǇƌŽƵŐŚůǇƚŚĞƐĂŵĞƉŽƉƵůĂƟŽŶŐƌŽƵƉ ;ZĞŶƚƐĐŚůĞƌϮϬϭϱ͖ZŽďůĞƐ͕ZƵďŝŽ͕ĂŶĚ^ƚĂŵƉŝŶŝϮϬϭϱ͖tŽƌůĚ
ĂīĞĐƚĞĚ ďǇ Ă ĐŽĂů ƉŚĂƐĞͲŽƵƚ ;DŝůůĞƌ͕ ZŝĐŚƚĞƌ͕ ĂŶĚ K͛>ĞĂƌǇ ĂŶŬ ϮϬϭϱͿ͘ ůƚĞƌŶĂƟǀĞůǇ͕ ĐŽŵƉĞŶƐĂƟŽŶ ĐĂŶ ďĞ ŽīĞƌĞĚ
ƚŚƌŽƵŐŚ ŝŶͲŬŝŶĚ ŵĞĂƐƵƌĞƐ͕ ƐƵĐŚ ĂƐ ĞůĞĐƚƌŝĮĐĂƟŽŶ ŝŶ ƉŽŽƌ
ϮϬϭϱͿ͘
ĂŶĚƌƵƌĂůĂƌĞĂƐ͕ĚŝƐƚƌŝďƵƟŶŐĞĸĐŝĞŶƚůŝŐŚƚͲďƵůďƐ͕ŝŵƉƌŽǀŝŶŐ
^ƵƉƉŽƌƚ͕ ƐƵĐŚ ĂƐ ǁĂŐĞ ƐƵďƐŝĚŝĞƐ ;ƚŽ ĞŶĐŽƵƌĂŐĞ ŚŝƌŝŶŐ ƉƵďůŝĐ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚ͕ Žƌ ĞůŝŵŝŶĂƟŶŐ ĨĞĞƐ Ăƚ ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚͲƌƵŶ
ŝŶ ĞǆƉĂŶĚŝŶŐ ƐĞĐƚŽƌƐͿ ĂŶĚ ƵŶĞŵƉůŽǇŵĞŶƚ ŝŶƐƵƌĂŶĐĞ ĨŽƌ ƐĐŚŽŽůƐ;ŽĂĚǇ͕WĂƌƌǇ͕ĂŶĚ^ŚĂŶŐϮϬϭϳ͖&ĂǇĞƚĂů͘ϮϬϭϱ͖'ĂƌŐ
ĚŝƐƉůĂĐĞĚǁŽƌŬĞƌƐ͕ĐĂŶŚĞůƉĞīĞĐƟǀĞůǇŵŝƟŐĂƚĞŵŽƐƚŽĨƚŚĞ ĞƚĂů͘ϮϬϭϳͿ͘
ůŽƐƐĞƐ Ăƚ ŐĞŶĞƌĂůůǇ ŵŽĚĞƐƚ ĐŽƐƚƐ ;>ŽƵŝĞ ĂŶĚ WĞĂƌĐĞ ϮϬϭϲ͖
WŽƌƚŽ ϮϬϭϮͿ͘ DŽƌĞ ŐĞŶĞƌĂůůǇ͕ ƌĞƐĞĂƌĐŚ ŽŶ ƉĂƐƚ ƚƌĂŶƐŝƟŽŶƐ ZĞĚŝƌĞĐƟŶŐ ƌĞƐŽƵƌĐĞƐ͕ ĨƌŽŵ ĐŽĂů ƵƐĞ ƚŽ ƚŚĞ ƉƌŽǀŝƐŝŽŶ ŽĨ
ƐŚŽǁƐƚŚĂƚƐŽĐŝĂůĚŝĂůŽŐƵĞ͕ƐŽĐŝĂůƉƌŽƚĞĐƟŽŶĂŶĚĞĐŽŶŽŵŝĐ ƉƵďůŝĐ ŐŽŽĚƐ͕ ŚĞůƉƐ ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐ ŐĂƌŶĞƌ ƐƵƉƉŽƌƚ ĨŽƌ ĐŽĂů
ĚŝǀĞƌƐŝĮĐĂƟŽŶ ĂƌĞ ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚĂů ŝŶ ĞŶƐƵƌŝŶŐ ũƵƐƚ ƚƌĂŶƐŝƟŽŶƐ ƉŚĂƐĞͲŽƵƚ ƉůĂŶƐ ;^ƟŐůŝƚǌ ĂŶĚ ^ƚĞƌŶ ϮϬϭϳͿ͘ &Žƌ ŝŶƐƚĂŶĐĞ͕
;ĂůĚĞĐŽƩ͕ ^ĂƌƚŽƌ͕ ĂŶĚ ^ƉĞŶĐĞƌ ϮϬϭϳ͖ 'ĂůŐſĐǌŝ ϮϬϭϰ͖ ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐĐĂŶƵƐĞƌĞǀĞŶƵĞƐĨƌŽŵƚĂǆĂƟŽŶŽƌƐĂǀŝŶŐƐĨƌŽŵ
,ĞĂůǇ ĂŶĚ ĂƌƌǇ ϮϬϭϳͿ͘ dŚŝƐ ĐĂŶ ďĞ ĞǆƉĞĐƚĞĚ ƚŽ ďĞ ŵŽƌĞ ĂǀŽŝĚĞĚĨŽƐƐŝůĨƵĞůƐƵďƐŝĚŝĞƐƚŽŝŶǀĞƐƚŝŶƉƵďůŝĐŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞ
ĐŚĂůůĞŶŐŝŶŐ ŝŶ ĚĞǀĞůŽƉŝŶŐ ĐŽƵŶƚƌŝĞƐ͕ ǁŚĞƌĞ ƌĞƐŽƵƌĐĞƐ ĂŶĚ ;:ĂŬŽď Ğƚ Ăů͘ ϮϬϭϲ͕ ϮϬϭϱͿ͕ ĞŶĞƌŐǇ ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞϭϳ͕ Žƌ ƐŽĐŝĂů
ŝŶƐƟƚƵƟŽŶĂůĐĂƉĂĐŝƟĞƐĂƌĞƐĐĂƌĐĞƌĂŶĚƚŚĞŵŝŶŝŶŐǁŽƌŬĨŽƌĐĞ ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ ;,ĂůůĞŐĂƩĞ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϭϲͿ͘ 'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐ ĐĂŶ ĂůƐŽ
ŝƐƐĞŵŝͲŽƌƵŶƐŬŝůůĞĚ͘
^ŽŵĞ ŽĨ ƚŚĞ ƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐ ŶĞŐĂƟǀĞůǇ ŝŵƉĂĐƚĞĚ ďǇ ƚŚĞ
ƚƌĂŶƐŝƟŽŶ ĂǁĂǇ ĨƌŽŵ ĐŽĂů͕ ŝŶĐůƵĚŝŶŐ ǁŽƌŬĞƌƐ͕ ĐŽĂů ŽǁŶĞƌƐ͕
ĂŶĚĞŶĞƌŐǇƵƐĞƌƐƌĞůǇŝŶŐŽŶůŽǁƉƌŝĐĞƐ͕ŵĂǇŚĂǀĞƚŚĞƉŽǁĞƌ
ƚŽ ǀĞƚŽ ƉƌŽƉŽƐĞĚ ƌĞĨŽƌŵƐ ;ƌĞŶƚ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϭϳ͖ <ĞƌŶ ĂŶĚ
ZŽŐŐĞϮϬϭϲ͖^ŽǀĂĐŽŽůĞƚĂů͘ϮϬϭϲ͖dƌĞďŝůĐŽĐŬϮϬϭϰͿ͘ƐŽŶĞ
ĞǆĂŵƉůĞ͕ ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐ ƚŚĂƚ ŚĂǀĞ ƚƌŝĞĚ ƚŽ ƉĂƐƐ ĨŽƐƐŝů ĨƵĞů
ƐƵďƐŝĚǇƌĞĨŽƌŵƐŽŶƚŚĞŐƌŽƵŶĚƐŽĨƚĞĐŚŶŝĐĂůƐŽƵŶĚŶĞƐƐĂŶĚ
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĞ ĨĞĂƐŝďŝůŝƚǇ͕ ǁŝƚŚŽƵƚ ƚĂŬŝŶŐ ŝŶƚŽ ĂĐĐŽƵŶƚ ƚŚĞ
ƉŽůŝƟĐĂůĞĐŽŶŽŵǇŽĨƌĞĨŽƌŵƐ͕ŚĂǀĞŽŌĞŶĨĂŝůĞĚ;ĂǌŝůŝĂŶĂŶĚ
KŶǇĞũŝϮϬϭϮ͖ZĞŶƚƐĐŚůĞƌĂŶĚĂǌŝůŝĂŶϮϬϭϲ͖^ĚƌĂůĞǀŝĐŚ͕^Ăď͕
ĂŶĚŽƵŚĂƌϮϬϭϰͿ͘

DĂŶĂŐŝŶŐŝŵƉĂĐƚƐŽŶĐŽĂůŽǁŶĞƌƐĂŶĚŝŶĚƵƐƚƌǇ
 ĐŽĂů ƉŚĂƐĞͲŽƵƚ ǁŽƵůĚ ůĞĂĚ ƚŽ Ă ĚĞǀĂůƵĂƟŽŶ ŽĨ ĞǆŝƐƟŶŐ
ĐŽĂůĂƐƐĞƚƐ;ƐĞĐƟŽŶϱ͘ϭĂŶĚďŽǆϱ͘ϭͿ͘/ŶĂƐŝƚƵĂƟŽŶŝŶǁŚŝĐŚ
ϭϮ /ŶĐůƵĚŝŶŐĞŶĞƌŐǇƚĂǆĂƟŽŶ͕ĞŶĞƌŐǇƐƵďƐŝĚǇƌĞŵŽǀĂů͕ĂŶĚĐĂƌďŽŶƚĂǆĞƐ͕ĂƐǁĞůů
ĂƐĂĚũƵƐƚŵĞŶƚƉĂĐŬĂŐĞƐĨŽƌ͕ĂŶĚƌĞͲƚƌĂŝŶŝŶŐŽĨ͕ĞŶĞƌŐǇƐĞĐƚŽƌǁŽƌŬĞƌƐ͘
ϭϯ dŚĞ /ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů >ĂďŽƵƌ KƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶ ŚĂƐ ŚĂƐ ƉƌŽĚƵĐĞĚ ƚŚĞ 'ƵŝĚĞůŝŶĞƐ
ĨŽƌ Ă :ƵƐƚ dƌĂŶƐŝƟŽŶ dŽǁĂƌĚƐ ŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůůǇ ^ƵƐƚĂŝŶĂďůĞ ĐŽŶŽŵŝĞƐ ĂŶĚ
^ŽĐŝĞƟĞƐĨŽƌůů;/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů>ĂďŽƵƌKƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶϮϬϭϱͿ͕ǁŚŝĐŚĂƌĞĞǆƉůŝĐŝƚůǇ
ƌĞĐŽŐŶŝǌĞĚŝŶƚŚĞWĂƌŝƐŐƌĞĞŵĞŶƚ;hŶŝƚĞĚEĂƟŽŶƐϮϬϭϱͿ͘

ϭϰ dŚĞƐĞ ŬŝŶĚƐ ŽĨ ĚŝƐůŽĐĂƟŽŶƐ ƉůĂǇĞĚ Ă ƌŽůĞ ŝŶ ƚŚĞ ϮϬϭϲ h^ ĞůĞĐƟŽŶƐ͕ ǁŚĞƌĞ
ůŽƐƐŽĨĐŽĂůũŽďƐŽǀĞƌƚŚĞƉĂƐƚϮϬʹϯϬǇĞĂƌƐĂīĞĐƚĞĚĞŶƟƌĞĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐĂŶĚ
ƐƚĂƚĞƐ͕ůĞĂĚŝŶŐƚŽŵĂƐƐŝǀĞƐŚŝŌƐŝŶǀŽƟŶŐďĞŚĂǀŝŽƵƌ͘
ϭϱ dŚĞ ͚ĐĂƌďŽŶ ƌĞŶƚ͛ ĚĞƐĐƌŝďĞƐ ƚŚĞ ĞĐŽŶŽŵŝĐ ǀĂůƵĞ ŽĨ ďĞŝŶŐ ĂůůŽǁĞĚ ƚŽ Ğŵŝƚ͕
ǁŚŝĐŚǁŽƵůĚďĞĐĂƉƚƵƌĞĚďǇŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐŝŵƉůĞŵĞŶƟŶŐĂĐĂƌďŽŶƉƌŝĐĞ͕ƚŚĂƚ
ŝƐĂƚĂǆŽƌĂŶĞŵŝƐƐŝŽŶƐƚƌĂĚŝŶŐƐĐŚĞŵĞ͘
ϭϲ dŽ ĚŽ ƐŽ͕ ƚŚĞ ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ ŽĨ ůďĞƌƚĂ ĐŽŵŵŝƩĞĚ ƚŽ ͞ƉƌŽǀŝĚĞ ƚƌĂŶƐŝƟŽŶ
ƉĂǇŵĞŶƚƐ ƚŽ ƚŚĞ ĐŽŵƉĂŶŝĞƐ ǁŚŝĐŚ ǁĞƌĞ ŽƌŝŐŝŶĂůůǇ ƐůĂƚĞĚ ƚŽ ŽƉĞƌĂƚĞ ƚŚĞŝƌ
ĐŽĂůͲĮƌĞĚƵŶŝƚƐďĞǇŽŶĚϮϬϯϬ͘͟dŚĞƐĞƉĂǇŵĞŶƚƐ͞ƌĞƉƌĞƐĞŶƚƚŚĞĂƉƉƌŽǆŝŵĂƚĞ
ĞĐŽŶŽŵŝĐ ĚŝƐƌƵƉƟŽŶ ƚŽ ƚŚĞŝƌ ĐĂƉŝƚĂů ŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚƐ͟ ;'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚ ŽĨ ůďĞƌƚĂ
ϮϬϭϱͿ͘
ϭϳ ^ĞĞ͕ĨŽƌĞǆĂŵƉůĞ͕ƚŚĞĐĂƐĞƐƚƵĚǇŽŶ/ŶĚŝĂ͕ŝŶ^ĞĐƟŽŶϱ͘ϯ͘
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ƵƐĞƚŚŽƐĞƐĂǀŝŶŐƐƚŽƌĞĚƵĐĞŝŶĐŽŵĞƚĂǆĞƐĂŶĚƉĂǇƌŽůůƚĂǆĞƐ͕ ƵƐƚƌĂůŝĂ ŝƐ ƚŚĞ ŽŶůǇ ĐŽƵŶƚƌǇ ƚŚĂƚ ŝŶƚƌŽĚƵĐĞĚ Ă ĨƵůůͲƐĐĂůĞ
ƚŽ ĐŽƌƌĞĐƚ ŝŵƉĂĐƚƐ ŽŶ ƚŚŽƐĞ ĐŽŶƐƵŵĞƌƐ ǁŚŽ ĚŽ ƉĂǇ ƚĂǆĞƐ ĐĂƌďŽŶ ƉƌŝĐŝŶŐ ƐĐŚĞŵĞ ;ŝŶ ϮϬϭϮͿ ĂŶĚ ƚŚĞŶ ĂďŽůŝƐŚĞĚ ŝƚ ;ŝŶ
;DĞƚĐĂůĨϭϵϵϵͿ͘
ϮϬϭϰͿ͘WŽůŝĐǇƵŶĐĞƌƚĂŝŶƚǇŝƐĚĞĞƉͲƐĞĂƚĞĚŝŶƚŚĞĞŶĞƌŐǇƐĞĐƚŽƌ͕
ƐƟŇŝŶŐŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚ;:ŽƚǌŽ͕:ŽƌĚĂŶ͕ĂŶĚ&ĂďŝĂŶϮϬϭϮͿ͘
ĂƐŚ ƚƌĂŶƐĨĞƌƐ ;ƚŽ ĚŝƌĞĐƚůǇ ĂīĞĐƚĞĚ ĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐͿ ĂŶĚ ƚĂǆ
ƌĞĚƵĐƟŽŶƐ ;ďĞŶĞĮƟŶŐ Ăůů ĐŝƟǌĞŶƐͿ ĂƌĞ ŶŽƚ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝůǇ 5.3.2 China: slowly turning the wheel
ŵƵƚƵĂůůǇ ĞǆĐůƵƐŝǀĞ ;WĂƌƌǇ ĂŶĚ tŝůůŝĂŵƐ ϮϬϭϬͿ͘ /ŶĚĞĞĚ͕ Ă ĞŝŶŐ ƚŚĞ ǁŽƌůĚ͛Ɛ ůĂƌŐĞƐƚ ĐŽŶƐƵŵĞƌ ŽĨ ĐŽĂů ;W͕ ϮϬϭϳͿ͕ ĂŶĚ
ĐŽŵďŝŶĂƟŽŶŽĨƚƌĂŶƐĨĞƌƐĂŶĚĂƌĞĚƵĐƟŽŶŽĨĚŝƐƚŽƌƟǀĞƚĂǆĞƐ ƌĞůǇŝŶŐůĂƌŐĞůǇŽŶĐŽĂůŝŶŝƚƐĞŶĞƌŐǇƐƵƉƉůǇ͕ŚŝŶĂŚĂƐ;ŝŶŝƚƐ
ĨƵŶĚĞĚďǇĞŶĞƌŐǇƚĂǆĞƐĐŽƵůĚĨŽƐƚĞƌŵŽƌĞƉƌŽŐƌĞƐƐŝǀĞŝŶĐŽŵĞ EĂƟŽŶĂůůǇĞƚĞƌŵŝŶĞĚŽŶƚƌŝďƵƟŽŶͿĐŽŵŵŝƩĞĚƚŽĂĐŚŝĞǀĞ
ĚŝƐƚƌŝďƵƟŽŶƉĂƩĞƌŶƐ͕ĂŶĚĚƌŝǀĞĂƌĞĚƵĐƟŽŶŝŶůŽǁͲĐŽƐƚĐŽĂů ĂƉĞĂŬŝŶĐŽĂůĞŵŝƐƐŝŽŶƐďǇϮϬϯϬ͕ĂŶĚĞǀĞŶƚƵĂůůǇĚŝǀĞƌƐŝĨǇŝƚƐ
ƵƐĂŐĞ;ĂĐŚĞƚĂů͘ϮϬϬϮͿ͘
ĞŶĞƌŐǇƐƵƉƉůǇ͘^ŝŶĐĞϮϬϭϯ͕ĐŽĂůĐŽŶƐƵŵƉƟŽŶƐĞĞŵƐƚŽŚĂǀĞ
ƐƚĂůůĞĚ͕ǁŝƚŚƐŽŵĞĐůĂŝŵŝŶŐƚŚĂƚƚŚĞƉĞƌŝŽĚŽĨŵĂũŽƌŐƌŽǁƚŚ
ŝŶŚŝŶĂ͛ƐĐŽĂůĐŽŶƐƵŵƉƟŽŶŝƐĂůƌĞĂĚǇŽǀĞƌ;/ϮϬϭϲͿŽƌƚŚĂƚ
ŽŵŵƵŶŝĐĂƟŶŐƉŽƚĞŶƟĂůďĞŶĞĮƚƐĂŶĚŝŶǀŽůǀŝŶŐƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐ ŚŝŶĂ͛Ɛ ĐŽĂů ĐŽŶƐƵŵƉƟŽŶ ŚĂƐ ĂůƌĞĂĚǇ ƉĞĂŬĞĚ ;'ƌĞĞŶ ĂŶĚ
ŝƐĂŶĞƐƐĞŶƟĂůƉƌĞĐŽŶĚŝƟŽŶĨŽƌĂƐƵĐĐĞƐƐĨƵůƚƌĂŶƐŝƟŽŶĂǁĂǇ ^ƚĞƌŶϮϬϭϳ͖/ϮϬϭϲͿ͘
ĨƌŽŵ ĐŽĂů ;,ĞĂůǇ ĂŶĚ ĂƌƌǇ ϮϬϭϳͿ͘ ŽĂĚǇ Ğƚ Ăů͘ ;ϮϬϭϳͿ͕
ĐŽŵƉĂƌŝŶŐ ϯϮ ĞŶĞƌŐǇ ƉƌŝĐŝŶŐ ƌĞĨŽƌŵƐ͕ ĨŽƵŶĚ ƚŚĂƚ ƚŚĞ tŚŝůĞ ŝƚ ŝƐ ƚŽŽ ĞĂƌůǇ ƚŽ ŝŶƚĞƌƉƌĞƚ ĐƵƌƌĞŶƚ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƐ͕
ĂďƐĞŶĐĞŽĨĂŶĞīĞĐƟǀĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶƐƚƌĂƚĞŐǇǁĂƐĚĞĐŝƐŝǀĞ ŚŝŶĂŝƐĂĚŽƉƟŶŐĂǁŝĚĞƌĂŶŐĞŽĨĐƌŽƐƐͲƐĞĐƚŽƌĂůƉŽůŝĐŝĞƐĂŶĚ
ŝŶƵŶƐƵĐĐĞƐƐĨƵůƉĂƐƚƌĞĨŽƌŵƐ͘
ŵĞĂƐƵƌĞƐ ƚŽ ƌĞĚƵĐĞ ŝƚƐ ĐŽĂů ƉƌŽĚƵĐƟŽŶ ĂŶĚ ĐŽŶƐƵŵƉƟŽŶ͕
ůĂƌŐĞůǇ ŵŽƟǀĂƚĞĚ ďǇ ƚŚĞ ŶĞĞĚ ƚŽ ƚĂĐŬůĞ ůŽĐĂů Ăŝƌ ƉŽůůƵƟŽŶ
;ŚŽŶŐĞƚĂů͘ϮϬϭϱ͖,ĂŽĞƚĂů͘ϮϬϭϲͿ͘^ƉĞĐŝĮĐƉŽůŝĐŝĞƐŝŶĐůƵĚĞ
5.3 Country studies
ƉŚĂƐŝŶŐ ŽƵƚ ĐŽĂů ŝŶ ŬĞǇ ĐŝƟĞƐ ĂŶĚ ƌĞŐŝŽŶƐ ƚŽ ŝŵƉƌŽǀĞ Ăŝƌ
dŚŝƐ ƐĞĐƟŽŶ ƉƌĞƐĞŶƚƐ ƉŽůŝĐŝĞƐ͕ ŵĞĂƐƵƌĞƐ ĂŶĚ ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐ ƋƵĂůŝƚǇ͕ ŝŵƉƌŽǀŝŶŐ ƚŚĞ ĞĸĐŝĞŶĐǇ ŽĨ ĐŽĂůͲĮƌĞĚ ƉŽǁĞƌ ƉůĂŶƚƐ
ďĞŝŶŐ ƵƐĞĚ ďǇ ŵĂũŽƌ ĐŽĂů ƵƐĞƌƐ ĂŶĚ ƉƌŽĚƵĐĞƌƐ ĂƌŽƵŶĚ ĂŶĚŝŶĚƵƐƚƌŝĂůďŽŝůĞƌƐĂŶĚĨƵƌŶĂĐĞƐ͕ŵĂŶĚĂƚŽƌǇĐůŽƐƵƌĞŽĨŽůĚ
ƚŚĞ ǁŽƌůĚ͕ ƚŽ ŚŝŐŚůŝŐŚƚ ƚŚĞ ĐŚĂůůĞŶŐĞƐ ĂŶĚ ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐ ĂŶĚŝŶĞĸĐŝĞŶƚĐŽĂůŵŝŶĞƐ͕ĂƐǁĞůůĂƐĐŽĂůͲĮƌĞĚƉŽǁĞƌƉůĂŶƚƐ͕
ĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚ ǁŝƚŚ ĐŽĂů ƉŚĂƐĞͲŽƵƚ͘ ^ƵĐĐĞƐƐ ƌĂƚĞƐ ĚŝīĞƌ ĂŶĚ ĂŶĚŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĨĂĐŝůŝƟĞƐ͘&ŽƌŝŶƐƚĂŶĐĞ͕ĚƵƌŝŶŐƚŚĞϮϬϭϭʹϮϬϭϰ
ŵĂũŽƌ ŐĂƉƐ ŶĞĞĚ ƚŽ ďĞ ďƌŝĚŐĞĚ ĨŽƌ Ă ƋƵŝĐŬĞƌ ƉŚĂƐĞͲŽƵƚ͘ ƉĞƌŝŽĚ͕ Ϯϰ 't ŽĨ ĐŽĂůͲĮƌĞĚ ƉŽǁĞƌ ƉůĂŶƚƐ ĂŶĚ ϰϳϯ ŵŝůůŝŽŶ
,ŽǁĞǀĞƌ͕ƚŚĞďƌĞĂĚƚŚŽĨƉŽƐŝƟǀĞĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞƐŝƐĞŶŽƵŐŚƚŽ ƚŽŶŶĞƐ ŽĨ ĐŽĂů ƉƌŽĚƵĐƟŽŶ ĐĂƉĂĐŝƚǇ ǁĞƌĞ ĐůŽƐĞĚ ;,Ăƌƚ͕
ŽīĞƌĂďƵŽǇĂŶƚŽƵƚůŽŽŬŽŶƚŚĞŽǀĞƌĂůůĚŝƌĞĐƟŽŶ͘
ĂƐƐĞƩ͕ ĂŶĚ :ŽŚŶƐŽŶ ϮϬϭϳ͖ EZ ϮϬϭϲͿ͘ dŚĞ 'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚ
ĂůƐŽ ƉƌŽŵŽƚĞƐ ƚŚĞ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ŽĨ ůŽǁͲĐĂƌďŽŶ ĞŶĞƌŐǇ
5.3.1. Australia: coal exports and policy challenges ƐŽƵƌĐĞƐ͕ĨŽƌĞǆĂŵƉůĞďǇĨĞĞĚͲŝŶƚĂƌŝīƐĨŽƌƌĞŶĞǁĂďůĞĞŶĞƌŐǇ
/Ŷ ƵƐƚƌĂůŝĂ͕ ǁŚŝĐŚ ŚĂƐ ƌĞůŝĞĚ ŚĞĂǀŝůǇ ŽŶ ŝƚƐ ĂďƵŶĚĂŶƚ ĐŽĂů ĂŶĚ ŐƌĂŶƚĞĚ ŐƌŝĚ ĂĐĐĞƐƐ͘ dŚĞ ŶĞǁůǇ ŝŶƚƌŽĚƵĐĞĚ ĐĂƌďŽŶ
ƌĞƐĞƌǀĞƐ ĨŽƌ ĚŽŵĞƐƟĐ ĞůĞĐƚƌŝĐŝƚǇ ƉƌŽĚƵĐƟŽŶ͕ ƚƌĂŶƐŝƟŽŶŝŶŐ ĚŝŽǆŝĚĞ ĞŵŝƐƐŝŽŶƐ ƚƌĂĚŝŶŐ ƐĐŚĞŵĞ ĐĂŶ ĂůƐŽ ďĞ ĞǆƉĞĐƚĞĚ
ĂǁĂǇĨƌŽŵĐŽĂůŝƐůŝŬĞůǇƚŽƉŽƐĞƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚƉŽůŝĐǇĐŚĂůůĞŶŐĞƐ͘ ƚŽ ŵĂŬĞ ĐŽĂů ĐŽŶƐƵŵƉƟŽŶ ƌĞůĂƟǀĞůǇ ƵŶĂƩƌĂĐƟǀĞ ;^ǁĂƌƚǌ
/ƚŝƐǁŝĚĞůǇĂŶƟĐŝƉĂƚĞĚƚŚĂƚƚŚĞŶƵŵďĞƌŽĨĐŽĂůͲĮƌĞĚƉŽǁĞƌ ϮϬϭϲͿ͘/ŶĂĚĚŝƟŽŶ͕ƚŽĂĚĚƌĞƐƐƚŚĞŽǀĞƌĐĂƉĂĐŝƚǇŽĨŝŶĚƵƐƚƌŝĞƐ
ƉůĂŶƚƐǁŝůůĐŽŶƟŶƵĞƚŽĚĞĐůŝŶĞ͕ĂƐƉůĂŶƚƐĐŽŵĞƚŽǁĂƌĚƐƚŚĞ ĂŶĚ ƉŽǁĞƌ ŐĞŶĞƌĂƟŽŶ͕ ƚŚĞ 'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚ ŚĂƐ ĂůƐŽ ŚĂůƚĞĚ
ϭϵ
ĞŶĚŽĨƚŚĞŝƌƉůĂŶŶĞĚůŝĨĞƟŵĞƐ͘ŶƵŵďĞƌŽĨŽůĚĞƌĐŽĂůͲĮƌĞĚ ƚŚĞ ĂƉƉƌŽǀĂů ŽĨ ŶĞǁ ĐĂƉĂĐŝƚǇ ͕ ĂůƚŚŽƵŐŚ ŝƚ ƌĞŵĂŝŶƐ ƚŽ ďĞ
ƉŽǁĞƌ ƉůĂŶƚƐ ŚĂǀĞ ďĞĞŶ ƐŚƵƚ ĚŽǁŶ͕ ĂŶĚ ŶĞǁ ĐŽĂůͲĮƌĞĚ ƐĞĞŶ ŚŽǁ ŵĂŶǇ ŽĨ ƚŚĞƐĞ ƉƌŽũĞĐƚƐ ǁŝůů ďĞ ĐĂŶĐĞůůĞĚ Žƌ ũƵƐƚ
ĐĂƉĂĐŝƚǇŝƐŶŽǁǁŝĚĞůǇƐĞĞŶĂƐ͚ƵŶŝŶǀĞƐƚĂďůĞ͛ďǇƚŚĞƉƌŝǀĂƚĞ ƉŽƐƚƉŽŶĞĚƵŶƟůĂŌĞƌϮϬϮϬ͘dŽƐŽŌĞŶƚŚĞƐŽĐŝĂůƐŝĚĞĞīĞĐƚƐŽĨ
ƐĞĐƚŽƌ͕ĚƵĞƚŽĐĂƌďŽŶƌŝƐŬƐĂŶĚďĞĐĂƵƐĞƌĞŶĞǁĂďůĞĞŶĞƌŐǇŝƐ ĐůŽƐŝŶŐŝŶƐŽůǀĞŶƚ͕ƉŽůůƵƟŶŐĂŶĚŝŶĞĸĐŝĞŶƚƐƚĂƚĞͲŽǁŶĞĚĐŽĂů
ŵŝŶĞƐ͕ĂŶ/ŶĚƵƐƚƌǇĚũƵƐƚŵĞŶƚ&ƵŶĚŚĂƐƉƌŽǀŝĚĞĚŚŝŶĞƐĞ
ƌĂƉŝĚůǇŐĂŝŶŝŶŐĂĐŽƐƚĂĚǀĂŶƚĂŐĞ;DŽƌŐĂŶϮϬϭϳͿ͘
zƵĂŶϭϬϬ ďŝůůŝŽŶ ;ĂƉƉƌŽǆŝŵĂƚĞůǇ h^Ψϭϱ ďŝůůŝŽŶͿ ƚŽ ŵĂŶĂŐĞ
ϭϴ
ĞŝŶŐ ƚŚĞ ǁŽƌůĚ͛Ɛ ƐĞĐŽŶĚ ůĂƌŐĞƐƚ ĐŽĂů ĞǆƉŽƌƚĞƌ ͕ ƚŚĞ ĞǀĞŶ ƵŶĞŵƉůŽǇŵĞŶƚŝŶƚŚĞƐƚĞĞůĂŶĚĐŽĂůƐĞĐƚŽƌƐ;EZϮϬϭϲͿ͘
ďŝŐŐĞƌƋƵĞƐƟŽŶ ŝƐ ƚŚĞ ĨƵƚƵƌĞ ŽĨ ĐŽĂů ĞǆƉŽƌƚƐ͘ dŚĞƌŵĂů ĐŽĂů
ĞǆƉŽƌƚƐ͕ ǁŚŝĐŚ ĂƌĞ ĚŝƌĞĐƚůǇ ĚĞƉĞŶĚĞŶƚ ŽŶ ŽƚŚĞƌ ĐŽƵŶƚƌŝĞƐ͛ ĞƐƉŝƚĞ ƚŚŽƐĞ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƐ͕ ŚŝŶĂ ƐƟůů ĂĚĚĞĚ ϭϰ 't ŽĨ
ĐůŝŵĂƚĞ ĐŚĂŶŐĞ ƉŽůŝĐŝĞƐ͕ ĐƵƌƌĞŶƚůǇ ƐƚĂŶĚ Ăƚ ĂƌŽƵŶĚ ϮϬϬ ŶĞǁ ĐŽĂůͲĮƌĞĚ ƉŽǁĞƌ ŐĞŶĞƌĂƟŽŶ ĐĂƉĂĐŝƚǇ ĚƵƌŝŶŐ ƚŚĞ ĮƌƐƚ
ŵŝůůŝŽŶ ƚŽŶŶĞƐ ƉĞƌ ǇĞĂƌ ;ƵƐƚƌĂůŝĂŶ 'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚ ϮϬϭϳͿ͕ ŚĂůĨŽĨϮϬϭϳ͘ǀĞŶƚŚŽƵŐŚƚŚŝƐŝŶĐƌĞĂƐĞŝƐϱϮƉĞƌĐĞŶƚƐŵĂůůĞƌ
ĂůŵŽƐƚ ĚŽƵďůĞ ƚŚĞ ǀŽůƵŵĞ ĨƌŽŵ Ă ĚĞĐĂĚĞ ĂŐŽ͘ >ĂƌŐĞͲƐĐĂůĞ ƚŚĂŶƚŚĂƚĚƵƌŝŶŐƚŚĞƐĂŵĞƉĞƌŝŽĚŝŶϮϬϭϲ;ϮϬϭϳͿ͕ĂƚƚŚĞ
ĞǆƉĂŶƐŝŽŶ ŽĨ ĐŽĂů ŵŝŶŝŶŐ ĨŽƌ ĞǆƉŽƌƚ ĨƌŽŵ ŝŶůĂŶĚ ĂƌĞĂƐ ŽĨ ďĞŐŝŶŶŝŶŐŽĨϮϬϭϳƚŚĞƌĞǁĞƌĞƐƟůůϮϴϬ'tŝŶƚŚĞƉŝƉĞůŝŶĞ͕
ŽĨ ǁŚŝĐŚ ϭϰϱ 't ǁĞƌĞ ƵŶĚĞƌ ĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶ ;^ŚĞĂƌĞƌ Ğƚ Ăů͘
ŶŽƌƚŚͲĞĂƐƚĞƌŶƵƐƚƌĂůŝĂŝƐƵŶĚĞƌĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶ͘
ϮϬϭϳͿ͘ &ĂĐŝŶŐ Ă ŵĂƌŬĞĚ ƐůŽǁĚŽǁŶ ŝŶ ŶĞǁ ĐŽĂů ĐĂƉĂĐŝƚǇ
dŚĞƌĞ ŝƐ ĐƵƌƌĞŶƚůǇ ŶŽ ƉŽůŝĐǇ ƚŽ ĂĐĐĞůĞƌĂƚĞ ƚŚĞ ƉŚĂƐĞͲŽƵƚ ŝŶ ƚŚĞ ĐŽƵŶƚƌǇ͕ ƚŚĞ ĐĞŶƚƌĂů ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ ŚĂƐ ĞŶĐŽƵƌĂŐĞĚ
ŽĨ ĐŽĂů ŝŶ ĚŽŵĞƐƟĐ ƵƐĞ͕ ĂŶĚ ŶŽ ƐǇƐƚĞŵĂƟĐ ĨƌĂŵĞǁŽƌŬ ƚŽ ŚŝŶĞƐĞ ĐŽĂů ĞŶƚĞƌƉƌŝƐĞƐ ƚŽ ƐĞĞŬ ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐ ŽƵƚƐŝĚĞ ƚŚĞ
ĞĂƐĞ ƚŚĞ ƚƌĂŶƐŝƟŽŶ ĂǁĂǇ ĨƌŽŵ ĐŽĂů ŝŶ ƌĞŐŝŽŶƐ ǁŚĞƌĞ ůĂƌŐĞ ĐŽƵŶƚƌǇ ;Ăů <ŝƐŚĂŶ ^ŚĂƌŵĂ ϮϬϭϲͿ͘ /Ŷ ƌĞĐĞŶƚ ǇĞĂƌƐ͕ ŚŝŶĂ
ĐŽĂůͲďĂƐĞĚ ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞ ĞǆŝƐƚƐ͕ Žƌ ǁŚĞƌĞ ĐŽĂů ŝƐ ŵŝŶĞĚ͘ ŚĂƐ ďĞĐŽŵĞ Ă ŵĂũŽƌ ƉůĂǇĞƌ ŝŶ ĚĞǀĞůŽƉŝŶŐ ĐŽĂůͲĮƌĞĚ ƉŽǁĞƌ
ƵƐƚƌĂůŝĂ͛Ɛ ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞ ǁŝƚŚ ĐůŝŵĂƚĞ ƉŽůŝĐǇ ŚĂƐ ďĞĞŶ Ă ƉůĂŶƚƐ ĂďƌŽĂĚ͕ ŝŶĐůƵĚŝŶŐ ƉƌŽǀŝĚŝŶŐ ƚŚĞ ĨƵŶĚŝŶŐ͕ ĞƋƵŝƉŵĞŶƚ
ĚŝĸĐƵůƚŽŶĞ͕ǁŝƚŚƚŚĞŝƐƐƵĞŚĞĂǀŝůǇƉŽůŝƟĐŝǌĞĚ͕ĂŶĚĞŵŝƐƐŝŽŶ ĂŶĚůĂďŽƵƌ͘ǇƚŚĞĞŶĚŽĨϮϬϭϲ͕ŚŝŶĂŚĂĚďĞĞŶŝŶǀŽůǀĞĚŝŶ
ƌĞĚƵĐƟŽŶƉŽůŝĐǇŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐƚŚĞƐƵďũĞĐƚŽĨƉŽůŝƟĐĂůĐŽŶƚĞƐƚ͘ ƚŚĞĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶŽĨĂƚŽƚĂůĐĂƉĂĐŝƚǇŽĨϮϱϬ'tŽĨĐŽĂůͲĮƌĞĚ

ŽŵŵƵŶŝĐĂƟŶŐƉŽůŝĐǇƉĂĐŬĂŐĞƐ

ϭϴ EŽƚĞƚŚĂƚƵƐƚƌĂůŝĂŝƐƚŚĞůĂƌŐĞƐƚĞǆƉŽƌƚĞƌŽĨĐŽĂůǁŚĞŶĂůƐŽĂĐĐŽƵŶƟŶŐĨŽƌ
ŵĞƚĂůůƵƌŐŝĐĂůĐŽĂů͘

44

ϭϵ /ŶƚŚĞƐĞĐŽŶĚŚĂůĨŽĨϮϬϭϲ͕ϭϮϬ'tĂĐƌŽŶǇŵŽĨƉŽǁĞƌƉůĂŶƚĐĂƉĂĐŝƚǇƵŶĚĞƌ
ĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶĂŶĚƉůĂŶŶĞĚǁĞƌĞŚĂůƚĞĚ;ŚĂŶŐϮϬϭϳͿ͘
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ĐĂƉĂĐŝƚǇĂƚĚŝīĞƌĞŶƚƐƚĂŐĞƐ;ƚŚĂƚŝƐ͕ĨƌŽŵƚŚĞƉůĂŶŶŝŶŐƉŚĂƐĞ ĂĚĚƌĞƐƐĂƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƟŽŶŵŝŐŚƚĂůƐŽŶĞŐĂƟǀĞůǇŝŵƉĂĐƚĨƵƚƵƌĞ
ƚŽ ƉůĂŶƚƐ ƚŚĂƚ ǁĞƌĞ ŽƉĞƌĂƟŽŶĂů ŝŶ ϮϬϭϲͿ ĂĐƌŽƐƐ ƚŚĞ ŐůŽďĞ ĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐƚŽƵƌŽƉĞĂŶhŶŝŽŶĐůŝŵĂƚĞƉŽůŝĐǇ;DĂƌĐŝŶŬŝĞǁŝĐǌ
ĂŶĚdŽƐƵŶϮϬϭϱͿ͘
;ZĞŶ͕>ŝƵ͕ĂŶĚŚĂŶŐϮϬϭϳͿ͘

ϱ͘ϯ͘ϰ͘/ŶĚŝĂ͗ďĂůĂŶĐŝŶŐŵƵůƟƉůĞŽďũĞĐƟǀĞƐ

5.3.3. Europe: Learning from past experiences
/ŶƚĞƌŵƐŽĨŵĂŶĂŐŝŶŐĂĐŽĂůƉŚĂƐĞͲŽƵƚ͕ƚƌĞŶĚƐŝŶƵƌŽƉĞĂŶ
ĐŽƵŶƚƌŝĞƐ ĂƌĞ ĚŝǀĞƌŐŝŶŐ͕ ƌŽƵŐŚůǇ ĂůŽŶŐ ĂŶ ĞĂƐƚͬǁĞƐƚ ĚŝǀŝĚĞ͘
Most Western European countries have either already
ƉŚĂƐĞĚŽƵƚĐŽĂů;ĞůŐŝƵŵ͕ǇƉƌƵƐ͕>ƵǆĞŵďŽƵƌŐ͕DĂůƚĂ͕ĂŶĚ
ƚŚĞ ĂůƟĐ ĐŽƵŶƚƌŝĞƐͿ͕ ĂŐƌĞĞĚ ŽŶ Ă ƉŚĂƐĞͲŽƵƚ ƉĂƚŚ ǁŝƚŚŝŶ
ƚŚĞ ŶĞǆƚ ϭϬ ǇĞĂƌƐ ;WŽƌƚƵŐĂů͕ &ŝŶůĂŶĚ͕ ƚŚĞ hŶŝƚĞĚ <ŝŶŐĚŽŵ͕
ĞŶŵĂƌŬĂŶĚƵƐƚƌŝĂͿ͕ŽƌĂƌĞĐƵƌƌĞŶƚůǇĚŝƐĐƵƐƐŝŶŐƉĂƚŚǁĂǇƐ
ǁŝƚŚĚĞĐůŝŶŝŶŐĐŽĂůĚĞŵĂŶĚŝŶƚŚĞŵĞĚŝƵŵƚĞƌŵ;'ĞƌŵĂŶǇ͕
&ƌĂŶĐĞ͕^ƉĂŝŶ͕/ƚĂůǇĂŶĚƚŚĞEĞƚŚĞƌůĂŶĚƐͿ;'ƌĂŝĐŚĞŶ͕<ůĞŝŶĞƌ͕
ĂŶĚ ƵĐŬ ϮϬϭϲͿ͘ >ĞƐƐŽŶƐ ĨƌŽŵ ƚŚĞƐĞ ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞƐ ĐĂŶ ďĞ
ĚƌĂǁŶƚŽĚĞƐŝŐŶĨƵƚƵƌĞĐŽĂůƉŚĂƐĞͲŽƵƚƉĂƚŚǁĂǇƐ͘dŚĞĐůŽƐƵƌĞ
ŽĨŵŽƐƚƐƚĞĂŵĐŽĂůŵŝŶĞƐŝŶtĞƐƚĞƌŶƵƌŽƉĞ;ůŽĐĂƚĞĚŵĂŝŶůǇ
ŝŶƚŚĞhŶŝƚĞĚ<ŝŶŐĚŽŵĂŶĚ'ĞƌŵĂŶǇͿĂƚƚŚĞĞŶĚŽĨƚŚĞϮϬƚŚ
ĐĞŶƚƵƌǇǁĂƐďĂƐĞĚŽŶĞĐŽŶŽŵŝĐƌĞĂƐŽŶŝŶŐ͘WƵďůŝĐƐƵďƐŝĚŝĞƐ
ǁĞƌĞŐƌĂŶƚĞĚǁŝƚŚƚŚĞĂŝŵŽĨƐĞĐƵƌŝŶŐƐƵƉƉůǇĂŶĚĞĂƐŝŶŐƚŚĞ
ƐŽĐŝĂů ŝŵƉĂĐƚ ŽĨ ƌĞĚƵĐĞĚ ĐŽĂů ƉƌŽĚƵĐƟŽŶ ;&ŽƚŚĞƌŐŝůů ϮϬϭϳ͖
'ĂůŐſĐǌŝϮϬϭϰ͖DĂƩŚĞƐĞƚĂů͘ϮϬϭϱͿ͘>ŽĐĂůƐƵƉƉůŝĞƐǁĞƌĞĂƚ
ĮƌƐƚƌĞƉůĂĐĞĚďǇƐƚĞĂŵĐŽĂůŝŵƉŽƌƚƐ͕ĂŶĚĞǀĞŶƚƵĂůůǇĂůƐŽďǇ
ŶĂƚƵƌĂů ŐĂƐ͘ dŚĞ ůĂƩĞƌ ǁĂƐ ƐƵƉƉŽƌƚĞĚ ďǇ ƵƌŽƉĞĂŶ hŶŝŽŶ
ƉŽůŝĐŝĞƐ͕ŝŶĐŽŵďŝŶĂƟŽŶǁŝƚŚŶĂƟŽŶĂůŵĞĂƐƵƌĞƐƐƵĐŚĂƐƚŚĞ
ŝŶƚƌŽĚƵĐƟŽŶ ŽĨ Ă ĐĂƌďŽŶ ĚŝŽǆŝĚĞ ƉƌŝĐĞ ŇŽŽƌ ĂŶĚ ĞŵŝƐƐŝŽŶ
ƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ ƐƚĂŶĚĂƌĚƐ ŝŶ ƚŚĞ hŶŝƚĞĚ <ŝŶŐĚŽŵ ;&ŽƚŚĞƌŐŝůů
ϮϬϭϳ͖DĂƩŚĞƐĞƚĂů͘ϮϬϭϱͿ͘

/ŶĚŝĂ͛ƐƐƚĂƌƟŶŐƉŽŝŶƚŝƐƚŚĞƵƌŐĞŶƚŶĞĞĚĨŽƌƉŽǀĞƌƚǇĂůůĞǀŝĂƟŽŶ
ĂŶĚŵŽƌĞĞŶĞƌŐǇĨŽƌĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͗ŝŶϮϬϭϲ͕Ϯϭ͘ϵƉĞƌĐĞŶƚŽĨ
/ŶĚŝĂŶƐ ůŝǀĞĚ ďĞůŽǁ ƚŚĞ ŶĂƟŽŶĂů ƉŽǀĞƌƚǇ ůŝŶĞ͕ ǁŚŝůĞ ŵŽƌĞ
ƚŚĂŶ ϮϰϬ ŵŝůůŝŽŶ ƉĞŽƉůĞ ůĂĐŬĞĚ ĂĐĐĞƐƐ ƚŽ ĞůĞĐƚƌŝĐŝƚǇ ;
ϮϬϭϳ͖/ϮϬϭϲͿ͘dŚĞĐŽƵŶƚƌǇ͕ŝŶůŝŶĞǁŝƚŚŵĂŶǇŽƚŚĞƌƐ͕ĨĂĐĞƐ
ĂĚŝůĞŵŵĂŝŶĂĚĚƌĞƐƐŝŶŐŝƚƐĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚĂůŐŽĂůƐ͗ŝƚŶĞĞĚƐƚŽ
ƌĞƐƉŽŶĚƚŽĚĞŵĂŶĚƐŝŶƉŽǀĞƌƚǇƌĞĚƵĐƟŽŶ͕ĞŶĞƌŐǇĂĐĐĞƐƐĂŶĚ
ƵƌďĂŶŝǌĂƟŽŶ͕ǁŚŝůĞƌĞĐŽŶƐƚƌƵĐƟŶŐŝƚƐĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƉĂƚŚǁĂǇ
ƚŽǁĂƌĚƐ Ă ĐůĞĂŶĞƌ ĞŶĞƌŐǇ ƐǇƐƚĞŵ ƚŚĂƚ ŚĂƐ ďĞĞŶ ĐŽƵƉůĞĚ
ŚŝƐƚŽƌŝĐĂůůǇǁŝƚŚĨŽƐƐŝůĨƵĞůƵƐĞ;ƌĞŶƚĞƚĂů͘ϮϬϭϳͿ͘

ŽĂů ŚĂƐ ƌĞŵĂŝŶĞĚ ƚŚĞ ŵĂŝŶƐƚĂǇ ŽĨ /ŶĚŝĂ͛Ɛ ĞůĞĐƚƌŝĐŝƚǇ
ŐĞŶĞƌĂƟŽŶ͕ ĐŽŶƚƌŝďƵƟŶŐ ϲϭ ƉĞƌĐĞŶƚ ŽĨ ƚŽƚĂů ŶĂƟŽŶĂů
ŐĞŶĞƌĂƟŽŶ ĐĂƉĂĐŝƚǇ ;ĞŶƚƌĂů ůĞĐƚƌŝĐŝƚǇ ƵƚŚŽƌŝƚǇ
'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚ ŽĨ /ŶĚŝĂ ϮϬϭϲͿ͘ tŝƚŚ ƚŚĞ ŐŽĂů ŽĨ ƉƌŽǀŝĚŝŶŐ
ƉŽǁĞƌŵŽƌĞĞĸĐŝĞŶƚůǇƚŽŵŽƌĞƉĞŽƉůĞ͕/ŶĚŝĂŝƐŝŶǀĞƐƟŶŐŝŶ
ŵŽĚĞƌŶŝǌŝŶŐŝƚƐƉŽǁĞƌƉůĂŶƚŇĞĞƚ͘^ŝŶĐĞϮϬϬϲƚŚĞĐŽƵŶƚƌǇŚĂƐ
ĂĚĚĞĚϭϱϭ'tŽĨŶĞǁĐŽĂůƉŽǁĞƌ͕ŵĂŬŝŶŐĂƚŽƚĂůŽĨϮϭϴ't
ĂƐŽĨ:ƵŶĞϮϬϭϳ͕ǁŝƚŚĂďŽƵƚϳϱƉĞƌĐĞŶƚŽĨƚŚŝƐĐĂƉĂĐŝƚǇďĞŝŶŐ
ƐƵďĐƌŝƟĐĂů ;^ŚĞĂƌĞƌ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϭϳͿ͘ ŽĂůͲďĂƐĞĚ ƉŽǁĞƌ ƉůĂŶƚƐ
ĐůŽƐĞĚ Žƌ ĚĞĐůĂƌĞĚ ŶŽŶͲĨƵŶĐƟŽŶĂů ĚƵĞ ƚŽ ƚŚĞŝƌ ŝŶĞĸĐŝĞŶĐǇ
ĂŶĚƉŽůůƵƟŽŶĂŵŽƵŶƚĞĚƚŽϭϴ͘ϱ'tŝŶϮϬϭϯʹϮϬϭϰ͕Ϯϯ'tŝŶ
ϮϬϭϰʹϮϬϭϱ͕Ϯϲ͘ϴ'tŝŶϮϬϭϱʹϮϬϭϲ͕ĂŶĚϯϬ͘ϱ'tŝŶϮϬϭϲʹ
ϮϬϭϳͿ;DŝŶŝƐƚƌǇŽĨWŽǁĞƌ͕'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚŽĨ/ŶĚŝĂ͕Ŷ͘Ě͘Ϳ͘dŚĞƌĞ
WƵďůŝĐĮŶĂŶĐŝĂůƐƵƉƉŽƌƚŝŶtĞƐƚĞƌŶƵƌŽƉĞŚĂƐďĞĞŶƐŚŝŌŝŶŐ ĂƌĞƉůĂŶƐƚŽƐŚƵƚĚŽǁŶĂďŽƵƚϯϳ'tŽĨĂŶƟƋƵĂƚĞĚ͕ŚĞĂǀŝůǇ
ĨƌŽŵ ĐŽŶǀĞŶƟŽŶĂů ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐ ƐƵĐŚ ĂƐ ĐŽĂů ;Žƌ ŶƵĐůĞĂƌͿ ƉŽůůƵƟŶŐ ƐƵďĐƌŝƟĐĂů ĐŽĂů ƉůĂŶƚƐ ŝŶ ƚŚĞ ŶĞĂƌ ĨƵƚƵƌĞ ;^ŝŶŐŚ
ƚŽǁĂƌĚƐƌĞŶĞǁĂďůĞƐ͘ŶĞƌŐǇƚƌĂŶƐŝƟŽŶƐ͕ĂƐƐĞĞŶŝŶĐŽƵŶƚƌŝĞƐ ϮϬϭϲͿ͘
ƐƵĐŚĂƐĞŶŵĂƌŬ;ĂŶŝƐŚŶĞƌŐǇŐĞŶĐǇϮϬϭϳ͖'ĞƌĚĞƐϮϬϭϲͿ
ĂŶĚ'ĞƌŵĂŶǇ;DĂƩŚĞƐϮϬϭϳ͖ZĞŶŶĂŶĚDĂƌƐŚĂůůϮϬϭϲͿ͕ŚĂǀĞ ŽĂů ƵƐĞ ŝŶ /ŶĚŝĂ ŝƐ ƐƵďũĞĐƚ ƚŽ Ă ĨŽƌŵ ŽĨ ĐĂƌďŽŶ ƚĂǆ͘ dŽƚĂů
ďĞĞŶĨĂĐŝůŝƚĂƚĞĚďǇĐŽŽƉĞƌĂƟŽŶďĞƚǁĞĞŶƵŶŝŽŶƐ͕ĞŵƉůŽǇĞƌƐ͕ ĐŽůůĞĐƟŽŶƐŽĨĂƌŽƵŶĚh^ΨϵďŝůůŝŽŶƵŶƟů:ƵŶĞϮϬϭϳĂƌĞŵĂŝŶůǇ
ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐ ĂŶĚ ƌĞƐĞĂƌĐŚ ŝŶƐƟƚƵƟŽŶƐ͕ ŝŶ Ă ĐŽŶƟŶƵŽƵƐ ƵƐĞĚ ƚŽ ƐƵƉƉŽƌƚ ƌĞŶĞǁĂďůĞ ĞŶĞƌŐǇ ƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐ͘ /ŶĚŝĂ
ƉůĂŶƐƚŽŝŶƐƚĂůůϭϳϱ'tŽĨƌĞŶĞǁĂďůĞƉŽǁĞƌďǇϮϬϯϬ͕ǁŚŝĐŚ
ƉƌŽĐĞƐƐƐƉĂŶŶŝŶŐƐĞǀĞƌĂůĚĞĐĂĚĞƐ;^ŽǀĂĐŽŽůϮϬϭϳͿ͘
ŝŶĐůƵĚĞƐ ϭϬϬ 't ŽĨ ƐŽůĂƌ ƉŚŽƚŽǀŽůƚĂŝĐ ƉŽǁĞƌ ;'Ž/ ϮϬϭϱͿ͘
/ŶĂƐƚĞƌŶƵƌŽƉĞ͕ĐŽƵŶƚƌŝĞƐ;ŵŽƐƚŶŽƚĂďůǇWŽůĂŶĚͿĐŽŶƟŶƵĞ ϰ 't ŽĨ ƐŽůĂƌͲƉŽǁĞƌĞĚ ĐĂƉĂĐŝƚǇ ǁĂƐ ĂĚĚĞĚ ƚŽ ƚŚĞ ŐƌŝĚ ŝŶ
ƚŽ ƐƵƉƉŽƌƚ ĐŽĂůͲĮƌĞĚ ĞůĞĐƚƌŝĐŝƚǇ ǁŝƚŚ ƚŚĞ Ăŝŵ ŽĨ ďĂĐŬŝŶŐ ϮϬϭϲ͕ƚŚĂƚŝƐ ĚŽƵďůĞƚŚĞĂĚĚŝƟŽŶŽĨƚŚĞƉƌĞǀŝŽƵƐ ǇĞĂƌ;/
ƵƉ ƚŚĞŝƌ ĚŽŵĞƐƟĐ ĐŽĂů ƉƌŽĚƵĐƟŽŶ͘ ŶĞƌŐǇ ƐĞĐƵƌŝƚǇ ĂŶĚ ϮϬϭϳͿ͘
ĞŶĞƌŐǇ ƉƌŝĐĞƐ ĂƌĞ ŵĂũŽƌ ƉŽůŝƟĐĂů ĐŽŶĐĞƌŶƐ͕ ǁŚŝůĞ ƵƌŽƉĞĂŶ
hŶŝŽŶ ĐůŝŵĂƚĞ ƉŽůŝĐǇ ĂŶĚ ƚŚĞ 'ĞƌŵĂŶ ͞ƚƌĂŶƐŝƟŽŶ ƚŽǁĂƌĚƐ ŶĞƌŐǇ ƐĞĐƵƌŝƚǇ ĐŽŶĐĞƌŶƐ ĂƌĞ ŽŌĞŶ ƉƌĞƐĞŶƚĞĚ ĂƐ Ă ŵĂũŽƌ
ƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞ ĞŶĞƌŐǇ͟ ĂƌĞ ƌĞŐĂƌĚĞĚ ƌĂƚŚĞƌ ĐƌŝƟĐĂůůǇ ĂĐƌŽƐƐ ďĂƌƌŝĞƌ ĨŽƌ /ŶĚŝĂ ƚŽ ƋƵŝĐŬůǇ ĂŶĚ ĚĞĐŝƐŝǀĞůǇ ƚƵƌŶ ĂǁĂǇ ĨƌŽŵ
ƉŽůŝƟĐĂů ƉĂƌƟĞƐ ;ŽƵǌĂƌŽǀƐŬŝ ĂŶĚ dŝƌĂĚŽ ,ĞƌƌĞƌŽ ϮϬϭϳ͖ ĚŽŵĞƐƟĐ ĐŽĂů ;'ĂƌŐ ĂŶĚ ^ŚƵŬůĂ ϮϬϬϵͿ͘ /Ŷ ĂĚĚŝƟŽŶ͕ ĐŽĂů
DĂƌĐŝŶŬŝĞǁŝĐǌ ĂŶĚ dŽƐƵŶ ϮϬϭϱ͖ ^ǌƵůĞĐŬŝ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϭϲͿ͘ Ɛ ƉƌŽĚƵĐƟŽŶ͕ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚ ĂŶĚ ƵƐĂŐĞ ĂŶĚ ĂƐŚ ĚŝƐƉŽƐĂů ĞŵƉůŽǇ
Ă ĐŽŶƐĞƋƵĞŶĐĞ͕ ĐŽĂů ŵŝŶŝŶŐ ĐŽŵƉĂŶŝĞƐ͕ ƵŶĚĞƌ ĞĐŽŶŽŵŝĐ almost one million peopleϮϬ͘ /ŶĐŽŵĞ ĨƌŽŵ ĐŽĂů ƌŽǇĂůƟĞƐ
ƉƌĞƐƐƵƌĞ ĚƵĞ ƚŽ ƚŚĞ ƉůƵŵŵĞƚĞĚ ŐůŽďĂů ĐŽĂů ƉƌŝĐĞƐ͕ ĂƌĞ ĐŽŶƐƟƚƵƚĞƐ ĂůŵŽƐƚ ϱϬ ƉĞƌĐĞŶƚ ŽĨ ƚŽƚĂů ĞĂƌŶŝŶŐ ŽĨ ƐƚĂƚĞƐ
ŐŝǀĞŶ;ŝŶĚŝƌĞĐƚͿƐƚĂƚĞƐƵďƐŝĚŝĞƐŽƌĂƌĞƌĞŶĂƟŽŶĂůŝǌĞĚ;:ŽŶĞŬ ƐƵĐŚĂƐŚŚĂƟƐŐĂƌŚ͕:ŚĂƌŬŚĂŶĚĂŶĚKĚŝƐŚĂ;DŽŶĚĂůϮϬϭϳͿ͕
<ŽǁĂůƐŬĂ ϮϬϭϱ͖ tŝĚĞƌĂ͕ <ĂƐǌƚĞůĞǁŝĐǌ͕ ĂŶĚ WƚĂŬ ϮϬϭϲͿ͘ ǁŚŝĐŚĂƌĞƐŽŵĞŽĨƚŚĞůĞĂƐƚĚĞǀĞůŽƉĞĚůĂƌŐĞ/ŶĚŝĂŶ ƐƚĂƚĞƐ͘
ĞďĂƚĞƐŽŶƉŽƚĞŶƟĂůĐŽĂůƉŚĂƐĞͲŽƵƚƐĐĞŶĂƌŝŽƐĂƌĞŵĞƚǁŝƚŚ dŚĞƌĞĨŽƌĞ͕ĂŶĚƉĞƌŚĂƉƐŵŽƌĞƐŽƚŚĂŶŝŶŽƚŚĞƌĐŽƵŶƚƌŝĞƐ͕ĐŽĂů
ŐƌĞĂƚƐĐĞƉƟĐŝƐŵ͕ĚƵĞƚŽƉƌĞǀŝŽƵƐŶĞŐĂƟǀĞĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞƐǁŝƚŚ ƵƐĞ ƉŽůŝĐŝĞƐ ŚĂǀĞ ƐƚƌŽŶŐ ƐŽĐŝŽͲĞĐŽŶŽŵŝĐ ĂŶĚ ƐŽĐŝŽƉŽůŝƟĐĂů
;ĐŽĂů ƐĞĐƚŽƌͿ ƌĞƐƚƌƵĐƚƵƌŝŶŐ ƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐ ŚĂǀŝŶŐ ƌĞƐƵůƚĞĚ ŝŶ ůŝŶŬĂŐĞƐ͘  ƐƵĐĐĞƐƐĨƵů ĞŶĞƌŐǇ ƚƌĂŶƐŝƟŽŶ ŝŶ /ŶĚŝĂ ŚĞŶĐĞ
ŚŝŐŚ ƵŶĞŵƉůŽǇŵĞŶƚ͕ ĂƐ ƚŚĞǇ ĨĂŝůĞĚ ƚŽ ĐƌĞĂƚĞ ũŽďƐ ŝŶ ŽƚŚĞƌ ƌĞƋƵŝƌĞƐ Ă ďƌŽĂĚĞƌ ƉĞƌƐƉĞĐƟǀĞ ƚŚĂƚ ŝŶĐůƵĚĞƐ ĞĐŽŶŽŵŝĐ
ƐĞĐƚŽƌƐ ;^ƵǁĂůĂ ϮϬϭϬ͖ ^ǌƉŽƌ ϮϬϭϳͿ͘ ,ŽǁĞǀĞƌ͕ ŵŝƐƐŝŶŐ ƚŚĞ development and measures that balance the associated
ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚǇ ƚŽ ƐƚĂƌƚ ƚŚĞ ŶĞĐĞƐƐĂƌǇ ƐƚƌƵĐƚƵƌĞĚ ƉŚĂƐĞͲŽƵƚ ƐŽĐŝĂůƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƟŽŶ͕ŶŽƚĂďůǇƉƌŽƚĞĐƟŶŐĚŝƐƉůĂĐĞĚǁŽƌŬĞƌƐ
ƉƌŽĐĞƐƐŵŝŐŚƚƌĞƐƵůƚŝŶĚŝĸĐƵůƟĞƐƚŽƚƌĂŶƐĨŽƌŵƚŚĞŝŶĚƵƐƚƌǇ ;<ŚŽƐůĂĞƚĂů͘ϮϬϭϱ͖ZĞĚĚǇϮϬϭϲͿ͘
ŝŶĂƐŽĐŝĂůůǇďĂůĂŶĐĞĚǁĂǇ͕ƌŝƐŬŝŶŐŵƵĐŚďŝŐŐĞƌĐŽŵƉůŝĐĂƟŽŶƐ
ŝŶ ƚŚĞ ĨƵƚƵƌĞ ĨŽƌ ƚŚĞ ƌĞŐŝŽŶƐ ŝŶǀŽůǀĞĚ͘ /Ŷ ƚƵƌŶ͕ ŝŶ ƐŽŵĞ
ĐŽƵŶƚƌŝĞƐ͕ ŽŶŐŽŝŶŐ ůŽĐŬͲŝŶƐ ĂŶĚ ƌĞůĂƚĞĚ ƵŶǁŝůůŝŶŐŶĞƐƐ ƚŽ ϮϬ ŽĂůŵŝŶŝŶŐŝƐƚŚĞƐĞĐŽŶĚůĂƌŐĞƐƚĞŵƉůŽǇĞƌŝŶ/ŶĚŝĂ;ƚŚĞůĂƌŐĞƐƚŝƐƚŚĞƌĂŝůƌŽĂĚƐ͕
ǁŚŝĐŚƐŚŝƉĐŽĂůĂƐƚŚĞŝƌŶƵŵďĞƌŽŶĞƉƌŽĚƵĐƚĂŶĚƌĞǀĞŶƵĞƐŽƵƌĐĞͿ͘
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5.3.5. Indonesia: covering increasing demand with
ĚŽŵĞƐƟĐƌĞƐŽƵƌĐĞƐ
/ŶϮϬϭϱ͕/ŶĚŽŶĞƐŝĂǁĂƐƚŚĞǁŽƌůĚ͛ƐĮŌŚůĂƌŐĞƐƚĐŽĂůƉƌŽĚƵĐĞƌ
ĂŶĚƚŚĞůĂƌŐĞƐƚƐƚĞĂŵĐŽĂůĞǆƉŽƌƚĞƌŝŶƚŚĞǁŽƌůĚ͕ĞǆƉŽƌƟŶŐ
ŵĂŝŶůǇƚŽŶĞŝŐŚďŽƵƌŝŶŐĐŽƵŶƚƌŝĞƐ͕ƐƵĐŚĂƐŚŝŶĂ͕/ŶĚŝĂ͕:ĂƉĂŶ͕
ƚŚĞZĞƉƵďůŝĐŽĨ<ŽƌĞĂ͕ĂŶĚƚŚĞWŚŝůŝƉƉŝŶĞƐ;/ͬKϮϬϭϲͿ͘
/Ŷ ƚŚĞ ůĂƐƚ ƚǁŽ ĚĞĐĂĚĞƐ͕ ĐŽĂů ƉƌŽĚƵĐƟŽŶ ŚĂƐ ĂĐĐĞůĞƌĂƚĞĚ
ƐŚĂƌƉůǇ͕ ďƵƚ ƚŚĞ ŵŽƐƚ ƌĞĐĞŶƚ ǇĞĂƌƐ ŚĂǀĞ ƐĞĞŶ Ă ĚĞĐƌĞĂƐĞ
ŝŶ ďŽƚŚ ƉƌŽĚƵĐƟŽŶ ĂŶĚ ĞǆƉŽƌƚƐ͕ ƉĂƌƟĐƵůĂƌůǇ ƚŽ ŚŝŶĂ ĂŶĚ
:ĂƉĂŶ͘ŽĂůĐŽŶƚƌŝďƵƚĞƐƚŽϮ͘ϰƉĞƌĐĞŶƚŽĨ/ŶĚŽŶĞƐŝĂ͛ƐŐƌŽƐƐ
ĚŽŵĞƐƟĐƉƌŽĚƵĐƚ;'WͿ͕ĂŶĚŝŶϮϬϭϰůĞĚƚŽh^ΨϮϮďŝůůŝŽŶŝŶ
ĞǆƉŽƌƚƐ;Wt/ŶĚŽŶĞƐŝĂĂŶĚ/DϮϬϭϲͿ͘

ĂŶĚƐŬŽŵŝƐďƵŝůĚŝŶŐ͕ŶĞǁĐŽĂůͲĮƌĞĚĐĂƉĂĐŝƚǇĂƚĐŽƐƚƐƚŚĂƚ
ĂƌĞ ĂƉƉƌŽǆŝŵĂƚĞůǇ ϰϬʹϱϬ ƉĞƌĐĞŶƚ ŚŝŐŚĞƌ ƚŚĂŶ ƚŚĞ ƉƌŝĐĞƐ
ĂĐŚŝĞǀĞĚĨŽƌǁŝŶĚĂŶĚƐŽůĂƌƉŚŽƚŽǀŽůƚĂŝĐŝŶƌĞĐĞŶƚƌĞŶĞǁĂďůĞ
ĞŶĞƌŐǇĂƵĐƟŽŶƐ;^/ZϮϬϭϲͿ͘/ŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚƉŽǁĞƌƉƌŽĚƵĐĞƌƐ
ǁŝůů ƌĞĐĞŝǀĞ ϯϬͲǇĞĂƌ ƉŽǁĞƌ ƉƵƌĐŚĂƐĞ ĂŐƌĞĞŵĞŶƚƐ ĂŶĚ
ŐƵĂƌĂŶƚĞĞĚŵŝŶŝŵƵŵŽīͲƚĂŬĞ;ĂŬĞƌĂŶĚƵƌƚŽŶ͕ŝŶƉƌĞƐƐͿ͘
ƌĞŐƵůĂƚĞĚĞůĞĐƚƌŝĐŝƚǇƉƌŝĐĞ͕ƐƚĂƚĞƐƵďƐŝĚŝĞƐ͕ĂŶĚŐƵĂƌĂŶƚĞĞƐ
ŽŶƐŬŽŵ͛ƐĚĞďƚŚĂǀĞŽīƐĞƚƚŚĞůĂƌŐĞĐŽƐƚĂŶĚƟŵĞŽǀĞƌƌƵŶƐ
Ăƚ ƉůĂŶƚƐ ƵŶĚĞƌ ĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶ͘ ^ƚĂƚĞĚ ĚŝīĞƌĞŶƚůǇ͕ ĂůƚŚŽƵŐŚ
ŶĞǁ ĐŽĂůͲĮƌĞĚ ĐĂƉĂĐŝƚǇ ŝƐ ŶŽ ůŽŶŐĞƌ ĐŽŵƉĞƟƟǀĞ͕ ĂƐ ƚŚĞ
ƐƚĂƚĞͲŽǁŶĞĚŵŽŶŽƉŽůǇƐŬŽŵŝƐŶŽƚƐƵďũĞĐƚƚŽĐŽŵƉĞƟƟǀĞ
ĞůĞĐƚƌŝĐŝƚǇ ŵĂƌŬĞƚƐ͕ ŝŶǀĞƐƚŽƌƐ ŝŶ ŶĞǁ ĐŽĂů ƉůĂŶƚƐ ĂƌĞ
ĞƐƐĞŶƟĂůůǇŐƵĂƌĂŶƚĞĞĚƌĞƚƵƌŶƐŽŶƚŚĞŝƌŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚƐƚŚƌŽƵŐŚ
ƚŚĞ ŝŶƐƟƚƵƟŽŶĂů ĂƌƌĂŶŐĞŵĞŶƚƐ ŝŶ ƚŚĞ ĞůĞĐƚƌŝĐŝƚǇ ƐĞĐƚŽƌ͘
&ƵƌƚŚĞƌŵŽƌĞ͕ƚŚĞŐƌŝĚŽƉĞƌĂƚŽƌƐŬŽŵŝƐĂďůĞƚŽůŝŵŝƚĂƌĂƉŝĚ
ƚƌĂŶƐŝƟŽŶ͕ĂƐŝƚĐŽŵƉĂƌĞƐůŽŶŐͲƚĞƌŵƉƌŝĐĞƐĨŽƌŶĞǁĐĂƉĂĐŝƚǇ
ĂŐĂŝŶƐƚƚŚĞĨƵĞůĐŽƐƚƐŽĨĚĞƉƌĞĐŝĂƚĞĚĐŽĂůƉůĂŶƚƐ͕ǁŝƚŚŽƵƚĂ
ĐůĞĂƌ ĚŝīĞƌĞŶƟĂƟŽŶ ŝŶ ƚŚĞ ŵĂƌŬĞƚ ďĞƚǁĞĞŶ ŽǀĞƌĂůů ƐǇƐƚĞŵ
ĞĸĐŝĞŶĐǇĂŶĚƐŬŽŵ͛ƐĮŶĂŶĐŝĂůŝŶƚĞƌĞƐƚƐ͘

tŝƚŚ /ŶĚŽŶĞƐŝĂ ŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐůǇ ƵƐŝŶŐ ŝƚƐ ĐŽĂů ĨŽƌ ĚŽŵĞƐƟĐ
ƉƵƌƉŽƐĞƐ͕ ŝƚ ŝƐ ŶŽǁ ĂůƐŽ ƚŚĞ ǁŽƌůĚ͛Ɛ ĞŝŐŚƚŚ ůĂƌŐĞƐƚ ĐŽĂů
ĐŽŶƐƵŵĞƌ͘ďŽƵƚϮϳ'tŽĨĐŽĂůĐĂƉĂĐŝƚǇƉƌŽǀŝĚĞŵŽƌĞƚŚĂŶ
ŚĂůĨŽĨƚŚĞĞůĞĐƚƌŝĐŝƚǇŐĞŶĞƌĂƚĞĚŝŶƚŚĞĐŽƵŶƚƌǇ;DDZϮϬϭϲͿ͘
ǆŝƐƟŶŐ ƉŽǁĞƌ ƉůĂŶƚƐ ĂƌĞ ĐŽŵƉĂƌĂďůǇ ŝŶĞĸĐŝĞŶƚ ĂŶĚ ŚĂǀĞ
ůŽǁĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůƐƚĂŶĚĂƌĚƐ͕ůĞĂĚŝŶŐƚŽŚŝŐŚĞŵŝƐƐŝŽŶƐŽĨ
ŶŝƚƌŽŐĞŶ ŽǆŝĚĞƐ͕ ƐƵůƉŚƵƌ ĚŝŽǆŝĚĞ͕ ĂŶĚ ƉĂƌƟĐƵůĂƚĞ ŵĂƩĞƌ
;ĞŶƚƌĞĨŽƌ^ĐŝĞŶĐĞĂŶĚŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚϮϬϭϳͿ͘
ϱ͘ϯ͘ϳ͘hŶŝƚĞĚ^ƚĂƚĞƐŽĨŵĞƌŝĐĂ͗ĐŚĞĂƉĂůƚĞƌŶĂƟǀĞƐ
 ĚƌĂŵĂƟĐ ƌĞĚƵĐƟŽŶ ŝŶ ĐŽĂů ƵƐĞ ďǇ hŶŝƚĞĚ ^ƚĂƚĞƐ ƉŽǁĞƌ
/ŶĚŽŶĞƐŝĂ͛Ɛ ĞůĞĐƚƌŝĐŝƚǇ ĚĞŵĂŶĚ ŝƐ ĞǆƉĞĐƚĞĚ ƚŽ ŝŶĐƌĞĂƐĞ ƵƟůŝƟĞƐǁĂƐĨĂĐŝůŝƚĂƚĞĚďǇƐĞǀĞƌĂůĨĂĐƚŽƌƐ͘&ŝƌƐƚĂŶĚĨŽƌĞŵŽƐƚ
ƌĂƉŝĚůǇ͕ ĂƐ ŵŝůůŝŽŶƐ ǁŝůů ŐĂŝŶ ĂĐĐĞƐƐ ƚŽ ĞůĞĐƚƌŝĐŝƚǇ ;ŶĞƌĚĂƚĂ ǁĂƐ ƚŚĞ ĂǀĂŝůĂďŝůŝƚǇ ŽĨ ĂďƵŶĚĂŶƚ ůŽǁͲĐŽƐƚ ŶĂƚƵƌĂů ŐĂƐ͕ ĂŶĚ
ϮϬϭϱͿ͘ dŚĞ ĐŽƵŶƚƌǇ ĂŝŵƐ ƚŽ ƉƌŽǀŝĚĞ ĂŶ ŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐ ƐŚĂƌĞ ŽĨ ƐŽŵĞĞǆƉĞĐƚĂƟŽŶƚŚĂƚĐŽƐƚƐǁŽƵůĚƌĞŵĂŝŶůŽǁŝŶĚĞĮŶŝƚĞůǇ͘
ĞŶĞƌŐǇ ďǇ ĚŽŵĞƐƟĐ ƐŽƵƌĐĞƐ͕ ŝŶĐůƵĚŝŶŐ ĐŽĂů͕ ĂůƚŚŽƵŐŚ ĚƵĞ dǁŽ ŵĂũŽƌ ƐƚƵĚŝĞƐ ;Ž ϮϬϭϳď͖ ,ŽƵƐĞƌ͕ ŽƌĚŽī͕ ĂŶĚ
ƚŽ ůŽǁĞƌͲƚŚĂŶͲĞǆƉĞĐƚĞĚ ĞĐŽŶŽŵŝĐ ŐƌŽǁƚŚ ƌĂƚĞƐ͕ ϳ 't ŽĨ DĂƌƐƚĞƌƐ ϮϬϭϳͿ ƐƵƉƉŽƌƚ ƚŚŝƐ ǀŝĞǁ͕ ƐƚĂƟŶŐ ƚŚĂƚ ůŽǁͲĐŽƐƚ ŐĂƐ
ƉůĂŶŶĞĚ ĐŽĂůͲĮƌĞĚ ƉŽǁĞƌ ƉůĂŶƚƐ ǁĞƌĞ ƌĞĐĞŶƚůǇ ĚĞĨĞƌƌĞĚ ŝŶ ĚƌŽǀĞ ƚŚĞ ŵĂũŽƌŝƚǇ ŽĨ ĐŽĂůͲƚŽͲŐĂƐ ĨƵĞů ĐŚĂŶŐĞƐ͘ ĚĚŝƟŽŶĂů
^ƵŵĂƚƌĂĂŶĚ:ĂǀĂ͘dŚĞƐƚĂƚĞͲŽǁŶĞĚƵƟůŝƚǇ;W>EͿŶĞǀĞƌƚŚĞůĞƐƐ ĨĂĐƚŽƌƐ ŝŶĐůƵĚĞĚ ĐŽŶǀĞŶƟŽŶĂů ƉŽůůƵƟŽŶ ĐŽŶƚƌŽůƐ ;ƐƵĐŚ ĂƐ
ĞƐƟŵĂƚĞƐ ƚŚĂƚ͕ ŝŶ ƚŚĞ ŶĞǆƚ ĚĞĐĂĚĞ͕ ϳϳ 't ŽĨ ĂĚĚŝƟŽŶĂů ƌĞŐƵůĂƟŽŶƐ ƚŽ ƌĞĚƵĐĞ ŵĞƌĐƵƌǇ ĞŵŝƐƐŝŽŶƐͿ͕ ĐŽŶĐĞƌŶ ŽǀĞƌ
ĐĂƉĂĐŝƚǇǁŝůůďĞŶĞĞĚĞĚ͕ŽĨǁŚŝĐŚϯϮ'tĂƌĞƉůĂŶŶĞĚƚŽďĞ ĐĂƌďŽŶ ůŝĂďŝůŝƚǇ ;ŶŽƚĂďůǇ ƚŚƌŽƵŐŚ ƚŚĞ ůĞĂŶ WŽǁĞƌ WůĂŶ͕
ĐŽǀĞƌĞĚďǇĐŽĂůƉůĂŶƚƐ;DDZϮϬϭϳͿ͘ƵŝůĚŝŶŐƚŚŽƐĞǁŽƵůĚ ďƵƚ ĂůƐŽ ƚŚƌŽƵŐŚ ƐŚĂƌĞŚŽůĚĞƌ ǀŽƚĞƐͿ͕ ĂŶĚ ƚŚĞ ĂŐĞ ŽĨ ŵĂŶǇ
ĐĂƵƐĞĐŽĂůƵƐĞĨŽƌĞůĞĐƚƌŝĐŝƚǇŐĞŶĞƌĂƟŽŶƚŽƚƌŝƉůĞďǇϮϬϮϱ͘dŽ ƐŚƵƩĞƌĞĚ ƉůĂŶƚƐ ;ƐŽŵĞ ŽǀĞƌ ϲϬ ǇĞĂƌƐ ŽůĚͿ͘ dŚŝƐ ƐƵŐŐĞƐƚƐ
ƐĞĐƵƌĞ ĚŽŵĞƐƟĐ ƐƵƉƉůǇ͕ ƚŚĞ ĐŽƵŶƚƌǇ ŚĂƐ ĂŶŶŽƵŶĐĞĚ ŝŶ ŝƚƐ ƚŚĂƚĂĐĐĞƐƐƚŽƐƵƐƚĂŝŶĞĚůŽǁͲĐŽƐƚŐĂƐĐĂŶĂĐĐĞůĞƌĂƚĞĂĐŽĂůͲ
EĂƟŽŶĂůŶĞƌŐǇWůĂŶƚŚĂƚŝƚǁŝůůƌĞŐƵůĂƚĞĞǆƉŽƌƚƐ͘
ƚŽͲŐĂƐƚƌĂŶƐŝƟŽŶ͘^ŝŵŝůĂƌůǇ͕ŝŶƌĞŐŝŽŶƐǁŚĞƌĞŐĂƐŝƐƐĐĂƌĐĞŽƌ
ĞǆƉĞŶƐŝǀĞ͕ƚŚĂƚƚƌĂŶƐŝƟŽŶǁŽƵůĚďĞƐůŽǁĞƌ;ŝƟ'W^ϮϬϭϱͿ͘
/ŶĚŽŶĞƐŝĂŝƐĂůƐŽƌŝĐŚŝŶŽƚŚĞƌĞŶĞƌŐǇƐŽƵƌĐĞƐ͘dŚĞĐŽƵŶƚƌǇ /ƚ ƐŚŽƵůĚ ďĞ ŶŽƚĞĚ ƚŚĂƚ ĨƵƌƚŚĞƌ ĐůŽƐƵƌĞƐ ǁŝůů ĐŽŶƟŶƵĞ͕ ďƵƚ
ŝƐ Ă ůĂƌŐĞ ƉƌŽĚƵĐĞƌ ĂŶĚ ĞǆƉŽƌƚĞƌ ŽĨ ŶĂƚƵƌĂů ŐĂƐ͕ ĂŶĚ ŚĂƐ ǁŝůů ůŝŬĞůǇ ƉůĂƚĞĂƵ ĂƐ ƚŚĞ ŽůĚĞƐƚ͕ ĚŝƌƟĞƐƚ͕ ĂŶĚ ůĞĂƐƚ ĞĸĐŝĞŶƚ
ůĂƌŐĞ ƉŽƚĞŶƟĂů ĨŽƌ ƌĞŶĞǁĂďůĞ ĞŶĞƌŐǇ͕ ŶŽƚ ŽŶůǇ ŝŶ ƐŽůĂƌ͕ ƉůĂŶƚƐĐůŽƐĞ͘
ǁŝŶĚ ĂŶĚ ďŝŽŵĂƐƐ͕ ďƵƚ ĂůƐŽ ŚǇĚƌŽƉŽǁĞƌ ĂŶĚ ŐĞŽƚŚĞƌŵĂů
ƉŽǁĞƌ͕ ƚŚĞ ůĂƩĞƌ ŽĨ ǁŚŝĐŚ ĐŽƵůĚ͕ ŝŶ ƐŽŵĞ ĐĂƐĞƐ͕ ƉƌŽĚƵĐĞ ZĞĐĞŶƚůǇ͕ Ă ŶƵŵďĞƌ ŽĨ ƉŽůŝĐǇ ƉƌŽƉŽƐĂůƐ ŚĂǀĞ ĞŵĞƌŐĞĚ ƚŽ
ƉŽǁĞƌ Ăƚ Ă ƌĞůĂƟǀĞůǇ ůŽǁ ĐŽƐƚ ;/ZE ϮϬϭϳĂͿ͘ dŚĞƌĞ ĂƌĞ ŝŶĐĞŶƟǀŝǌĞƚŚĞĚĞƉůŽǇŵĞŶƚŽĨ^͘KŶĞŽĨƚŚĞŵŽƌĞƉƌŽŵŝƐŝŶŐ
ƉůĂŶƐ ĨŽƌ ĞǆƉůŽƌĂƟŽŶ ĂŶĚ ƉŽƐƐŝďůĞ ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚ ĞǆƉĂŶƐŝŽŶ ŽĨ ĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐĐŽŶĐĞƌŶƐĂƉƌŽĚƵĐƟŽŶƚĂǆĐƌĞĚŝƚĨŽƌ^͕ǁŚŝĐŚ
ŚǇĚƌŽƉŽǁĞƌ ĂŶĚ ŐĞŽƚŚĞƌŵĂů ƉŽǁĞƌ͕ ďƵƚ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƟŽŶ ƉĂǇƐ ŽƉĞƌĂƚŽƌƐ ĨŽƌ ƚŽŶŶĞƐ ƐƚŽƌĞĚ Žƌ ƵƐĞĚ ;ƚŚĞ &hdhZ Đƚ
ƚĞŶĚƐƚŽĨĂĐĞƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚƉƌĂĐƟĐĂůŚƵƌĚůĞƐ͘
;h^ ^ĞŶĂƚĞ ϮϬϭϳͿͿ͘ Ǉ ŐƵĂƌĂŶƚĞĞŝŶŐ Ă ĨƵůůǇ ƌĞĨƵŶĚĂďůĞ ƚĂǆ
ĐƌĞĚŝƚĨŽƌϭϮǇĞĂƌƐŽĨh^ΨϱϬĨŽƌƐĂůŝŶĞĨŽƌŵĂƟŽŶĂŶĚh^ΨϯϬ
ĨŽƌ ĐĂƌďŽŶ ĚŝŽǆŝĚĞ ƵƐĞ ;ŝŶĐůƵĚŝŶŐ ŶŚĂŶĐĞĚ Kŝů ZĞĐŽǀĞƌǇͿ͕
ϱ͘ϯ͘ϲ͘^ŽƵƚŚĨƌŝĐĂ͗ƉŽůŝƟĐĂůůŽĐŬͲŝŶ
dŚĞůŽĐŬͲŝŶŽĨŝŶƚĞƌĞƐƚƐ͕ŝŶƐƟƚƵƟŽŶƐ͕ĂŶĚŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞŵĂǇ ŝƚƐŐŽĂůŝƐƚŽĐƌĞĂƚĞŵĂƌŬĞƚƐĨŽƌ^ƚĞĐŚŶŽůŽŐǇĂŶĚƉƌŽũĞĐƚƐ
ƐůŽǁ ĚŽǁŶ ƚŚĞ ƉƌŽĐĞƐƐ ŽĨ ĐŽĂů ƉŚĂƐĞͲŽƵƚ ŝŶ ^ŽƵƚŚ ĨƌŝĐĂ͕ ƐƵĐŚƚŚĂƚƉƌŽũĞĐƚĮŶĂŶĐŝŶŐŝƐƉŽƐƐŝďůĞ͘ĚĚŝƟŽŶĂůƉƌŽƉŽƐĞĚ
ĚĞƐƉŝƚĞ ĞĐŽŶŽŵŝĐƐ ĨĂǀŽƵƌŝŶŐ ůŽǁͲĐĂƌďŽŶ ĂůƚĞƌŶĂƟǀĞƐ͘ ƉŽůŝĐŝĞƐŝŶĐůƵĚĞĂĐŽŵďŝŶĂƟŽŶŽĨƉƌŽĚƵĐƟŽŶĂŶĚŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚ
^ŽƵƚŚ ĨƌŝĐĂ ŝƐ Ă ŐŽŽĚ ĞǆĂŵƉůĞ ŽĨ ŚŽǁ ƚŚĞ ƉŽůŝƟĐƐ ŽĨ Ă ƚĂǆ ĐƌĞĚŝƚƐ ;tŚŝƚĞ ,ŽƵƐĞ ϮϬϭϲ͕ ϮϬϭϱͿ͕ ĐŚĂŶŐŝŶŐ ƌĞŶĞǁĂďůĞ
ĐŽƵŶƚƌǇ ŵĂǇ ŵĂŬĞ ŝŶĐĞŶƟǀŝǌŝŶŐ Ă ƚƌĂŶƐŝƟŽŶ ĂǁĂǇ ĨƌŽŵ ƉŽƌƞŽůŝŽƐƚĂŶĚĂƌĚƐƚŽĐůĞĂŶĞŶĞƌŐǇƉŽƌƞŽůŝŽƐƚĂŶĚĂƌĚƐ;'ƌĞĂƚ
ĐŽĂů ƐƵďƐƚĂŶƟĂůůǇ ŵŽƌĞ ĚŝĸĐƵůƚ͘ dŚĞ ĐŽƵŶƚƌǇ ĚĞƉĞŶĚƐ ŽŶ WůĂŝŶƐ /ŶƐƟƚƵƚĞ ϮϬϭϲͿ͕ ďƵŝůĚŝŶŐ ^ ƉŝƉĞůŝŶĞ ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞ
ĐŽĂůĨŽƌƚŚĞƉƌŽĚƵĐƟŽŶŽĨϵϬƉĞƌĐĞŶƚŽĨŝƚƐĞůĞĐƚƌŝĐŝƚǇ͕ŝŶĂ ;ŽϮϬϭϳĂͿ͕ƉƌŽǀŝĚŝŶŐĂĐĐĞƐƐƚŽŵĂƐƚĞƌůŝŵŝƚĞĚƉĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉƐ
ƐĞĐƚŽƌĚŽŵŝŶĂƚĞĚďǇƚŚĞƐƚĂƚĞͲŽǁŶĞĚ͕ǀĞƌƟĐĂůůǇŝŶƚĞŐƌĂƚĞĚ ;ŽŽŶƐ ϮϬϭϱͿ͕ ĂŶĚ ƚĂǆͲĞǆĞŵƉƚ ĚĞďƚ ĮŶĂŶĐŝŶŐ ;WŽƌƚŵĂŶ
ϮϬϭϳͿ͘
ŵŽŶŽƉŽůǇƐŬŽŵ;ƐŬŽŵϮϬϭϳͿ͘
/Ŷ ƐĐĞŶĂƌŝŽƐ ĐŽŵƉĂƟďůĞ ǁŝƚŚ ƚŚĞ ϮΣ ƚĂƌŐĞƚ͕ ĐŽĂůͲĮƌĞĚ
ĞůĞĐƚƌŝĐŝƚǇ ŝƐ ƉŚĂƐĞĚ ŽƵƚ ďĞĨŽƌĞ ϮϬϱϬ ;ƵƌƚŽŶ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϭϲͿ͘
EŽŶĞƚŚĞůĞƐƐ͕ ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚ ƉŽǁĞƌ ƉƌŽĚƵĐĞƌƐ ĂƌĞ ƉůĂŶŶŝŶŐ͕
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ϱ͘ϰ͘^ǇŶƚŚĞƐŝƐĂŶĚƉŽůŝĐǇĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶƐ
WŚĂƐŝŶŐŽƵƚĐŽĂůĐŽŶƐƵŵƉƟŽŶŝŶƚŚĞƉŽǁĞƌƐĞĐƚŽƌ;ǁŝƚŚŽƵƚ
^ͿŝƐĂŶŝŶĚŝƐƉĞŶƐĂďůĞĐŽŶĚŝƟŽŶĨŽƌĂĐŚŝĞǀŝŶŐŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů
ĐůŝŵĂƚĞĐŚĂŶŐĞƚĂƌŐĞƚƐ͕ďƵƚŽŶĞƚŚĂƚŝƐĂƚŽĚĚƐǁŝƚŚƌĞĐĞŶƚ
ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƐ͘ ƚ ƚŚĞ ŐůŽďĂů ƐĐĂůĞ͕ ƚŚĞ ƐƚŽĐŬ ŽĨ ĐŽĂůͲĮƌĞĚ
ƉŽǁĞƌƉůĂŶƚƐŝƐŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐ͕ĂƐĂƌĞĞŵŝƐƐŝŽŶƐƌĞůĂƚĞĚƚŽĐŽĂů͘
dŚĞ ĞǆŝƐƟŶŐ ƐƚŽĐŬƐ͕ ŝŶ ĐŽŵďŝŶĂƟŽŶ ǁŝƚŚ ǁŚĂƚ ŝƐ ĐƵƌƌĞŶƚůǇ
ƉůĂŶŶĞĚ ĂŶĚ ďƵŝůƚ ;ĂƐƐƵŵŝŶŐ ƐƚĂŶĚĂƌĚ ůŝĨĞƟŵĞƐ ĂŶĚ ƵƐĂŐĞ
ƌĂƚĞƐͿ͕ ǁŝůů ĂĐĐŽƵŶƚ ĨŽƌ Ă ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚ ƐŚĂƌĞ ŽĨ ƚŚĞ ĂǀĂŝůĂďůĞ
ĐĂƌďŽŶďƵĚŐĞƚĨŽƌĂϮΣƚĂƌŐĞƚ͕ĂŶĚǁŽƵůĚŵĂŬĞĂϭ͘ϱΣƚĂƌŐĞƚ
ƉƌŽďĂďůǇ ŝŶĨĞĂƐŝďůĞ͘ ǀŽŝĚŝŶŐ ĨƵƌƚŚĞƌ ůŽĐŬͲŝŶƐ ŝƐ ƚŚĞƌĞĨŽƌĞ Ă
ŵĂũŽƌĂŶĚƵƌŐĞŶƚƌĞƋƵŝƌĞŵĞŶƚ͕ĂƐŝƐƉŚĂƐŝŶŐŽƵƚĞǆŝƐƟŶŐĐŽĂů
ƵƐĞŐƌĂĚƵĂůůǇ͘
ŽĂůŝƐŵĂŝŶůǇƵƐĞĚŝŶƚŚĞƉŽǁĞƌƐĞĐƚŽƌ͕ǁŚĞƌĞĐůĞĂŶĞƌĂŶĚ
ŵĂƚƵƌĞƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĐĂůĂůƚĞƌŶĂƟǀĞƐĂƌĞĂǀĂŝůĂďůĞĂƚŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐůǇ
ůŽǁĞƌĐŽƐƚƐ͘ ,ŽǁĞǀĞƌ͕ƚŚĞůŽǁƉƌŝĐĞ ;ŝŐŶŽƌŝŶŐ ĞǆƚĞƌŶĂůŝƟĞƐͿ
ŽĨ ĐŽĂů͕ ǁŝĚĞ ĚŽŵĞƐƟĐ ĂǀĂŝůĂďŝůŝƚǇ͕ ĂŶĚ ƉĂƚŚ ĚĞƉĞŶĚĞŶĐŝĞƐ
ƵŶĚĞƌ Ă ďƵƐŝŶĞƐƐͲĂƐͲƵƐƵĂů ƐĐĞŶĂƌŝŽ ĐŽƵůĚ ŵĂŬĞ ĐŽĂů ĂŶ
ŽŶŐŽŝŶŐ ůĂƌŐĞ ŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚ͘ /ƚƐ ŶĞŐĂƟǀĞ ĞǆƚĞƌŶĂůŝƟĞƐ͕ ƐƵĐŚ
ĂƐ Ăŝƌ ƉŽůůƵƟŽŶ͕ ůĂŶĚ ĚĞŐƌĂĚĂƟŽŶ ĂŶĚ ĂŝƌďŽƌŶĞ ĞŵŝƐƐŝŽŶƐ͕
ĂƌĞ ƌĞŐƵůĂƌůǇ ŶŽƚ ƉƌŝĐĞĚ ŝŶ͕ ůĞĂĚŝŶŐ ƚŽ ĞĐŽŶŽŵŝĐ ŝŶĐĞŶƟǀĞ
ƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ ƚŚĂƚ ĨĂǀŽƵƌ ƚŚĞ ĞǆƚƌĂĐƟŽŶ ĂŶĚ ƵƐĞ ŽĨ ĐŽĂů ŽǀĞƌ
ĐůĞĂŶ ĂůƚĞƌŶĂƟǀĞƐ͘ WĂƌƟĐƵůĂƌůǇ ǁŚĞƌĞ ĞŶĞƌŐǇ ĚĞŵĂŶĚ ŝƐ
ŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐ ƌĂƉŝĚůǇ͕ ŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚƐ ŝŶ ĐŽĂů ĂƌĞ ƐƟůů ĂƩƌĂĐƟǀĞ͘
tŚŝůĞ ĐĂƐĞ ƐƚƵĚŝĞƐ ƐƵŐŐĞƐƚ ƚŚĂƚ ŶĞǁ ĐŽĂů ƉůĂŶƚƐ ĂƌĞ ďĞŝŶŐ
ĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐůǇƌŝƐŬǇĂŶĚŶĞǁŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚŐƌŽǁƚŚŝƐ
ƐůŽǁŝŶŐ ĚŽǁŶ͕ ƐƚƌŽŶŐĞƌ ƉŽůŝĐǇ ŝŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶƐ ĂƌĞ ŶĞĞĚĞĚ ƚŽ
ƚƵƌŶƚŚĞƟĚĞ͘
tŝƚŚ ƌĞŐĂƌĚ ƚŽ Ă ƚƌĂŶƐŝƟŽŶ ĂǁĂǇ ĨƌŽŵ ĐŽĂů͕ ŝƚ ŝƐ ŚĞŶĐĞ
ƉŝǀŽƚĂůƚŽƉƌŝĐĞŝŶƚŚĞŶĞŐĂƟǀĞƐŝĚĞĞīĞĐƚƐŽĨĐŽĂůƚŚƌŽƵŐŚ
ĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞ ŵĞĐŚĂŶŝƐŵƐ͘ /ŶĐƌĞĂƐŝŶŐ ƉƌŝĐĞƐ ǁŽƵůĚ ĂīĞĐƚ
ƚŚĞ ĐƵƌƌĞŶƚ ƐƚŽĐŬ ĂƐ ǁĞůů ĂƐ ĨƵƚƵƌĞ ŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚƐ͕ ďǇ ŵĂŬŝŶŐ
ĐƵƌƌĞŶƚ ƉůĂŶƚƐ ĂƐ ǁĞůů ĂƐ ĨƵƚƵƌĞ ŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚƐ ůĞƐƐ ĂƩƌĂĐƟǀĞ
ƚŚĂŶŽƚŚĞƌĂůƚĞƌŶĂƟǀĞƐ͘^ƵďƐŝĚŝĞƐĨŽƌĐŽĂů͕ǁŚĞƌĞƚŚĞǇĂƉƉůǇ͕
ƐŚŽƵůĚ ďĞ ƉŚĂƐĞĚ ŽƵƚ ŝŵŵĞĚŝĂƚĞůǇ͘ KŶ ƚŚĞ ŽƚŚĞƌ ŚĂŶĚ͕ Ă
ĐĂƌďŽŶ ƉƌŝĐĞ͕ Žƌ ƉƌŝĐŝŶŐ ĐŽĂů ĚŝƌĞĐƚůǇ ;ĨŽƌ ĞǆĂŵƉůĞ ŝŶ ĐŽĂůͲ
ƉƌŽĚƵĐŝŶŐĐŽƵŶƚƌŝĞƐͿŶĞĞĚƐƚŽďĞƉŚĂƐĞĚŝŶǀĞƌǇƐŽŽŶ͘dŚŝƐ
ǁŽƵůĚ ŐĞŶĞƌĂƚĞ ƌĞǀĞŶƵĞƐ ƚŚĂƚ ŝŶ ƚƵƌŶ ĐŽƵůĚ ŚĞůƉ ĞĂƐĞ ƚŚĞ
ƚƌĂŶƐŝƟŽŶ͕ ĨŽƌ ĞǆĂŵƉůĞ ďǇ ĮŶĂŶĐŝŶŐ ƉƵďůŝĐ ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞ͕
ƐŽĐŝĂů ƐĞĐƵƌŝƚǇ ƐǇƐƚĞŵƐ Žƌ ŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚƐ ŝŶ ĐůĞĂŶ ĞŶĞƌŐǇ
ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞ͘
ǀĞŶ ƚŚŽƵŐŚ ŐĞƫŶŐ ƚŚĞ ƉƌŝĐĞƐ ƌŝŐŚƚ ŝƐ ŚŝŐŚůǇ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ͕
Ă ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƟŽŶ ǁŝůů ůŝŬĞůǇ ŶĞĞĚ ƚŽ ďĞ ďĂĐŬĞĚ ďǇ Ă ƐĞƚ ŽĨ
ĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌǇ ƉŽůŝĐǇ ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐ͘ dŚĞŝƌ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƟŽŶ
ĐĂŶ ďĞ ĞǆƉĞĐƚĞĚ ƚŽ ďĞ ƉŽůŝƟĐĂůůǇ ĐŚĂůůĞŶŐŝŶŐ͘ ǀĞŶ ƚŚŽƵŐŚ
ƚŚĞǇ ŝŶĐƌĞĂƐĞ ŐůŽďĂů ǁĞůĨĂƌĞ͕ ƉŽůŝĐŝĞƐ ŶĞĐĞƐƐĂƌǇ ƚŽ ƉŚĂƐĞ
ŽƵƚĐŽĂůǁŝůůŶĞŐĂƟǀĞůǇĂīĞĐƚĂƐŽĐŝĞƚǇ͛ƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚŝŶƚĞƌĞƐƚ
ŐƌŽƵƉƐ͖ ŶŽƚ ŽŶůǇ ƉƌŽĚƵĐĞƌƐ ĂŶĚ ŽǁŶĞƌƐ ŽĨ ĐŽĂů͕ ďƵƚ ĂůƐŽ
ǁŽƌŬĞƌƐƚŚĂƚĂƌĞĞŵƉůŽǇĞĚŝŶƚŚĞŝŶĚƵƐƚƌǇ͕ĂŶĚŚŽƵƐĞŚŽůĚƐ
Žƌ ĞŶĞƌŐǇͲŝŶƚĞŶƐŝǀĞ ŝŶĚƵƐƚƌǇ ƚŚĂƚ ďĞŶĞĮƚ ĨƌŽŵ ĐƵƌƌĞŶƚ
ůŽǁ ĞŶĞƌŐǇ ƉƌŝĐĞƐ͘ dŚĞƐĞ ŐƌŽƵƉƐ ŵŝŐŚƚ ŚĂǀĞ ƚŚĞ ƉŽǁĞƌ ƚŽ
ǀĞƚŽ ŵĞĂƐƵƌĞƐ ŶĞĐĞƐƐĂƌǇ ƚŽ ƚƌŝŐŐĞƌ ƚŚĞ ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƟŽŶ͘
dŚĞƌĞĨŽƌĞ͕ ĨŽƌ Ă ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƟŽŶ ƚŽ ďĞ ƐƵĐĐĞƐƐĨƵů͕ ƚŚĞŝƌ
ŝŶƚĞƌĞƐƚƐ ŶĞĞĚ ƚŽ ďĞ ƚĂŬĞŶ ŝŶƚŽ ĂĐĐŽƵŶƚ ĂŶĚ ĂĚĚƌĞƐƐĞĚ ďǇ
ĂĚĚŝƟŽŶĂůŵĞĂƐƵƌĞƐ͕ďĞŝƚĐŽŵƉĞŶƐĂƟŽŶĨŽƌŚŝŐŚĞƌƉƌŝĐĞƐŽƌ
ůŽƐƚ ďƵƐŝŶĞƐƐ ŵŽĚĞůƐ͕ ƚƌĂŝŶŝŶŐ ĨŽƌ ǁŽƌŬĞƌƐ Žƌ ƚŚĞ ƉƌŽǀŝƐŝŽŶ
ŽĨĂůƚĞƌŶĂƟǀĞĞŵƉůŽǇŵĞŶƚŽƉƟŽŶƐ͘ǆĂŵƉůĞƐĨŽƌƐƵĐĐĞƐƐĨƵů

ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƟŽŶƐŝŶĐůƵĚĞŝŶƚƌŽĚƵĐŝŶŐƉŚĂƐĞͲŽƵƚĂŐƌĞĞŵĞŶƚƐ
ďĞƚǁĞĞŶ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ ƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐ ŝŶ Ă ĐŽƵŶƚƌǇ͕ ƉŚĂƐŝŶŐ ŽƵƚ
ŝŶĞĸĐŝĞŶƚƉůĂŶƚƐĮƌƐƚ͕ƌĞĚƵĐŝŶŐĐŽĂůƐƵďƐŝĚŝĞƐĂŶĚƉƌŽŵŽƟŶŐ
ƌĞŶĞǁĂďůĞĞŶĞƌŐǇ͘
^ĐĞŶĂƌŝŽƐƚŚĂƚĂĐŚŝĞǀĞƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞƐƚĂďŝůŝǌĂƟŽŶǁĞůůďĞůŽǁ
ϮΣĚŽŶŽƚĞŶǀŝƐĂŐĞĂŶǇĨƵƌƚŚĞƌƌŽŽŵĨŽƌŶĞǁŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚƐ
ŝŶƚŽĐŽĂů͘'ŝǀĞŶƚŚĞĚŝĸĐƵůƚǇŽĨƌĞƟƌŝŶŐŽƌƉŚĂƐŝŶŐŽƵƚĐŽĂů
ŽŶĐĞ ƉůĂŶƚƐ ĂƌĞ ďƵŝůƚ͕ ŝƚ ŝƐ ĞǀĞŶ ŵŽƌĞ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ ƚŽ ĞŶƐƵƌĞ
ƚŚĂƚ ŶŽ ŶĞǁ ĐŽĂůͲĮƌĞĚ ƉŽǁĞƌ ƉůĂŶƚƐ ĂƌĞ ĐŽŶƐƚƌƵĐƚĞĚ͕ ĂŶĚ
ƚŚĂƚ ĐĂƌďŽŶ ůŽĐŬͲŝŶ ĨƌŽŵ ĐŽĂů ŝƐ ƌĞĚƵĐĞĚ ƚŽ Ă ŵŝŶŝŵƵŵ͘
&ŝŶĂŶĐŝĂůŝŶƐƟƚƵƟŽŶƐǁŽƌůĚǁŝĚĞƐŚŽƵůĚƌĞĂůŝǌĞƚŚĂƚĮŶĂŶĐŝŶŐ
ĐŽĂů ŝƐ ƋƵŝĐŬůǇ ďĞĐŽŵŝŶŐ ƌŝƐŬŝĞƌ͕ ĂƐ ƚŚĞƐĞ ŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚƐ
ǁŽƵůĚďĞĐŽŵĞƐƚƌĂŶĚĞĚ͘ŶĞƌŐǇŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚƐĂƌĞ͕ŚŽǁĞǀĞƌ͕
ƌĞƋƵŝƌĞĚ ƚŽ ƚĂĐŬůĞ ĞŶĞƌŐǇ ƉŽǀĞƌƚǇ ŝŶ ŵĂŶǇ ĚĞǀĞůŽƉŝŶŐ
ĐŽƵŶƚƌŝĞƐ͕ ĂŶĚ ƚŽ ƵƉŐƌĂĚĞ ĞŶĞƌŐǇ ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞ ĞǀĞŶ ŝŶ
ŵĂŶǇĚĞǀĞůŽƉĞĚĐŽƵŶƚƌŝĞƐ͕ǁŚŝĐŚǁŝůůŶĞĞĚƚŽŵŽǀĞƚŽǁĂƌĚƐ
ĂůƚĞƌŶĂƟǀĞƐ͘ ŽƵŶƚƌŝĞƐ ƐŚŽƵůĚ ĞŶƐƵƌĞ ƚŚĂƚ ĂůƚĞƌŶĂƟǀĞƐ
ĐĂŶ ĞŶƚĞƌ ƚŚĞ ŵĂƌŬĞƚ ĞĂƐŝůǇ͘ dŚŝƐ ƌĞƋƵŝƌĞƐ ŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚƐ ŝŶ
ƚŚĞ ƐŵĂƌƚ ŐƌŝĚ ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞ ĂŶĚ ƐƚŽƌĂŐĞ ĐĂƉĂĐŝƟĞƐ ƚŚĂƚ
ĨĂĐŝůŝƚĂƚĞƚŚĞŝŶƚĞŐƌĂƟŽŶŽĨǀĂƌŝĂďůĞ͕ůŽǁͲĐĂƌďŽŶĂůƚĞƌŶĂƟǀĞƐ͘
ĚĚŝƟŽŶĂůůǇ͕ ŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚƐ ŝŶ ĂůƚĞƌŶĂƟǀĞƐ ƚŽ ĐŽĂů ;ƐƵĐŚ ĂƐ
ƌĞŶĞǁĂďůĞ ƐŽƵƌĐĞƐ ŽĨ ĞŶĞƌŐǇͿ ƐŚŽƵůĚ ďĞ ƐƵƉƉŽƌƚĞĚ͕ ĨŽƌ
ĞǆĂŵƉůĞďǇĚĞͲƌŝƐŬŝŶŐŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚƐĨŽƌŝŶǀĞƐƚŽƌƐ͘
ŽŶƐŝĚĞƌŝŶŐ ƚŚĞ ǀĞƌǇ ƌĞĐĞŶƚ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƐ ŽĨ ƚŚĞ ĐŽĂů
ƉŝƉĞůŝŶĞ ;ƚŚĂƚ ŝƐ͕ ƉŽǁĞƌ ƉůĂŶƚƐ ƚŚĂƚ ĂƌĞ ƉůĂŶŶĞĚ Žƌ ƵŶĚĞƌ
ĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶͿ ŐŝǀĞƐ ƐŽŵĞ ƌĞĂƐŽŶ ĨŽƌ ŚŽƉĞ͘ dŚĞ ƉŝƉĞůŝŶĞ
ĚĞĐƌĞĂƐĞĚ ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚůǇ ŝŶ ϮϬϭϲ ;ĐŽŵƉĂƌĞĚ ǁŝƚŚ ϮϬϭϱͿ ĂŶĚ
ŵĂŶǇ ƉŽǁĞƌ ƉůĂŶƚƐ ƚŚĂƚ ǁĞƌĞ ƉůĂŶŶĞĚ ŚĂǀĞ ďĞĞŶ ƐŚĞůǀĞĚ
ŽƌĞǀĞŶĐĂŶĐĞůůĞĚ͘/ŵƉŽƌƚĂŶƚĞŵĞƌŐŝŶŐĞĐŽŶŽŵŝĞƐƚŚĂƚĂƌĞ
ůĂƌŐĞůǇ ĚĞƉĞŶĚĞŶƚ ŽŶ ĐŽĂů͕ ƐƵĐŚ ĂƐ ŚŝŶĂ ĂŶĚ /ŶĚŝĂ͕ ŚĂǀĞ
ĂŶŶŽƵŶĐĞĚ ƉŽůŝĐŝĞƐ ƚŚĂƚ ĂĚĚƌĞƐƐ ĐŽĂů ĐŽŶƐƵŵƉƟŽŶ ĨƌŽŵ
ǀĂƌŝŽƵƐĂŶŐůĞƐ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐƉƌŝĐĞŵĞĐŚĂŶŝƐŵƐĂŶĚƉŽůŝĐŝĞƐƚŚĂƚ
ĐĂŶƐŽĐŝĂůůǇƐƵƉƉŽƌƚĂƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƟŽŶ͘
,ŽǁĞǀĞƌ͕ĚĞƐƉŝƚĞƚŚĞĐŽĂůƉŝƉĞůŝŶĞƐŚƌŝŶŬŝŶŐ͕ƚŚĞƌĞĂƌĞƐƟůů
ůĂƌŐĞ ŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚƐ ŝŶ ŶĞǁ ĐŽĂů ĐĂƉĂĐŝƟĞƐ͘ ^ŽŵĞ ĐŽƵŶƚƌŝĞƐ
ŚĂǀĞƌĞĐĞŶƚůǇĂŶŶŽƵŶĐĞĚƚŚĂƚƚŚĞǇǁŝůůŝŶǀĞƐƚŵŽƌĞŚĞĂǀŝůǇ
ŝŶ ĐŽĂů ;ŽŌĞŶ ĂůŽŶŐƐŝĚĞ ůĂƌŐĞ ŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚƐ ŝŶ ƌĞŶĞǁĂďůĞ
ĞŶĞƌŐǇͿ͕ƉƌŝŵĂƌŝůǇƚŽĐŽǀĞƌƚŚĞŝƌŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐĞŶĞƌŐǇĚĞŵĂŶĚƐ͘
ƚƌĂŶƐŝƟŽŶĂǁĂǇĨƌŽŵĐŽĂůǁŝůůŽŶůǇďĞƐƵĐĐĞƐƐĨƵůŝĨƉŽŽƌ͕
ĨĂƐƚͲŐƌŽǁŝŶŐ ĐŽƵŶƚƌŝĞƐ ƐĞĞŬ ůŽǁͲĐĂƌďŽŶ ĂůƚĞƌŶĂƟǀĞƐ ƚŽ
ĐŽǀĞƌ ƚŚĞŝƌ ƌĂƉŝĚůǇ ŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐ ĞŶĞƌŐǇ ĚĞŵĂŶĚ͘ DĂŬŝŶŐ
ƚŚŽƐĞĂůƚĞƌŶĂƟǀĞƐǀŝĂďůĞǁŝůůƌĞƋƵŝƌĞƐƚƌŽŶŐƉŽůŝĐŝĞƐĂƌŽƵŶĚ
ƚŚĞ ŐůŽďĞ͘ ĞǀĞůŽƉŝŶŐ ĂŶĚ ŶĞǁůǇ ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝǌŝŶŐ ĐŽƵŶƚƌŝĞƐ
ǁŝůů ůŝŬĞůǇ ŶĞĞĚ ƐƵƉƉŽƌƚ ĨƌŽŵ ƚŚĞ ŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ
ƚŽ ĚĞƐŝŐŶ ĂŶĚ ŝŵƉůĞŵĞŶƚ ƚŚĞ ƉŽůŝĐŝĞƐ ƚŚĂƚ ĂƌĞ ŶĞĞĚĞĚ
ƚŽ ĂĐŚŝĞǀĞ ŵƵůƟƉůĞ ƐŽĐŝĞƚĂů ŽďũĞĐƟǀĞƐ͕ ŝŶĐůƵĚŝŶŐ ĞŶĞƌŐǇ
ƉƌŽǀŝƐŝŽŶĂŶĚĂĐŚŝĞǀŝŶŐĐůŝŵĂƚĞĐŚĂŶŐĞŵŝƟŐĂƟŽŶƚĂƌŐĞƚƐ͘
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Chapter 6

Bridging the gap – The role of
short-lived climate pollutants
Lead authors: ďŝŐŶŝĞǁ<ůŝŵŽŶƚ;/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů/ŶƐƟƚƵƚĞĨŽƌƉƉůŝĞĚ^ǇƐƚĞŵƐŶĂůǇƐŝƐͿ͕ƌĞǁ^ŚŝŶĚĞůů;ƵŬĞhŶŝǀĞƌƐŝƚǇͿ
ŽŶƚƌŝďƵƟŶŐĂƵƚŚŽƌƐ͗EĂƚŚĂŶŽƌŐĨŽƌĚͲWĂƌŶĞůů;hEŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚͿ͕>ĞŶĂ,ƂŐůƵŶĚͲ/ƐĂŬƐƐŽŶ;/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů/ŶƐƟƚƵƚĞĨŽƌƉƉůŝĞĚ^ǇƐƚĞŵƐ
ŶĂůǇƐŝƐͿ͕^ƚĞīĞŶ<ĂůůďĞŬŬĞŶ;/ZKĞŶƚĞƌĨŽƌ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůůŝŵĂƚĞZĞƐĞĂƌĐŚͿ͕:ŽŚĂŶ<ƵǇůĞŶƐƟĞƌŶĂ;^ƚŽĐŬŚŽůŵŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ/ŶƐƟƚƵƚĞ
ĂƚzŽƌŬͿ͕>ƵŝƐĂDŽůŝŶĂ;DŽůŝŶĂĞŶƚĞƌĨŽƌŶĞƌŐǇĂŶĚƚŚĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚͬDĂƐƐĂĐŚƵƐĞƩƐ/ŶƐƟƚƵƚĞŽĨdĞĐŚŶŽůŽŐǇͿ͕>ĞĞŶĂ^ƌŝǀĂƐƚĂǀĂ;dZ/
hŶŝǀĞƌƐŝƚǇͿ͕^ŚƵdĂŽ;WĞŬŝŶŐhŶŝǀĞƌƐŝƚǇͿ͕ŚĂŶĚƌĂsĞŶŬĂƚĂƌĂŵĂŶ;/ŶĚŝĂŶ/ŶƐƟƚƵƚĞŽĨdĞĐŚŶŽůŽŐǇŽŵďĂǇͿ

ϲ͘ϭ dŚĞĐŽŶƚƌŝďƵƟŽŶŽĨ^>WƐƚŽĐůŝŵĂƚĞ
ĐŚĂŶŐĞʹ/ŶƚƌŽĚƵĐƟŽŶĂŶĚĨƌĂŵŝŶŐ

ŽĨƚŚĞWĂƌŝƐŐƌĞĞŵĞŶƚ͕ǁŚŝĐŚƚĂƌŐĞƚƐůŽŶŐͲůŝǀĞĚ','ƐŽŶůǇ͕
^>WƐ ĂƌĞ ƌŽƵƟŶĞůǇ ŝŶĐůƵĚĞĚ ŝŶ ĂŶĂůǇƐĞƐ ĂŝŵĞĚ ƚŽ ŝĚĞŶƟĨǇ
ĞŵŝƐƐŝŽŶ ƚƌĂũĞĐƚŽƌŝĞƐ ƚŚĂƚ ĂƌĞ ĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚ ǁŝƚŚ ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞ
dŚŝƐ ĐŚĂƉƚĞƌ ŽƵƚůŝŶĞƐ ƚŚĞ ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐ ƚŽ ƌĞĚƵĐĞ ƚŚĞ ƚĂƌŐĞƚƐ͘
ĞŵŝƐƐŝŽŶƐ ŐĂƉ ĂīŽƌĚĞĚ ďǇ ůŝŵŝƟŶŐ ĞŵŝƐƐŝŽŶƐ ŽĨ ƐŚŽƌƚͲůŝǀĞĚ
ĐůŝŵĂƚĞƉŽůůƵƚĂŶƚƐ;^>WƐͿ͘dŚŝƐŝƐĂƚŽƉŝĐƚŚĂƚŚĂƐŶŽƚďĞĞŶ dŚŝƐ ƌĞƉŽƌƚ ĚĞĮŶĞƐ ƚŚĞ ͚ĞŵŝƐƐŝŽŶƐ ŐĂƉ͛ ĂƐ ƚŚĞ ĚŝīĞƌĞŶĐĞ
ŝŶĐůƵĚĞĚŝŶƉƌĞǀŝŽƵƐŵŝƐƐŝŽŶƐ'ĂƉZĞƉŽƌƚƐ͘
ďĞƚǁĞĞŶ ƚŚĞ ĞŵŝƐƐŝŽŶ ƚƌĂũĞĐƚŽƌŝĞƐ ƌĞƐƵůƟŶŐ ĨƌŽŵ
'ƌĞĞŶŚŽƵƐĞ ŐĂƐ ;','Ϳ ĞŵŝƐƐŝŽŶ ƌĞĚƵĐƟŽŶ ƉŽůŝĐŝĞƐ
ĐŽŶƚƌŝďƵƚĞƚŽǀĂƌǇŝŶŐĚĞŐƌĞĞƐƚŽƌĞĚƵĐŝŶŐĞŵŝƐƐŝŽŶƐŽĨ^>WƐ͗
ǁŚŝůĞ ŵĞƚŚĂŶĞ ƐŽƵƌĐĞƐ ĂƌĞ ĐŽǀĞƌĞĚ͕ ďůĂĐŬ ĐĂƌďŽŶ ƐŽƵƌĐĞƐ
ĂƌĞ ŽŶůǇ ƉĂƌƟĂůůǇ ĐŽǀĞƌĞĚ ;ĨŽƌ ĞǆĂŵƉůĞ͕ ƚŚƌŽƵŐŚ ƉŽůŝĐŝĞƐ
ƚŽ ƌĞŐƵůĂƚĞ ĞŵŝƐƐŝŽŶƐ ĨƌŽŵ ĚŝĞƐĞů ĞŶŐŝŶĞƐͿ͘ /Ŷ ůŝŐŚƚ ŽĨ ƚŚŝƐ͕
ĂŶĚŐŝǀĞŶƚŚĂƚ^>WƐŚĂǀĞĂƌĞůĂƟǀĞůǇƐŚŽƌƚƌĞƐŝĚĞŶĐĞƟŵĞ
ŝŶ ƚŚĞ ĂƚŵŽƐƉŚĞƌĞ͕ ŝŵƉůĞŵĞŶƟŶŐ ƚĂƌŐĞƚĞĚ ^>W ƌĞĚƵĐƟŽŶ
ŵĞĂƐƵƌĞƐ ĐĂŶ ƉƌŽǀŝĚĞ ƌĂƉŝĚ ƌĞĚƵĐƟŽŶƐ ŝŶ ŐůŽďĂů ǁĂƌŵŝŶŐ͘
&Žƌ ƚŚŝƐ ƌĞĂƐŽŶ͕ ƚŚŝƐ ĐŚĂƉƚĞƌ ĨŽĐƵƐĞƐ ŽŶ ŵĞĂƐƵƌĞƐ ƚŚĂƚ ĂƌĞ
ƐƉĞĐŝĮĐƚŽ^>WƐ͘
ŶƚŚƌŽƉŽŐĞŶŝĐ ĐůŝŵĂƚĞ ĐŚĂŶŐĞ ŝƐ ůĂƌŐĞůǇ ĚƌŝǀĞŶ ďǇ ŚƵŵĂŶͲ
ŝŶĚƵĐĞĚ ĐŚĂŶŐĞƐ ŝŶ ƚŚĞ ĐŽŵƉŽƐŝƟŽŶ ŽĨ ƚŚĞ ĂƚŵŽƐƉŚĞƌĞ͕
ŝŶĐůƵĚŝŶŐ ůŽŶŐͲůŝǀĞĚ ','Ɛ ;ƚŚĂƚ ŚĂǀĞ ůŝĨĞƟŵĞƐ ŽĨ
ĂƉƉƌŽǆŝŵĂƚĞůǇĞŝŐŚƚǇĞĂƌƐŽƌŵŽƌĞͿĂŶĚƐŚŽƌƚͲůŝǀĞĚĐůŝŵĂƚĞ
ƉŽůůƵƚĂŶƚƐ ;ƚŚĂƚ ŚĂǀĞ ůŝĨĞƟŵĞƐ ŽĨ ĂƉƉƌŽǆŝŵĂƚĞůǇ ϮϬ ǇĞĂƌƐ
Žƌ ůĞƐƐͿ ;DǇŚƌĞ Ğƚ Ăů͕͘ ϮϬϭϯͿϭ͘ dŚĞ ŵŽƐƚ ƌĞĐĞŶƚ ĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚ
ƌĞƉŽƌƚ ďǇ ƚŚĞ /ŶƚĞƌŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚĂů WĂŶĞů ŽŶ ůŝŵĂƚĞ ŚĂŶŐĞ
;/WͿĨŽƵŶĚƚŚĂƚŝŶĐƌĞĂƐĞƐŝŶĐĂƌďŽŶĚŝŽǆŝĚĞ;KϮͿǁĞƌĞƚŚĞ
ůĂƌŐĞƐƚƐŝŶŐůĞĐŽŶƚƌŝďƵƚŽƌƚŽĐůŝŵĂƚĞĐŚĂŶŐĞ͘,ŽǁĞǀĞƌ͕ŽƚŚĞƌ
ĐŽŵƉŽƵŶĚƐ ĂůƐŽ ƉůĂǇ ůĂƌŐĞ ƌŽůĞƐ ĂŶĚ͕ ĨŽƌ ƚŚŝƐ ƌĞĂƐŽŶ͕ ŝƚ ŝƐ
ƐƚĂŶĚĂƌĚ ƉƌĂĐƟĐĞ ƚŽ ŝŶĐůƵĚĞ Ăůů ĐůŝŵĂƚĞ ĚƌŝǀĞƌƐ ŝŶ ĂŶĂůǇƐĞƐ
ŽĨ ŚŝƐƚŽƌŝĐĂů ĂŶĚ ƉƌŽũĞĐƚĞĚ ƚƌĞŶĚƐϮ͘ /Ŷ ƐƵŵ͕ ĂůƚŚŽƵŐŚ ƐŽŵĞ
^>WƐͶƉĂƌƟĐƵůĂƌůǇďůĂĐŬĐĂƌďŽŶͶĂƌĞŶŽƚĞǆƉůŝĐŝƚůǇƉĂƌƚ
ϭ
Ϯ

48

dŚĞƐĞŐƌŽƵƉŝŶŐƐŽĨƉŽůůƵƚĂŶƚƐďǇůŝĨĞƟŵĞĂƌĞĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚǁŝƚŚƚŚĞ/WƐ&ŝŌŚ
ƐƐĞƐƐŵĞŶƚZĞƉŽƌƚ;ZϱͿ͕ĂŶĚŵĞƚŚĂŶĞŝƐŝŶĐůƵĚĞĚǁŝƚŚŝŶďŽƚŚŐƌŽƵƉƐ͘
dŚŝƐ ĞǆƚĞŶĚƐ ƚŽ ĂůůŽǁĂďůĞ ĐĂƌďŽŶ ďƵĚŐĞƚƐ͕ ĨŽƌ ǁŚŝĐŚ ƚŚĞ /WW͛Ɛ &ŝŌŚ
ƐƐĞƐƐŵĞŶƚ ZĞƉŽƌƚ ƉƌĞƐĞŶƚĞĚ ĂŶĂůǇƐĞƐ ĨŽƌ ďŽƚŚ KЇ ĂůŽŶĞ ĂŶĚ Ăůů ĐůŝŵĂƚĞ
ĚƌŝǀĞƌƐ͘

ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƟŽŶ ŽĨ EĂƟŽŶĂůůǇ ĞƚĞƌŵŝŶĞĚ ŽŶƚƌŝďƵƟŽŶƐ
;EƐͿ͕ ĂŶĚ ƚŚĞ ƚƌĂũĞĐƚŽƌŝĞƐ ĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚ ǁŝƚŚ ĞŵŝƐƐŝŽŶ
ƐĐĞŶĂƌŝŽƐƚŚĂƚĂƌĞĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚǁŝƚŚƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞƚĂƌŐĞƚƐ͕ƐƵĐŚ
ĂƐƚŚĞϮΣƚĂƌŐĞƚ͘&ŽƌƐŽŵĞ^>WƐ͕ŚŽǁĞǀĞƌ͕ƐƵĐŚĂĚĞĮŶŝƟŽŶ
ŝƐƉƌŽďůĞŵĂƟĐ͘&ŽƌĞǆĂŵƉůĞ͕ĞŵŝƐƐŝŽŶƐŽĨďůĂĐŬĐĂƌďŽŶĐĂŶ
ŝŶĐƌĞĂƐĞ ƌĞůĂƟǀĞ ƚŽ ĐƵƌƌĞŶƚ ƉŽůŝĐŝĞƐ ƵŶĚĞƌ Ă ϮΣ ƉĂƚŚǁĂǇ͕
ĚƵĞƚŽĂŐƌĞĂƚĞƌƌĞůŝĂŶĐĞŽŶďŝŽĨƵĞůƐ͕ŽƌŐƌŽǁŝŶŐŶƵŵďĞƌƐŽĨ
ĚŝĞƐĞůǀĞŚŝĐůĞƐǁŝƚŚŽƵƚƉĂƌƟĐƵůĂƚĞĮůƚĞƌƐĂŶĚͬŽƌƐƚƌŝŶŐĞŶƚĨƵĞů
ƋƵĂůŝƚǇƐƚĂŶĚĂƌĚƐ͘/ŶůŝŐŚƚŽĨƚŚŝƐ͕ƚŚĞĚĞĮŶŝƟŽŶŽĨ͚ĞŵŝƐƐŝŽŶƐ
ŐĂƉ͛ƚŚĂƚĂƉƉůŝĞƐƚŽƚŚŝƐĐŚĂƉƚĞƌŝƐ͞ƚŚĞĚŝīĞƌĞŶĐĞďĞƚǁĞĞŶ
ĞŵŝƐƐŝŽŶůĞǀĞůƐƚŚĂƚĂƌĞĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚǁŝƚŚĞŵŝƐƐŝŽŶƚƌĂũĞĐƚŽƌŝĞƐ
ƌĞƐƵůƟŶŐĨƌŽŵEŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƟŽŶ͕ĂŶĚƚŚĞůŽǁĞƐƚĞŵŝƐƐŝŽŶ
ůĞǀĞůƐĂĐŚŝĞǀĂďůĞƵƐŝŶŐĐƵƌƌĞŶƚŵŝƟŐĂƟŽŶƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐĂŶĚ
ƉŽůŝĐŝĞƐ͘͟ &Žƌ ŵĞƚŚĂŶĞ ĂŶĚ ŚǇĚƌŽŇƵŽƌŽĐĂƌďŽŶƐ͕ ƌĞƐƵůƚƐ
ĂƌĞ ƉƌĞƐĞŶƚĞĚ ŝŶ KЇ ĞƋƵŝǀĂůĞŶƚƐ ;KЇĞͿ͘ ĚĚŝƟŽŶĂůůǇ͕ ƚŚĞ
ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞƌĞƐƉŽŶƐĞĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚǁŝƚŚŵŝƟŐĂƟŽŶŵĞĂƐƵƌĞƐ
ĐŽǀĞƌŝŶŐĂůů^>WƐŝƐƉƌĞƐĞŶƚĞĚϯ͘
^ƚƌĂƚĞŐŝĞƐ ƚŽ ƌĞĚƵĐĞ ^>WƐ ǁŝůů ƚǇƉŝĐĂůůǇ ƚĂƌŐĞƚ ŵĞƚŚĂŶĞ͕
ƚƌŽƉŽƐƉŚĞƌŝĐ ŽǌŽŶĞ͕ ďůĂĐŬ ĐĂƌďŽŶ ĂŶĚ ŚǇĚƌŽŇƵŽƌŽĐĂƌďŽŶƐ͘
KƚŚĞƌ ƐŚŽƌƚͲůŝǀĞĚ ĐůŝŵĂƚĞ ĨŽƌĐĞƌƐ͕ ƐƵĐŚ ĂƐ ƐƵůƉŚƵƌ ĚŝŽǆŝĚĞ
ĂŶĚ ŽƌŐĂŶŝĐ ĐĂƌďŽŶ͕ ůĞĂĚ ƚŽ ĐŽŽůŝŶŐ ĂŶĚ ĂƌĞ ƚŚĞƌĞĨŽƌĞ ŶŽƚ
ƚĂƌŐĞƚĞĚ͘ dŚĞƐĞ ^>W ƌĞĚƵĐƟŽŶ ƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐ ǁŝůů ƐŽŵĞƟŵĞƐ
ĂīĞĐƚ ŽŶůǇ Ă ƐŝŶŐůĞ ƉŽůůƵƚĂŶƚ͕ ĨŽƌ ĞǆĂŵƉůĞ ŝŶƚĞƌŵŝƩĞŶƚ
ƌŝĐĞ ŝƌƌŝŐĂƟŽŶ ĂīĞĐƚƐ ŵĞƚŚĂŶĞ ĂůŽŶĞ͘ EŽŶĞƚŚĞůĞƐƐ͕ ŵŽƐƚ
ƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐ ƚŽ ƌĞĚƵĐĞ ^>WƐ ǁŝůů ĂīĞĐƚ ŵƵůƟƉůĞ ƉŽůůƵƚĂŶƚƐ͘
/ƚ ĨŽůůŽǁƐ ƚŚĂƚ ĂŶ ĞǀĂůƵĂƟŽŶ ŽĨ ŵŝƟŐĂƟŽŶ ŵĞĂƐƵƌĞƐ ŵƵƐƚ
ϯ
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dŚĞ ĂŶĂůǇƐŝƐ ƉƌĞƐĞŶƚĞĚ ŝŶ ƚŚŝƐ ĐŚĂƉƚĞƌ ĐĂŶŶŽƚ ĂƐƐĞƐƐ ƚŚĞ ĞŵŝƐƐŝŽŶƐ ŐĂƉ ŝŶ
ƚĞƌŵƐŽĨŶĂƟŽŶĂůƉůĞĚŐĞƐ͕ĂƐŵŽƐƚĐŽƵŶƚƌŝĞƐƉůĞĚŐĞĚƌĞĚƵĐƟŽŶƐŝŶKЇĞ͘

6019
ĞǆĂŵŝŶĞĞŵŝƐƐŝŽŶƐŽĨďŽƚŚůŽŶŐͲůŝǀĞĚ','ƐĂŶĚĂůů^>WƐ͕ƚŽ ƐŚĞĞƚŵĞůƟŶŐͿ͘dŚĞǇǁŽƵůĚĂůƐŽŚĞůƉƌĞĚƵĐĞƚŚĞůŝŬĞůŝŚŽŽĚ
ĂƐƐĞƐƐƚŚĞŶĞƚŝŵƉĂĐƚŽŶǁĂƌŵŝŶŐ͘
ŽĨ ƉĂƐƐŝŶŐ ŝƌƌĞǀĞƌƐŝďůĞ ƚŚƌĞƐŚŽůĚƐ ĂŶĚ ƚƌŝŐŐĞƌŝŶŐ ůĂƌŐĞ
ƉŽƐŝƟǀĞĨĞĞĚďĂĐŬƐ͘/ŶĚŽŝŶŐƐŽ͕ƚŚĞǇǁŽƵůĚƐƚƌĞŶŐƚŚĞŶŽƚŚĞƌ
^ƵƐƚĂŝŶĞĚ^>WƌĞĚƵĐƟŽŶƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐĐĂŶŚĞůƉůŝŵŝƚůŽŶŐͲƚĞƌŵ ĐůŝŵĂƚĞĐŚĂŶŐĞŵŝƟŐĂƟŽŶĞīŽƌƚƐ;^ŚŝŶĚĞůůĞƚĂů͕͘ϮϬϭϳĂ͖yƵ
ǁĂƌŵŝŶŐ͕ĞƐƉĞĐŝĂůůǇǁŚĞŶĐŽŵďŝŶĞĚǁŝƚŚKЇƌĞĚƵĐƟŽŶ͕ĂŶĚ ĂŶĚ ZĂŵĂŶĂƚŚĂŶ͕ ϮϬϭϳͿ͘ ^>W ƌĞĚƵĐƟŽŶƐ ĂůƐŽ ŝŵƉƌŽǀĞ Ăŝƌ
ƚŚĞƌĞĨŽƌĞĐŽŶƚƌŝďƵƚĞƚŽĐůŽƐŝŶŐƚŚĞĞŵŝƐƐŝŽŶƐŐĂƉ͘ĐŽŵƉůĞƚĞ ƋƵĂůŝƚǇ͕ǁŝƚŚďĞŶĞĮƚƐĨŽƌŚƵŵĂŶŚĞĂůƚŚ͕ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂůǇŝĞůĚƐ͕
ƐĞƉĂƌĂƟŽŶďĞƚǁĞĞŶ^>WĂŶĚKЇƌĞĚƵĐƟŽŶƐŝƐŶŽƚƉŽƐƐŝďůĞ ƌĂŝŶĨĂůů ƐƚĂďŝůŝƚǇ ĂŶĚ ŽƚŚĞƌ ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂů ĂŶĚ ƐŽĐŝĂů ƉŽůŝĐǇ
ĨŽƌ ƚǁŽ ƌĞĂƐŽŶƐ͘ &ŝƌƐƚůǇ͕ ĚĞĐĂƌďŽŶŝǌĂƟŽŶ ƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐ ǁŝůů ŐŽĂůƐ;ƐĞĐƟŽŶϲ͘ϱͿ͘
ůĞĂĚƚŽĂƌĞĚƵĐƟŽŶŽĨƐŽŵĞ^>WƐ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐďůĂĐŬĐĂƌďŽŶ͕
ĂďŽƵƚŽŶĞƚŚŝƌĚŽĨǁŚŝĐŚŽƌŝŐŝŶĂƚĞƐĨƌŽŵĨŽƐƐŝůĨƵĞůƐŽƵƌĐĞƐ
;ŽŶĚĞƚĂů͕͘ϮϬϭϯ͖<ůŝŵŽŶƚĞƚĂů͕͘ϮϬϭϳͿ͘^ĞĐŽŶĚůǇ͕ĞĸĐŝĞŶĐǇ
ŝŶĐƌĞĂƐĞƐĐĂŶƌĞĚƵĐĞĂůůƚǇƉĞƐŽĨĞŵŝƐƐŝŽŶƐ͕ďƵƚŵĂŶǇ^>W
ŵŝƟŐĂƟŽŶ ƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐ ĂƌĞ ĚŝƐƟŶĐƚ ĨƌŽŵ ƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐ ƚŽ ƌĞĚƵĐĞ
KЖ͕ ĞƐƉĞĐŝĂůůǇ ŝŶ ƚŚĞ ŶĞĂƌ ƚĞƌŵ͕ ĂƐ ŵĂŶǇ ĚĞĐĂƌďŽŶŝǌĂƟŽŶ
ŵĞĂƐƵƌĞƐƌĞƋƵŝƌĞůĞŶŐƚŚǇƐƚƌƵĐƚƵƌĂůĐŚĂŶŐĞƐ͘

&ŝŶĂůůǇ͕ ĐƵƫŶŐ ůĞǀĞůƐ ŽĨ ďůĂĐŬ ĐĂƌďŽŶ ĂŶĚ ŽƚŚĞƌ ^>WƐ
ĚĞůŝǀĞƌƐ ƐŚŽƌƚͲƚĞƌŵ ďĞŶĞĮƚƐ͕ ǁŚŝĐŚ ŵĂǇ ŚĞůƉ ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐ
ƚŽ ŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐůǇ ǀŝĞǁ ĐŽůůĞĐƟǀĞ ĂĐƟŽŶ ŽŶ ĐůŝŵĂƚĞ ĐŚĂŶŐĞ ĂƐ
ĨĞĂƐŝďůĞ;sŝĐƚŽƌĞƚĂů͕͘ϮϬϭϱͿ͘ĂƉŝƚĂůŝǌŝŶŐŽŶĞīŽƌƚƐƐƵĐŚĂƐ
ƚŚĞůŝŵĂƚĞĂŶĚůĞĂŶŝƌŽĂůŝƟŽŶŽƌƚŚĞDŽŶƚƌĞĂůWƌŽƚŽĐŽů
ŽŶ^ƵďƐƚĂŶĐĞƐƚŚĂƚĞƉůĞƚĞƚŚĞKǌŽŶĞ>ĂǇĞƌĐĂŶŝŶĐƌĞĂƐĞƚŚĞ
ŵŽŵĞŶƚƵŵĨŽƌĐůŝŵĂƚĞĐŚĂŶŐĞŵŝƟŐĂƟŽŶ;^ĂďĞůĂŶĚsŝĐƚŽƌ͕
ZĞĚƵĐƟŽŶƐŝŶ^>WƐŚĂǀĞƚŚĞƉŽƚĞŶƟĂůƚŽĚĞĐƌĞĂƐĞƚŚĞƌĂƚĞ ϮϬϭϱͿ͘
ĂŶĚĚĞŐƌĞĞŽĨǁĂƌŵŝŶŐŝŶƚŚĞŶĞǆƚĨĞǁĚĞĐĂĚĞƐ͕ǁŝƚŚ^>W
ŵŝƟŐĂƟŽŶŚĂǀŝŶŐĂƌĂƉŝĚĞīĞĐƚŽŶƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞ͘/ŶĐŽŶƚƌĂƐƚ͕ ϲ͘Ϯ ZĞĐĞŶƚ^>WĞŵŝƐƐŝŽŶƐƚƌĞŶĚƐĂŶĚ
outlook towards 2030
ƌĞĚƵĐŝŶŐKЖ;ĂŶĚĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚĞŵŝƐƐŝŽŶƐ͕ǁŚŝĐŚŽŌĞŶŝŶĐůƵĚĞ
ĐŽŽůŝŶŐ ĂŐĞŶƚƐ ƐƵĐŚ ĂƐ ƐƵůƉŚƵƌ ĚŝŽǆŝĚĞ Žƌ ŶŝƚƌŽŐĞŶ ŽǆŝĚĞƐͿ
īŽƌƚƐƚŽĞƐƟŵĂƚĞĞŵŝƐƐŝŽŶƐŽĨ^>WƐĂŶĚƚŚĞŝƌĨƵƚƵƌĞƚƌĞŶĚƐ
ƚĞŶĚƐ ƚŽ ƌĞĚƵĐĞ ǁĂƌŵŝŶŐ ŵŽƌĞ ƐůŽǁůǇ͘ ,ĞŶĐĞ͕ ƚŚĞ ĐůŝŵĂƚĞ
ŚĂǀĞŝŶƚĞŶƐŝĮĞĚ͕ĨŽůůŽǁŝŶŐĂŐůŽďĂůĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚŽĨĞŵŝƐƐŝŽŶ
ŝŵƉĂĐƚŽĨŵŝƟŐĂƟŶŐ^>WƐŝƐŶŽƚĞƋƵŝǀĂůĞŶƚƚŽƌĞĚƵĐŝŶŐKЖ͕
ƚƌĞŶĚƐĨŽƌďůĂĐŬĐĂƌďŽŶĂŶĚƚƌŽƉŽƐƉŚĞƌŝĐŽǌŽŶĞƉƌĞĐƵƌƐŽƌƐ
ǁŚŝĐŚ ŝƐ Ă ŵƵĐŚ ůŽŶŐĞƌͲůŝǀĞĚ ','͕ ŽǁŝŶŐ ƚŽ ƚŚĞ ĚŝīĞƌŝŶŐ
;hEWͬtDK͕ϮϬϭϭͿ͘DĂŶǇƌĞĐĞŶƚƐƚƵĚŝĞƐŚĂǀĞĨŽĐƵƐĞĚŽŶ
ƚĞŵƉŽƌĂůĞǀŽůƵƟŽŶŽĨƚŚĞƌĂĚŝĂƟǀĞĨŽƌĐŝŶŐƌĞƐƉŽŶƐĞƚŽƚŚĞƐĞ
ŝŵƉƌŽǀŝŶŐ ƚŚĞ ƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐ ĂďŽƵƚ ĞŵŝƐƐŝŽŶƐ ĨƌŽŵ ƉŽŽƌůǇ
ĞŵŝƐƐŝŽŶƐ ;DǇŚƌĞ Ğƚ Ăů͕͘ ϮϬϭϯͿ͘ /ƚ ŚĂƐ ďĞĞŶ ĞƐƟŵĂƚĞĚ ƚŚĂƚ
ƋƵĂŶƟĮĞĚƐŽƵƌĐĞƐϰ͕ǁŝƚŚĂƐĞĐŽŶĚĂƌǇĨŽĐƵƐŽŶůĂƌŐĞĞŵŝƫŶŐ
^>W ŵŝƟŐĂƟŽŶ ŚĂƐ ƚŚĞ ƉŽƚĞŶƟĂů ƚŽ ĂǀŽŝĚ ƵƉ ƚŽ Ϭ͘ϲΣ ŽĨ
ƌĞŐŝŽŶƐϱ͘
ǁĂƌŵŝŶŐďǇŵŝĚͲĐĞŶƚƵƌǇ;ĨŽƌĞǆĂŵƉůĞ,ƵĞƚĂů͕͘ϮϬϭϯ͖ZŽŐĞůũ
Ğƚ Ăů͕͘ ϮϬϭϰ͖ ^ŚŝŶĚĞůů Ğƚ Ăů͕͘ ϮϬϭϮͿ͕ ǁŚŝůĞ ĂŐŐƌĞƐƐŝǀĞ KЇ
ŵŝƟŐĂƟŽŶŝŶĂĐŽŵƉĂƌĂďůĞƐĐĞŶĂƌŝŽůĞĂĚƐƚŽůĞƐƐƚŚĂŶŚĂůĨ ϲ͘Ϯ͘ϭ͘,ŝƐƚŽƌŝĐĂůĞƐƟŵĂƚĞƐ
ĂƐŵƵĐŚŶĞĂƌͲƚĞƌŵƌĞĚƵĐƟŽŶŝŶǁĂƌŵŝŶŐ;,ƵĞƚĂů͕͘ϮϬϭϯͿ͘ ZĞĐĞŶƚ ǁŽƌŬ ŚĂƐ ůĞĚ ƚŽ ƌĞǀŝƐĞĚ ŐůŽďĂů ĞƐƟŵĂƚĞƐ ŽĨ ^>W
^>WƐǁŝůůĂůƐŽĂīĞĐƚůŽŶŐͲƚĞƌŵŐůŽďĂůŵĞĂŶƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞƐ͘ ĞŵŝƐƐŝŽŶƐ ;ƌŝƉƉĂ Ğƚ Ăů͕͘ ϮϬϭϲ͖ ,ƂŐůƵŶĚͲ/ƐĂŬƐƐŽŶ͕ ϮϬϭϳ͖
/ŶƚŚĂƚĐŽŶƚĞǆƚ͕ƚŚĞŝŵƉĂĐƚŽĨƐƵƐƚĂŝŶĞĚĞŵŝƐƐŝŽŶƐĐŚĂŶŐĞƐ ,ƂŐůƵŶĚͲ/ƐĂŬƐƐŽŶĞƚĂů͕͘ϮϬϭϳ͖<ůŝŵŽŶƚĞƚĂů͕͘ϮϬϭϳ͖WƵƌŽŚŝƚ
ŽĨ ^>WƐ ĐĂŶ ďĞ ƵƐĞĨƵůůǇ ĐŽŵƉĂƌĞĚ ǁŝƚŚ ƉƵůƐĞ ĞŵŝƐƐŝŽŶ ĂŶĚ,ƂŐůƵŶĚͲ/ƐĂŬƐƐŽŶ͕ϮϬϭϳ͖tĂŶŐĞƚĂů͕͘ϮϬϭϰͿ͕ĂŶĚƚŽƚŚĞ
ĐŚĂŶŐĞƐŽĨůŽŶŐͲůŝǀĞĚ','Ɛ;ůůĞŶĞƚĂů͕͘ϮϬϭϲͿ͘&ƵƌƚŚĞƌŵŽƌĞ͕ ƌĞͲĞƐƟŵĂƟŽŶ ŽĨ ŚŝƐƚŽƌŝĐĂů ĞŵŝƐƐŝŽŶƐ ŽĨ ^>WƐ ƚŚĂƚ ǁĞƌĞ
ĞǆŝƐƟŶŐ Ăŝƌ ƋƵĂůŝƚǇ ĂŶĚ KЇ ŵŝƟŐĂƟŽŶ ƉŽůŝĐŝĞƐ ǁŝůů ƌĞĚƵĐĞ ƵƐĞĚƚŽĚĞǀĞůŽƉƚŚĞZĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟǀĞŽŶĐĞŶƚƌĂƟŽŶWĂƚŚǁĂǇƐ
ĞŵŝƐƐŝŽŶƐŽĨƐƵůƉŚĂƚĞĂŶĚŶŝƚƌŽŐĞŶŽǆŝĚĞƐ͕ǁŚŝĐŚǁŝůůĚƌŝǀĞ ;>ĂŵĂƌƋƵĞ Ğƚ Ăů͕͘ ϮϬϭϬͿ ĂŶĚ ^ŚĂƌĞĚ ^ŽĐŝŽͲĐŽŶŽŵŝĐ
ƵƉǁĂƌŵŝŶŐŝŶƚŚĞŶĞĂƌƚĞƌŵ;ĚĞƐƉŝƚĞŝŵƉƌŽǀŝŶŐĂŝƌƋƵĂůŝƚǇͿ͘ WĂƚŚǁĂǇƐ ;ZĂŽ Ğƚ Ăů͕͘ ϮϬϭϳͿϲ͘ tŚŝůĞ ĞƐƟŵĂƚĞƐ ŽĨ ^>W
ŶŚĂŶĐŝŶŐ ^>W ŵŝƟŐĂƟŽŶ ŵĞĂƐƵƌĞƐ ĐĂŶ ŚĞůƉ ĐŽƵŶƚĞƌĂĐƚ ĞŵŝƐƐŝŽŶƐƌĞŵĂŝŶƵŶĐĞƌƚĂŝŶ͕ƚŚĞƌĞǀŝƐĞĚŚŝƐƚŽƌŝĐĂůĞƐƟŵĂƚĞƐ
ĂƌĞ ŚŝŐŚĞƌ ƚŚĂŶ ƉƌĞǀŝŽƵƐůǇ ĂƐƐƵŵĞĚ ;,ŽĞƐůǇ Ğƚ Ăů͕͘ ϮϬϭϳ͖
ƚŚŝƐƵŶŵĂƐŬĞĚǁĂƌŵŝŶŐ͘
<ůŝŵŽŶƚĞƚĂů͕͘ϮϬϭϳͿ͘dŚŝƐŝƐĞƐƉĞĐŝĂůůǇŝŵƉŽƌƚĂŶƚǁŝƚŚƌĞŐĂƌĚ
tŚĞŶ ĐŽŶƐŝĚĞƌŝŶŐ ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐ ƚŽ ƌĞĚƵĐĞ ƚŚĞ ĞŵŝƐƐŝŽŶƐ ƚŽ ďůĂĐŬ ĐĂƌďŽŶ͕ ǁŚĞƌĞ ƚŚĞ ŝŶĐůƵƐŝŽŶ ŽĨ ĞŵŝƐƐŝŽŶƐ ĨƌŽŵ
ŐĂƉ͕ŝƚŝƐĂůƐŽŝŵƉŽƌƚĂŶƚƚŽĐŽŶƐŝĚĞƌŚŽǁƚŚĞŵĞĂƐƵƌĞƐĂŶĚ ŬĞƌŽƐĞŶĞ ůĂŵƉƐ͕ ŽƉĞŶ ďƵƌŶŝŶŐ ŽĨ ǁĂƐƚĞ͕ ŐĂƐ ŇĂƌŝŶŐ͕ ĂŶĚ
ƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐĂĚŽƉƚĞĚƚŽĐŽǀĞƌƚŚĞƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞŐĂƉǁŝůůĂīĞĐƚ ƌĞŐŝŽŶĂůĚĂƚĂŽŶĐŽĂůƵƐĞŝŶŚŝŶĂƌĞƐƵůƚƐŝŶĞŵŝƐƐŝŽŶůĞǀĞůƐ
ƐŽĐŝĞƟĞƐ͕ŚƵŵĂŶǁĞůůͲďĞŝŶŐĂŶĚŚĞĂůƚŚ͕ĂƐǁĞůůĂƐĞĐŽƐǇƐƚĞŵƐ͘ ƚŚĂƚ ĂƌĞ ŽǀĞƌ Ă ŵŝůůŝŽŶ ƚŽŶŶĞƐ ;ŽǀĞƌ ϭϱ ƉĞƌĐĞŶƚͿ ŚŝŐŚĞƌ ŝŶ
dŚĞ ƚĞǆƚ ŽĨ ƚŚĞ WĂƌŝƐ ŐƌĞĞŵĞŶƚ ĐŽŵŵŝƚƐ ƚŚĞ ǁŽƌůĚ ƚŽ ϮϬϭϬƚŚĂŶŝŶƚŚĞŝŶƚĞŐƌĂƚĞĚĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚŵŽĚĞůƐƵƐĞĚŝŶƚŚĞ
ĂŶ ĂŵďŝƟŽƵƐ ůŽŶŐͲƚĞƌŵ ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞ ƚĂƌŐĞƚ ;ƌƟĐůĞ ϮĂ
ĂŶĚ ϰ͘ϭͿ͕ ďƵƚ ƉůĂĐĞƐ ƚŚŝƐ ĂŵďŝƟŽŶ ǁŝƚŚŝŶ ƚŚĞ ĐŽŶƚĞǆƚ ŽĨ
͞ƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚĂŶĚĞīŽƌƚƐƚŽĞƌĂĚŝĐĂƚĞƉŽǀĞƌƚǇ͘͟
dŚƌŽƵŐŚƚŚĞůĞŶƐŽĨƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͕ƚŚĞƉĂƚŚƚŚĂƚ
ƚŚĞ ǁŽƌůĚ ĐŚŽƐĞƐ ƚŽ ƌĞĂĐŚ ƚŚĞ ůŽŶŐͲƚĞƌŵ ĐůŝŵĂƚĞ ƚĂƌŐĞƚ ŝƐ
ĂƐ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ ĂƐ ĂĐŚŝĞǀŝŶŐ ƚŚĞ ƚĂƌŐĞƚ ŝƚƐĞůĨ͕ ƉĂƌƟĐƵůĂƌůǇ ĨŽƌ
ƚŚŽƐĞƚŚĂƚĂƌĞĂůƌĞĂĚǇƐƵīĞƌŝŶŐĨƌŽŵƚŚĞŝŵƉĂĐƚƐŽĨĐůŝŵĂƚĞ
ĐŚĂŶŐĞ;^ŚŝŶĚĞůůĞƚĂů͕͘ϮϬϭϳĂͿ͘
/Ŷ ƚŚŝƐ ĐŽŶƚĞǆƚ͕ ŶĞĂƌͲƚĞƌŵ ŵŝƟŐĂƟŽŶ ŽĨ ^>WƐ ŝƐ ƉĞƌŚĂƉƐ
ĞǀĞŶ ŵŽƌĞ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ͘ /Ŷ ĂĚĚŝƟŽŶ ƚŽ ƚŚĞ ĨĂƐƚ ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞ
ƌĞƐƉŽŶƐĞ͕ƌĞĚƵĐƟŽŶƐŽĨ^>WƐǁŽƵůĚĐŽŶƚƌŝďƵƚĞƚŽƌĞĚƵĐŝŶŐ
ĐůŝŵĂƚĞĐŚĂŶŐĞŝŵƉĂĐƚƐƚŚĂƚĂƌĞďĂƐĞĚŽŶĐƵŵƵůĂƟǀĞŚĞĂƚ
ƵƉƚĂŬĞ ;ĨŽƌ ĞǆĂŵƉůĞ͕ ƐĞĂͲůĞǀĞů ƌŝƐĞ͕ ĂŶĚ ŐůĂĐŝĞƌ ĂŶĚ ŝĐĞ

ϰ

ϱ
ϲ

dŚĞƐĞ ŝŶĐůƵĚĞ ďůĂĐŬ ĐĂƌďŽŶ ĨƌŽŵ ŬĞƌŽƐĞŶĞ ůĂŵƉƐ ;:ĂĐŽďƐŽŶ Ğƚ Ăů͕͘ ϮϬϭϯ͖
>ĂŵĞƚĂů͕͘ϮϬϭϮͿ͕ŐĂƐŇĂƌŝŶŐ;ŽŶƌĂĚĂŶĚ:ŽŚŶƐŽŶ͕ϮϬϭϳ͖^ƚŽŚůĞƚĂů͕͘ϮϬϭϯ͖
Weyant ĞƚĂů͕͘ϮϬϭϲͿ͕ďƌŝĐŬŵĂŶƵĨĂĐƚƵƌŝŶŐ;ĂƌĚĞŶĂƐĞƚĂů͕͘ϮϬϭϮ͖DĂŝƚŚĞůet
Ăů͕͘ϮϬϭϮ͖tĞǇĂŶƚĞƚĂů͕͘ϮϬϭϰͿ͕ŽƉĞŶďƵƌŶŝŶŐŽĨƌĞƐŝĚĞŶƟĂůǁĂƐƚĞ;ŚƌŝƐƟĂŶ
ĞƚĂů͕͘ϮϬϭϬ͖tŝĞĚŝŶŵǇĞƌĞƚĂů͕͘ϮϬϭϰͿ͕ŽƉĞŶďƵƌŶŝŶŐŽĨĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂůƌĞƐŝĚƵĞƐ
;^ƚŽĐŬǁĞůůĞƚĂů͘;ϮϬϭϲͿ͕ĂŶĚŵĞƚŚĂŶĞĨƌŽŵƚŚĞŽŝůĂŶĚŐĂƐŝŶĚƵƐƚƌǇ;,ƂŐůƵŶĚͲ
/ƐĂŬƐƐŽŶ͕ϮϬϭϳͿ͘
EŽƚĂďůǇŚŝŶĂ͕/ŶĚŝĂ͕ZƵƐƐŝĂĂŶĚƚŚĞƌĐƟĐ;ǀĂŶƐĞƚĂů͕͘ϮϬϭϳ͕ϮϬϭϱ͖,ƵĂŶŐet
Ăů͕͘ϮϬϭϱ͖<ŚŽůŽĚĞƚĂů͕͘ϮϬϭϲ͖<ŽŶĚŽĞƚĂů͕͘ϮϬϭϭ͖<ƵƌŽŬĂǁĂĞƚĂů͕͘ϮϬϭϯ͖>Ƶet
Ăů͕͘ϮϬϭϭ͖^ŚĞŶĞƚĂů͕͘ϮϬϭϮ͖tŝŶŝŐĞƌĞƚĂů͕͘ϮϬϭϳͿ͘
^ĞĞ ,ŽĞƐůǇ Ğƚ Ăů͘ ;ϮϬϭϳͿ ĨŽƌ ĂĚĚŝƟŽŶĂů ĚĞƚĂŝůƐ ĐŽŶĐĞƌŶŝŶŐ ƉĂƐƚ ƚƌĞŶĚƐ ŽŶ
ĂŶƚŚƌŽƉŽŐĞŶŝĐĞŵŝƐƐŝŽŶƐŽĨƌĞĂĐƟǀĞŐĂƐĞƐĂŶĚĂĞƌŽƐŽůƐ͘
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ZĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟǀĞ ŽŶĐĞŶƚƌĂƟŽŶ WĂƚŚǁĂǇƐ ĂŶĚ ^ŚĂƌĞĚ ^ŽĐŝŽͲ
ĐŽŶŽŵŝĐWĂƚŚǁĂǇƐƐĐĞŶĂƌŝŽƐϳ͘
ƐŝĂ͛Ɛ ƌŽůĞ ŝŶ ĞŵŝƐƐŝŽŶƐ ŽĨ ďůĂĐŬ ĐĂƌďŽŶ ĂŶĚ ŵĞƚŚĂŶĞ ŝƐ
ĞǀĞƌͲŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐ͕ǁŚŝůĞEŽƌƚŚŵĞƌŝĐĂĂŶĚƵƌŽƉĞ;ŝŶĐůƵĚŝŶŐ
ZƵƐƐŝĂͿ ĐŽŵďŝŶĞĚ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĞĚ ŶĞĂƌůǇ ŽŶĞ ƚŚŝƌĚ ŽĨ ŐůŽďĂů
ŵĞƚŚĂŶĞĞŵŝƐƐŝŽŶƐŝŶϮϬϭϬ͕ƉƌŝŵĂƌŝůǇǀŝĂĞŵŝƐƐŝŽŶƐĨƌŽŵƚŚĞ
ŽŝůĂŶĚŐĂƐƐĞĐƚŽƌ͘ůƚŚŽƵŐŚƐĞĐƚŽƌĂůƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐŽĨĞŵŝƐƐŝŽŶƐ
ǀĂƌǇ ŐƌĞĂƚůǇ ĂĐƌŽƐƐ ƉŽůůƵƚĂŶƚƐ͕ Ă ĨĞǁ ƐĞĐƚŽƌƐ ƚĞŶĚ ƚŽ
ĚŽŵŝŶĂƚĞ͘&ŽƌďůĂĐŬĐĂƌďŽŶ͕ƌĞƐŝĚĞŶƟĂůĐŽŵďƵƐƟŽŶ;ĐŽŽŬŝŶŐ
ĂŶĚ ŚĞĂƟŶŐ ŝŶ ƐŽůŝĚ ĨƵĞů ƐƚŽǀĞƐͿ ŚĂƐ ďĞĞŶ Ă ŬĞǇ ƐŽƵƌĐĞ ŽĨ
ĞŵŝƐƐŝŽŶƐ͕ ǁŝƚŚ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚ ĂŶĚ ŝŶĚƵƐƚƌǇ ŐĂŝŶŝŶŐ ŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞ
ŝŶƌĞĐĞŶƚǇĞĂƌƐ;,ŽĞƐůǇĞƚĂů͕͘ϮϬϭϳͿ͘

ϲ͘Ϯ͘Ϯ͘WƌŽũĞĐƚĞĚĞŵŝƐƐŝŽŶƐ;ŝŶĐůƵĚŝŶŐEƐͿ
tŝƚŚŝŶ EĂƟŽŶĂůůǇ ĞƚĞƌŵŝŶĞĚ ŽŶƚƌŝďƵƟŽŶƐ ;EƐͿ͕
ŝĚĞŶƟĨǇŝŶŐ ƉĂƌƟĐƵůĂƌ ĐŽŵƉŽƵŶĚƐ ŝƐ ƵƐƵĂůůǇ ĚŝĸĐƵůƚ Žƌ
ŝŵƉŽƐƐŝďůĞ͘ dŚŝƐ ŝƐ ďĞĐĂƵƐĞ ĞŵŝƐƐŝŽŶƐ ƌĞĚƵĐƟŽŶ ƚĂƌŐĞƚƐ
ĂƌĞ ĞǆƉƌĞƐƐĞĚ ŝŶ KϮĞ͕ ŽŌĞŶ ǁŝƚŚŽƵƚ ƐƉĞĐŝĮĐ ƚĂƌŐĞƚƐ ĨŽƌ
ŵĞƚŚĂŶĞ͕ ŚǇĚƌŽŇƵŽƌŽĐĂƌďŽŶƐ Žƌ ďůĂĐŬ ĐĂƌďŽŶ͕ ďƵƚ ƌĂƚŚĞƌ
ƉƌŽǀŝĚŝŶŐĂůŝƐƚŽĨƚĂƌŐĞƚƐĞĐƚŽƌƐ͘KŶůǇDĞǆŝĐŽ͕ŚŝůĞ͕EŝŐĞƌŝĂ
ĂŶĚĂŶĂĚĂŶĂŵĞ^>WƐ;ďůĂĐŬĐĂƌďŽŶͿŝŶƚŚĞŝƌEƐ;ĂŶĚ
ŽŶůǇ DĞǆŝĐŽ ƐƉĞĐŝĮĞƐ Ă ƚĂƌŐĞƚͿϴ͘ /ƚ ĨŽůůŽǁƐ ƚŚĂƚ EƐ ĂƌĞ
ƵŶƐƵŝƚĞĚ ƚŽ ĂŶĂůǇƐĞƐ ŽĨ ^>W ƉƌŽũĞĐƟŽŶƐ͘ &Žƌ ƚŚŝƐ ƌĞĂƐŽŶ͕
ƚŚĞ ĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚ ďĞůŽǁ ƌĞůŝĞƐ ƵƉŽŶ Ăŝƌ ƉŽůůƵƚĂŶƚ ĂŶĚ ','
ĞŵŝƐƐŝŽŶƐ ŵŽĚĞůůŝŶŐ ƚŚĂƚ ƉƌŽǀŝĚĞƐ ƉŽůůƵƚĂŶƚͲƐƉĞĐŝĮĐ
ĞƐƟŵĂƚĞƐ͘
ZĞĐĞŶƚ ƉƌŽũĞĐƟŽŶƐ ŽĨ ďůĂĐŬ ĐĂƌďŽŶ ĞŵŝƐƐŝŽŶƐ ŝŶĚŝĐĂƚĞ Ă
ĐŚĂŶŐĞŝŶƚƌĞŶĚƐ;ĮŐƵƌĞϲ͘ϭͿ͕ĚƌŝǀĞŶďǇůĞŐŝƐůĂƟŽŶĚĞǀĞůŽƉĞĚ
ƚŽĂĚĚƌĞƐƐƉƌŝŵĂƌŝůǇƚŚĞŚĞĂůƚŚŝŵƉĂĐƚƐŽĨƉĂƌƟĐƵůĂƚĞŵĂƩĞƌ9͘
&ŽůůŽǁŝŶŐƚŚĞŝŶƚƌŽĚƵĐƟŽŶŽĨĚŝĞƐĞůƉĂƌƟĐƵůĂƚĞĮůƚĞƌƐ͕ďůĂĐŬ
ĐĂƌďŽŶ ĞŵŝƐƐŝŽŶƐ ĨƌŽŵ ĚŝĞƐĞů ĞŶŐŝŶĞƐ ŝŶ K ĐŽƵŶƚƌŝĞƐ
ŚĂǀĞĐŽŶƟŶƵĞĚƚŽĚĞĐůŝŶĞƐŝŶĐĞĂďŽƵƚϮϬϬϱ͘ƐŝŵŝůĂƌŝŵƉĂĐƚ
ŝƐ ĞǆƉĞĐƚĞĚ ŝŶ ĚĞǀĞůŽƉŝŶŐ ĐŽƵŶƚƌŝĞƐ͕ ǁŚĞƌĞ ĐŽŵƉĂƌĂďůĞ
ůĞŐŝƐůĂƟŽŶ ŚĂƐ ďĞĞŶ ƌĞĐĞŶƚůǇ ŝŶƚƌŽĚƵĐĞĚ ;ŝĞƐĞůEĞƚ͕ ϮϬϭϱ͖
'K/͕ϮϬϭϰ͖DŽZd,͕ϮϬϭϲͿŝŶĂĚĚŝƟŽŶƚŽŵĞĂƐƵƌĞƐƚŽƌĞĚƵĐĞ
ƐŵŽŬĞ ĞǆƉŽƐƵƌĞ ĂŵŽŶŐ ƌƵƌĂů ƉŽƉƵůĂƟŽŶƐ ĐŽŽŬŝŶŐ ǁŝƚŚ
ďŝŽŵĂƐƐ ĂŶĚ ƵƐŝŶŐ ŬĞƌŽƐĞŶĞ ĨŽƌ ůŝŐŚƟŶŐ ;sĞŶŬĂƚĂƌĂŵĂŶ
Ğƚ Ăů͕͘ ϮϬϭϬͿ͘ &ŝŶĂůůǇ͕ ŚŝŶĂ͛Ɛ ƉŽůŝĐǇ ƚŽ ƌĞĚƵĐĞ ĐŽĂů ƵƐĞ ŝŶ
ŚŽƵƐĞŚŽůĚƐĂŶĚƐŵĂůůŝŶĚƵƐƚƌŝĞƐŝƐůŝŬĞůǇƚŽƉůĂǇĂŶŝŵƉŽƌƚĂŶƚ
ƌŽůĞŝŶŶĞĂƌͲĨƵƚƵƌĞĞŵŝƐƐŝŽŶƐŽĨďůĂĐŬĐĂƌďŽŶ͘
ZĞĐĞŶƚ ƐĐĞŶĂƌŝŽƐ ƌĞŇĞĐƚ ƚŚĞƐĞ ƉŽůŝĐŝĞƐ ƚŽ ĐƵƌď ĞŵŝƐƐŝŽŶƐ
ŽĨďůĂĐŬĐĂƌďŽŶ͘ĮŐƵƌĞϲ͘ϭƐŚŽǁƐŚŽǁƉƌŽũĞĐƚĞĚĞŵŝƐƐŝŽŶƐ
ŽĨ ďůĂĐŬ ĐĂƌďŽŶ ;ĂŶĚ ŵĞƚŚĂŶĞ ĂŶĚ ŚǇĚƌŽŇƵŽƌŽĐĂƌďŽŶƐͿ

ϳ

ϴ

ϵ

50

 ƌĞĐĞŶƚ ƐƚƵĚǇ ďǇ ,ƂŐůƵŶĚͲ/ƐĂŬƐƐŽŶ ;ϮϬϭϳͿ ƌĞƉŽƌƚƐ Ă ĐŽŶƐŝĚĞƌĂďůǇ ŚŝŐŚĞƌ
ƌĞůĞĂƐĞŽĨŵĞƚŚĂŶĞĂŶĚĞƚŚĂŶĞĨƌŽŵŐůŽďĂůŽŝůĂŶĚŐĂƐƐǇƐƚĞŵƐĨŽƌƚŚĞƉĞƌŝŽĚ
ϭϵϴϬ ƚŽ ϮϬϭϮ͕ ǁŝƚŚ Žŝů ƉƌŽĚƵĐƟŽŶ ĞŵĞƌŐŝŶŐ ĂƐ Ă ŵƵĐŚ ůĂƌŐĞƌ ĐŽŶƚƌŝďƵƚŽƌ
ƚŚĂŶ ŶĂƚƵƌĂů ŐĂƐ ƉƌŽĚƵĐƟŽŶ͘ dŚĞ ƌĞƐƵůƚƐ ŽĨ ƚŚŝƐ ƐƚƵĚǇ ƐŚŽǁ ŵƵĐŚ ĐůŽƐĞƌ
ĐŽŶƐŝƐƚĞŶĐǇ ďĞƚǁĞĞŶ ďŽƩŽŵͲƵƉ ĂŶĚ ƚŽƉͲĚŽǁŶ ĞƐƟŵĂƚĞƐ ŽĨ ŐůŽďĂů ĞƚŚĂŶĞ
ĞŵŝƐƐŝŽŶƐ ĨƌŽŵ ĨŽƐƐŝů ƐŽƵƌĐĞƐ ƚŚĂŶ ĞǆŝƐƟŶŐ ďŽƩŽŵͲƵƉ ŝŶǀĞŶƚŽƌŝĞƐ ;Ͳ:Zͬ
W>͕ϮϬϭϯ͖h^W͕ϮϬϭϮͿ͘
Ǉ ϮϬϯϬ͕ DĞǆŝĐŽ ĂŝŵƐ ƚŽ ĂĐŚŝĞǀĞ Ă ϱϭ ƉĞƌĐĞŶƚ ƌĞĚƵĐƟŽŶ ŝŶ ĞŵŝƐƐŝŽŶƐ ŽĨ
ďůĂĐŬ ĐĂƌďŽŶ͕ ĐŽŵƉĂƌĞĚ ƚŽ ƚŚĞ ĐŽƵŶƚƌǇ͛Ɛ ĞŵŝƐƐŝŽŶƐ ůĞǀĞůƐ ŝŶ ϮϬϭϯ͘ dŚŝƐ
ŝƐ ĂŶ ĂŵďŝƟŽƵƐ ŐŽĂů͕ ƌĞƋƵŝƌŝŶŐ ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚ ƌĞĚƵĐƟŽŶƐ ŝŶ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚ ;ŽǀĞƌ
ϳϬ ƉĞƌĐĞŶƚͿ͕ ƌĞƐŝĚĞŶƟĂů ĐŽŵďƵƐƟŽŶ ;ŶĞĂƌůǇ ϲϬ ƉĞƌĐĞŶƚͿ͕ ĂŶĚ ŝŶĚƵƐƚƌǇ
;ϱϬ ƉĞƌĐĞŶƚͿ͕ ĂŶĚ ƚŚĞ ĞŶĨŽƌĐĞŵĞŶƚ ŽĨ Ă ďĂŶ ŽŶ ŽƉĞŶ ďƵƌŶŝŶŐ ŽĨ ƌĞƐŝĚƵĞƐ
;/EͲDĞǆŝĐŽ͕ ϮϬϭϱͿ͘ ĞǇŽŶĚ ĚĞǀĞůŽƉŝŶŐ ƚŚĞ ƐƚƌĂƚĞŐǇ͕ ƚŚĞ ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ
ŝƐƐƵĞĚ ŶĞǁ ůĞŐŝƐůĂƟŽŶ ƌĞŐĂƌĚŝŶŐ ƚŚĞ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚ ƐĞĐƚŽƌ ƌĞƋƵŝƌŝŶŐ ŝŵƉƌŽǀĞĚ
ĞĸĐŝĞŶĐǇĂŶĚĞŵŝƐƐŝŽŶƐƚĂŶĚĂƌĚƐ͘
ZĞĚƵĐƟŽŶƐ ŝŶ ĞŵŝƐƐŝŽŶƐ ŽĨ ďůĂĐŬ ĐĂƌďŽŶ ŝƐ ĂŶ ĂŶĐŝůůĂƌǇ ďĞŶĞĮƚ ŽĨ ƉŽůŝĐŝĞƐ
ĂŝŵĞĚƚŽĐƵƌďƉĂƌƟĐƵůĂƚĞŵĂƩĞƌĞŵŝƐƐŝŽŶƐ͘

ĐŽŵƉĂƌĞǁŝƚŚ^ŚĂƌĞĚ^ŽĐŝŽĐŽŶŽŵŝĐWĂƚŚǁĂǇƐƐĐĞŶĂƌŝŽƐϭϬ͘
/Ŷ ĂĚĚŝƟŽŶ ƚŽ ƚŚĞ ƚŚƌĞĞ ^ŚĂƌĞĚ ^ŽĐŝŽͲĐŽŶŽŵŝĐ WĂƚŚǁĂǇƐ
ƐĐĞŶĂƌŝŽ ƌĂŶŐĞƐ͕ ĂŶ ͚ƵƉĚĂƚĞĚ ƉŽůŝĐǇ͛ ƉĂƚŚǁĂǇ ŝƐ ƐŚŽǁŶ͕
ƌĞŇĞĐƟŶŐƚŚĞůĂƚĞƐƚƉŽůŝĐǇĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚƐϭϭ͘/ŶƚŚĞƉĞƌŝŽĚƉƌŝŽƌ
ƚŽϮϬϯϬ͕ƚŚŝƐƉĂƚŚǁĂǇŝƐĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚǁŝƚŚĂůůƚŚĞ^ŚĂƌĞĚ^ŽĐŝŽͲ
ĐŽŶŽŵŝĐWĂƚŚǁĂǇƐƚƌĂũĞĐƚŽƌŝĞƐĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚǁŝƚŚĂƌĂĚŝĂƟǀĞ
ĨŽƌĐŝŶŐŽĨϮ͘ϲtĂƩƐͬŵϮ;ǁŚŝĐŚĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚƐƚŽĂϮΣŝŶĐƌĞĂƐĞ
ŝŶ ŐůŽďĂů ŵĞĂŶ ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞ Ăƚ ƚŚĞ ĞŶĚ ŽĨ ƚŚŝƐ ĐĞŶƚƵƌǇͿ͘
ŌĞƌϮϬϯϬ͕ƚŚĞ͚ƵƉĚĂƚĞĚƉŽůŝĐǇ͛ƉĂƚŚǁĂǇŝƐĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚǁŝƚŚ
^ŚĂƌĞĚ ^ŽĐŝŽͲĐŽŶŽŵŝĐ WĂƚŚǁĂǇ ʹ ŶĂƌƌĂƟǀĞ ϯ ƚƌĂũĞĐƚŽƌŝĞƐ
ĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚ ǁŝƚŚ Ă ƌĂĚŝĂƟǀĞ ĨŽƌĐŝŶŐ ŽĨ ϯ͘ϰ tĂƩƐͬŵϮ͘ hŶůŝŬĞ
ƌĞĐĞŶƚ ĞƐƟŵĂƚĞƐ͕ ƚŚĞ ^ŚĂƌĞĚ ^ŽĐŝŽͲĐŽŶŽŵŝĐ WĂƚŚǁĂǇ ʹ
ŶĂƌƌĂƟǀĞ ϯ ;ƌĞĨĞƌĞŶĐĞ Ͳ ŶŽ ŵŝƟŐĂƟŽŶͿ ƐĐĞŶĂƌŝŽ ĚŽĞƐ ŶŽƚ
ŝŶĐůƵĚĞ ƚŚĞ ŵŽƐƚ ƌĞĐĞŶƚ ƉŽůŝĐŝĞƐ ŝŶ ƚŚĞ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚ ƐĞĐƚŽƌ͘
ŽŶƐŝĚĞƌŝŶŐƚŚĞůĂƚĞƐƚĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƐǁŝƚŚƌĞƐƉĞĐƚƚŽĚŝĞƐĞů
ĞŶŐŝŶĞƐ ;ŶŽƚĂďůǇ ƐƚƌŝĐƚĞƌ ƐƚĂŶĚĂƌĚƐ͕ ďĂŶƐ ŝŶ ĐŝƟĞƐ͕ ĂŶĚ
ƚŚĞ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ŽĨ ĂůƚĞƌŶĂƟǀĞ ƉƌŽƉƵůƐŝŽŶ ƐǇƐƚĞŵƐͿ͕ ƚŚĞ
ƉƌŽũĞĐƚĞĚĚĞĐůŝŶĞŝŶĞŵŝƐƐŝŽŶƐĨƌŽŵĚŝĞƐĞůĞŶŐŝŶĞƐŽǀĞƌƚŚĞ
ŶĞǆƚ ĚĞĐĂĚĞƐ ĂƉƉĞĂƌƐ ƉůĂƵƐŝďůĞ͘ &ŝŶĂůůǇ͕ ŝƚ ŝƐ ǁŽƌƚŚ ŶŽƟŶŐ
ƚŚĂƚƚŚĞĞƐƟŵĂƚĞĚŶĞĂƌͲƚĞƌŵďĂƐĞůŝŶĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƐĚŽŶŽƚ
ĐŽŶƐŝĚĞƌ ƐŽŵĞ ŽĨ ƚŚĞ ŽŶŐŽŝŶŐ ĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶ ƚŚĂƚ ĐŽƵůĚ ďƌŝŶŐ
ĨƵƌƚŚĞƌĐŽŵŵŝƚŵĞŶƚƐƚŽƌĞĚƵĐĞ^>WĞŵŝƐƐŝŽŶƐϭϮ͘

ϭϬ dŚĞĮŐƵƌĞƐŚŽǁƐƉƌŽũĞĐƚĞĚĞŵŝƐƐŝŽŶƌĂŶŐĞƐĨŽƌƚŚƌĞĞ^ŚĂƌĞĚ^ŽĐŝŽͲĐŽŶŽŵŝĐ
WĂƚŚǁĂǇƐ ƐĐĞŶĂƌŝŽ ŐƌŽƵƉƐ͘ ^ŚĂƌĞĚ ^ŽĐŝŽͲĐŽŶŽŵŝĐ WĂƚŚǁĂǇ ʹ ŶĂƌƌĂƟǀĞ ϯ
;ƌĞĨĞƌĞŶĐĞͲŶŽŵŝƟŐĂƟŽŶͿĂƐƐƵŵĞƐĂĨŽĐƵƐŽŶŶĂƟŽŶĂůĂŶĚƌĞŐŝŽŶĂůƉŽůŝĐŝĞƐ͕
ƐůŽǁ ĞĐŽŶŽŵŝĐ ŐƌŽǁƚŚ͕ ůĂĐŬ ŽĨ ĐŽůůĂďŽƌĂƟŽŶ͕ ůĂƌŐĞ ƉŽƉƵůĂƟŽŶ ƌĞŵĂŝŶŝŶŐ
ŝŶ ƉŽǀĞƌƚǇ͕ ĂŶĚ ůŽǁ ƉƌŝŽƌŝƚǇ ĨŽƌ ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂů ƉŽůŝĐŝĞƐ͕ ůĞĂĚŝŶŐ ƚŽ ƐƚƌŽŶŐ
ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůĚĞŐƌĂĚĂƟŽŶŝŶƐŽŵĞƌĞŐŝŽŶƐ͘^ŚĂƌĞĚ^ŽĐŝŽͲĐŽŶŽŵŝĐWĂƚŚǁĂǇ
ʹ ŶĂƌƌĂƟǀĞ ϯ ;ϯ͘ϰ tĂƩƐͬŵϮͿ ĂƐƐƵŵĞƐ ƚŚĞ ƐĂŵĞ ƐŽĐŝŽͲĞĐŽŶŽŵŝĐ ƉĂƚŚǁĂǇƐ͕
ĞǆĐĞƉƚƚŚĂƚƚŚĞǇŝŶĐůƵĚĞĂŐŐƌĞƐƐŝǀĞƉŽůŝĐŝĞƐƚŽĐƵƌďĐůŝŵĂƚĞĐŚĂŶŐĞ͘^ŚĂƌĞĚ
^ŽĐŝŽͲĐŽŶŽŵŝĐWĂƚŚǁĂǇƐϭͲϱ;Ϯ͘ϲtĂƩƐͬŵϮͿƚƌĂũĞĐƚŽƌŝĞƐĂƌĞĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚǁŝƚŚ
ƚŚĞϮΣƚĂƌŐĞƚƚŚĂƚŝƐĂĐŚŝĞǀĞĚĨŽƌĂůů^ŚĂƌĞĚ^ŽĐŝŽͲĐŽŶŽŵŝĐWĂƚŚǁĂǇƐĞǆĐĞƉƚ
^ŚĂƌĞĚ ^ŽĐŝŽͲĐŽŶŽŵŝĐ WĂƚŚǁĂǇ ʹ ŶĂƌƌĂƟǀĞ ϯ ;ƌĞĨĞƌĞŶĐĞ ʹ ŶŽ ŵŝƟŐĂƟŽŶͿ
;ZĂŽĞƚĂů͘ϮϬϭϳ͖ZŝĂŚŝĞƚĂů͘ϮϬϭϳͿ͘
ϭϭ hƉĚĂƚĞƐŝŶĐůƵĚĞƌĞĐĞŶƚĞŵŝƐƐŝŽŶůĞŐŝƐůĂƟŽŶ;ĂƐŽĨϮϬϭϱͿĂŶĚƵƉĚĂƚĞĚĞŶĞƌŐǇ
ƉƌŽũĞĐƟŽŶƐ͕ĂƐĚĞƐĐƌŝďĞĚŝŶ/;ϮϬϭϲͿ͘
ϭϮ &ŽƵƌĐŽŵŵŝƚŵĞŶƚƐĂƌĞĞƐƉĞĐŝĂůůǇƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚ͗

ͻdŚĞ ŵĞŵďĞƌ ƐƚĂƚĞƐ ŽĨ ƚŚĞ ƌĐƟĐ ŽƵŶĐŝů ŚĂǀĞ ƉůĞĚŐĞĚ ƚŽ ƌĞĚƵĐĞ ďůĂĐŬ
ĐĂƌďŽŶĞŵŝƐƐŝŽŶƐďǇďĞƚǁĞĞŶϮϱƉĞƌĐĞŶƚĂŶĚϯϯƉĞƌĐĞŶƚŽĨϮϬϭϯůĞǀĞůƐďǇ
ϮϬϮϱ͘

ͻůĂĐŬ ĐĂƌďŽŶ ŝƐ ĐŽǀĞƌĞĚ ďǇ ƚŚĞ 'ŽƚŚĞŶďƵƌŐ WƌŽƚŽĐŽů ƚŽ ƚŚĞ hŶŝƚĞĚ
EĂƟŽŶƐ ĐŽŶŽŵŝĐ ŽŵŵŝƐƐŝŽŶ ĨŽƌ ƵƌŽƉĞ͛Ɛ ŽŶǀĞŶƟŽŶ ŽŶ >ŽŶŐͲZĂŶŐĞ
dƌĂŶƐďŽƵŶĚĂƌǇŝƌWŽůůƵƟŽŶ͘tŚŝůĞŶŽƐƉĞĐŝĮĐƚĂƌŐĞƚŝƐƐĞƚ͕ƚŚĞŽŶǀĞŶƟŽŶ
ƌĞƋƵŝƌĞƐƉĂƌƟĞƐƚŽƉƌŝŽƌŝƟǌĞŝŵƉŽƌƚĂŶƚƐŽƵƌĐĞƐŽĨďůĂĐŬĐĂƌďŽŶĞŵŝƐƐŝŽŶƐŝŶ
ƚŚĞŝƌƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐƚŽƌĞĚƵĐĞĞŵŝƐƐŝŽŶƐŽĨƉĂƌƟĐƵůĂƚĞŵĂƩĞƌ͘

ͻdŚĞ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůDĂƌŝƟŵĞKƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶŝƐĐŽŶƐŝĚĞƌŝŶŐŽƉƟŽŶƐƚŽƌĞĚƵĐĞ
ĞŵŝƐƐŝŽŶƐŽĨďůĂĐŬĐĂƌďŽŶĨƌŽŵƚŚĞŵĂƌŝƟŵĞŝŶĚƵƐƚƌǇ͘

ͻdŚŝƌƚǇͲĞŝŐŚƚƉĂƌƚŶĞƌĐŽƵŶƚƌŝĞƐƚŽƚŚĞůŝŵĂƚĞĂŶĚůĞĂŶŝƌŽĂůŝƟŽŶŚĂǀĞ
ƉůĞĚŐĞĚƚŽĚĞǀĞůŽƉŽƌƌĞĮŶĞŝŶǀĞŶƚŽƌŝĞƐŽĨďůĂĐŬĐĂƌďŽŶ;ϱϱĐŽƵŶƚƌŝĞƐĂƌĞ
ŶŽǁƉĂƌƚŶĞƌƐŝŶƚŚĞĐŽĂůŝƟŽŶ͕ǁŚŝĐŚƚĂƌŐĞƚƐ^>WƐ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐďůĂĐŬĐĂƌďŽŶͿ͘
KƚŚĞƌ ŶŽŶͲƐƚĂƚĞ ĂĐƚŽƌƐ ŚĂǀĞ ĂůƐŽ ŵĂĚĞ ĐŽŵŵŝƚŵĞŶƚƐ͕ ǁŝƚŚ ƚŚĞ ƐƚĂƚĞ ŽĨ
ĂůŝĨŽƌŶŝĂŝŶƚŚĞhŶŝƚĞĚ^ƚĂƚĞƐĂĚŽƉƟŶŐƐƉĞĐŝĮĐůĞŐĂůƚĂƌŐĞƚƐĨŽƌƌĞĚƵĐƟŽŶƐ
ŽĨĞĂĐŚŽĨƚŚĞŵĂũŽƌ^>WƐ͘
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Figure 6.1: 'ůŽďĂůĂŶŶƵĂůĞŵŝƐƐŝŽŶƐŽĨŵĞƚŚĂŶĞ͕ďůĂĐŬĐĂƌďŽŶ;ŝŶĐůƵĚŝŶŐĨŽƌĞƐƚĂŶĚƐĂǀĂŶŶĂŚĮƌĞƐͿĂŶĚŚǇĚƌŽŇƵŽƌŽĐĂƌďŽŶƐ͘
Methane
emissions

GtCO₂e

Black carbon
emissions

GtCO₂e

(GWP100)

Mt

(GWP20)

12

GtCO₂e

(GWP20)

(GWP100)

HFC
emissions

GtCO₂e
(GWP20)

5

10

40

30

35

10

GtCO₂e

12

8

25

4

6

20

3

10

30
8
25
6

20

4

15

15
4
2

5

5

0
2010

•

2020

2030

2040

0
2050

0
2010

Current policy
Updated policy
Maximum reduction

-

SSP3 (Reference)

-

SSP3 (3.4 W/m2)

6
2

10

10
2

8

-

•

2020

2030

2040

Current policy
Mitigation for 'Current policy'
Updated policy
Mitigation for 'Updated policy'

0
2050

4
1

2

0
2010

·•·

2020

2030

2040

0
2050

Current policy
Updated policy (incl. Kigali Amendment)
Maximum reduction

SSP1-5 (2.6 W/m2)

EŽƚĞ͗&ŽƌďůĂĐŬĐĂƌďŽŶ͕ǀĂůƵĞƐĂƌĞƐŚŽǁŶŝŶŵŝůůŝŽŶƚŽŶŶĞƐĂŶĚĂůƐŽďĂƐĞĚƵƉŽŶĐŽŶǀĞƌƐŝŽŶƚŽKϮĞƵƐŝŶŐϮϬͲǇĞĂƌŐůŽďĂůǁĂƌŵŝŶŐƉŽƚĞŶƟĂůƐ;ŽŶĚĞƚĂů͕͘ϮϬϭϯͿ͘&Žƌ
ŵĞƚŚĂŶĞĂŶĚŚǇĚƌŽŇƵŽƌŽĐĂƌďŽŶƐ͕ƚŚĞǀĂůƵĞƐƐŚŽǁŶĂƌĞďĂƐĞĚƵƉŽŶĐŽŶǀĞƌƐŝŽŶƚŽKϮĞƵƐŝŶŐďŽƚŚϭϬϬͲǇĞĂƌ;ůĞŌĂǆŝƐͿĂŶĚϮϬͲǇĞĂƌ;ƌŝŐŚƚĂǆŝƐͿŐůŽďĂůǁĂƌŵŝŶŐƉŽƚĞŶƟĂůƐ͕
ƚŽŚŝŐŚůŝŐŚƚƚŚĞĚĞƉĞŶĚĞŶĐĞŽĨĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶƐďĞƚǁĞĞŶ^>WƐĂŶĚKϮŽŶƚŚĞĐŚŽŝĐĞŽĨŵĞƚƌŝĐ͘EŽƚĞƚŚĂƚĂϭϬϬͲǇĞĂƌŐůŽďĂůǁĂƌŵŝŶŐƉŽƚĞŶƟĂůŽĨϮϭŝƐƵƐĞĚĨŽƌŵĞƚŚĂŶĞ͕
ĨŽƌĐŽŶƐŝƐƚĞŶĐǇǁŝƚŚƉƌŝŽƌŝƐƐƵĞƐŽĨƚŚĞ͚ĞŵŝƐƐŝŽŶƐŐĂƉƌĞƉŽƌƚ͕͛ĞǀĞŶƚŚŽƵŐŚĐƵƌƌĞŶƚƐƚƵĚŝĞƐĂŶĚ/WĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚƐƵƐĞǀĂůƵĞƐŵŽƌĞƚŚĂŶϲϬƉĞƌĐĞŶƚŚŝŐŚĞƌ;'ĂƐƐĞƌĞƚĂů͕͘
ϮϬϭϳ͖DǇŚƌĞĞƚĂů͕͘ϮϬϭϯͿ͘
^ŽƵƌĐĞ͗ dŚĞ ĮŐƵƌĞƐ ǁĞƌĞ ĚĞǀĞůŽƉĞĚ ƵƐŝŶŐ ĚĂƚĂ ĨƌŽŵ ^ŚĂƌĞĚ ^ŽĐŝŽ ĐŽŶŽŵŝĐ WĂƚŚǁĂǇƐ ĚĂƚĂďĂƐĞ ;ŚƩƉƐ͗ͬͬƚŶƚĐĂƚ͘ŝŝĂƐĂ͘ĂĐ͘Ăƚͬ^ƐƉďͬĚƐĚͿ͕ ZŝĂŚŝ Ğƚ Ăů͘ ;ϮϬϭϳͿ ĂŶĚ ĚĂƚĂ
ĨŽƌƉŽůŝĐǇĂŶĚŵŝƟŐĂƟŽŶƐĐĞŶĂƌŝŽƐĨƌŽŵƚŚĞ'/E^ŵŽĚĞů;ŚƩƉ͗ͬͬŐĂŝŶƐ͘ŝŝĂƐĂ͘ĂĐ͘ĂƚͿĚŽĐƵŵĞŶƚĞĚŝŶ<ůŝŵŽŶƚĞƚĂů͘;ϮϬϭϳͿ͖^ƚŽŚůĞƚĂů͘;ϮϬϭϱͿ͕ĂŶĚWƵƌŽŚŝƚĂŶĚ,ƂŐůƵŶĚͲ
/ƐĂŬƐƐŽŶ;ϮϬϭϳͿ͘

&Žƌ ŵĞƚŚĂŶĞ ĂŶĚ ŚǇĚƌŽŇƵŽƌŽĐĂƌďŽŶƐ͕ ƚŚĞ ďĂƐĞůŝŶĞ
ƚƌĂũĞĐƚŽƌŝĞƐ ;ůĂďĞůůĞĚ ͚ĐƵƌƌĞŶƚ ƉŽůŝĐǇ͛ ŝŶ ĮŐƵƌĞ ϲ͘ϭͿ ƌĞůǇŝŶŐ
ŽŶ ŶĞĂƌͲƚĞƌŵ ĞŶĞƌŐǇ ƉƌŽũĞĐƟŽŶƐ ;/͕ ϮϬϭϲ͖ WƵƌŽŚŝƚ ĂŶĚ
,ƂŐůƵŶĚͲ/ƐĂŬƐƐŽŶ͕ϮϬϭϳͿĂƉƉĞĂƌƐŝŵŝůĂƌƚŽƚŚĞ^ŚĂƌĞĚ^ŽĐŝŽͲ
ĐŽŶŽŵŝĐ WĂƚŚǁĂǇ ʹ ŶĂƌƌĂƟǀĞ ϯ ƚƌĂũĞĐƚŽƌŝĞƐ͘ EƵŵĞƌŽƵƐ
ƉĂƌƟĞƐ ƚŽ ƚŚĞ hŶŝƚĞĚ EĂƟŽŶƐ &ƌĂŵĞǁŽƌŬ ŽŶǀĞŶƟŽŶ ŽŶ
ůŝŵĂƚĞŚĂŶŐĞ;ŝŶĐůƵĚŝŶŐƚŚĞƚŽƉƚŚƌĞĞŐůŽďĂůĐŽŶƐƵŵĞƌƐŽĨ
ŚǇĚƌŽŇƵŽƌŽĐĂƌďŽŶƐ͕ŚŝŶĂ͕ƚŚĞhŶŝƚĞĚ^ƚĂƚĞƐĂŶĚƵƌŽƉĞĂŶ
hŶŝŽŶͿĂƌĞĂůƌĞĂĚǇƚĂŬŝŶŐĂĐƟŽŶƚŽƌĞĚƵĐĞĞŵŝƐƐŝŽŶƐƚŚƌŽƵŐŚ
ŶĂƟŽŶĂůƉŽůŝĐŝĞƐĂŶĚůĞŐŝƐůĂƟŽŶ͘/ŶƚŚĞŝƌ/ŶƚĞŶĚĞĚEĂƟŽŶĂůůǇ
ĞƚĞƌŵŝŶĞĚ ŽŶƚƌŝďƵƟŽŶƐ /EƐͬEƐ͕ ϵϵ ĐŽƵŶƚƌŝĞƐ
ƉůĞĚŐĞĚ ƚŽ ƌĞĚƵĐĞ ĞŵŝƐƐŝŽŶƐ ŽĨ ŚǇĚƌŽŇƵŽƌŽĐĂƌďŽŶƐϭϯ͘

ĚĂƚĞ ĂƐƐƵŵƉƟŽŶƐ ĂďŽƵƚ ĞŵŝƐƐŝŽŶ ƌĞĚƵĐƟŽŶ ƉŽůŝĐŝĞƐ ĂŶĚ
Ă ƌĞǀŝƐĞĚ ƌĞĨĞƌĞŶĐĞ ƐĐĞŶĂƌŝŽ͕ ĨŽƵŶĚ ƚŚĂƚ ĨƵůů ĐŽŵƉůŝĂŶĐĞ
ǁŝƚŚ ƚŚĞ <ŝŐĂůŝ ŵĞŶĚŵĞŶƚ ƚŽ ƚŚĞ DŽŶƚƌĞĂů WƌŽƚŽĐŽů
ĐŽƵůĚ ƌĞĚƵĐĞ ŐůŽďĂů ŚǇĚƌŽŇƵŽƌŽĐĂƌďŽŶ ĞŵŝƐƐŝŽŶƐ ďǇ Ϭ͘ϳ
'ƚKϮĞƉĞƌǇĞĂƌďǇϮϬϯϬ͕ĂŶĚƵƉƚŽϮ͘ϳ'ƚKϮe per year
ďǇ ϮϬϱϬ ;,ƂŐůƵŶĚͲ/ƐĂŬƐƐŽŶ Ğƚ Ăů͕͘ ϮϬϭϳͿ͘ dŚŝƐ ǁŽƵůĚ ĂǀŽŝĚ
ĐƵŵƵůĂƟǀĞĞŵŝƐƐŝŽŶƐŽĨϯϵ'ƚKϮĞďĞƚǁĞĞŶϮϬϭϴĂŶĚϮϬϱϬ
;ĮŐƵƌĞ ϲ͘ϭͿϭϰ͘ ^ƚƌĞŶŐƚŚĞŶŝŶŐ ƉŚĂƐĞͲĚŽǁŶ ĞīŽƌƚƐ ;ƚŚĂƚ ŝƐ͕
ƉƵƌƐƵŝŶŐ Ă ƌĞĚƵĐƟŽŶ ŝŶ ĞŵŝƐƐŝŽŶƐ ƚŚĂƚ ŐŽĞƐ ďĞǇŽŶĚ ƚŚĂƚ
ĂīŽƌĚĞĚ ďǇ ƚŚĞ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƟŽŶ ŽĨ ƚŚĞ <ŝŐĂůŝ ŵĞŶĚŵĞŶƚ
ĂŶĚ ƚŚĂƚ ƐĞĞŬƐ ƚŽ ƌĞĂĐŚ ƚŚĞ ŵĂǆŝŵƵŵ ƉŽƚĞŶƟĂůͿ ĐŽƵůĚ
ƉƌŽǀŝĚĞ ĂďŽƵƚ ϯϬ ƉĞƌĐĞŶƚ ŐƌĞĂƚĞƌ ĐƵŵƵůĂƟǀĞ ďĞŶĞĮƚƐ
;ĮŐƵƌĞ ϲ͘ϭͿ͕ ǁŚŝůĞ ĂǀŽŝĚŝŶŐ ĂĚĚŝƟŽŶĂů ĨƵƚƵƌĞ ĞŵŝƐƐŝŽŶƐ ďǇ
ƉƌĞĐůƵĚŝŶŐ Ă ďƵŝůĚͲƵƉ ŽĨ ƐƚŽƌĂŐĞ ŚǇĚƌŽŇƵŽƌŽĐĂƌďŽŶ ďĂŶŬƐ
6.2.3. Impact of the Kigali Amendment
ϮϬϭϱƐƚƵĚǇĨŽƵŶĚƚŚĂƚƉŚĂƐŝŶŐĚŽǁŶŚǇĚƌŽŇƵŽƌŽĐĂƌďŽŶƐ ;sĞůĚĞƌƐĞƚĂů͕͘ϮϬϭϰͿ͘
ĐŽƵůĚ ĂǀŽŝĚ ďĞƚǁĞĞŶ ϰ͘Ϭ 'ƚKϮĞ ĂŶĚ ϱ͘ϯ 'ƚKϮe per year
ďǇ ϮϬϱϬ͕ ĐŽŵƉĂƌĞĚ ƚŽ Ă ƌĞĨĞƌĞŶĐĞ ƐĐĞŶĂƌŝŽ ;sĞůĚĞƌƐ Ğƚ Ăů͕͘ /Ŷ ĂĚĚŝƟŽŶ ƚŽ ĞīŽƌƚƐ ƚŽ ĂǀŽŝĚ ĚŝƌĞĐƚ ĞŵŝƐƐŝŽŶƐ ŽĨ
ϮϬϭϱͿ͘ƌĞůĂƚĞĚƐƚƵĚǇĨƌŽŵϮϬϭϳ͕ǁŚŝĐŚƵƐĞƐŵŽƌĞƵƉͲƚŽͲ ŚǇĚƌŽŇƵŽƌŽĐĂƌďŽŶƐ͕ ĂĚĚŝƟŽŶĂů ŝŶĚŝƌĞĐƚ KϮĞ ŵŝƟŐĂƟŽŶ
ŝƐ ůŝŬĞůǇ ƚŚƌŽƵŐŚ ƉĂƌĂůůĞů ŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚƐ ŝŶ ƚŚĞ ĞŶĞƌŐǇ
ĞĸĐŝĞŶĐǇ ŽĨ ƌĞĨƌŝŐĞƌĂƟŽŶ ĂŶĚ ĂŝƌͲĐŽŶĚŝƟŽŶŝŶŐ ĂƉƉůŝĂŶĐĞƐ
ϭϯ dŚƌĞĞƐĞƚƐŽĨŝŶŝƟĂƟǀĞƐĂƌĞǁŽƌƚŚŶŽƟŶŐ͗
ĂŶĚ ĞƋƵŝƉŵĞŶƚ͘ WĂƐƚ ƉŚĂƐĞͲŽƵƚƐ ƵŶĚĞƌ ƚŚĞ DŽŶƚƌĞĂů
ͻ /ŶDĂǇϮϬϭϰ͕ĂƐƉĂƌƚŽĨĂŶĂĐƟŽŶƉůĂŶƚŽŝŵƉůĞŵĞŶƚƚŚĞĞŶĞƌŐǇĐŽŶƐĞƌǀĂƟŽŶ
ĂŶĚĞŵŝƐƐŝŽŶƌĞĚƵĐƟŽŶƚĂƌŐĞƚƐŽĨŝƚƐϭϮƚŚĮǀĞͲǇĞĂƌƉůĂŶ͕ƚŚĞ^ƚĂƚĞŽƵŶĐŝůŽĨ WƌŽƚŽĐŽů ŚĂǀĞ ĐĂƚĂůǇƐĞĚ ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚ ŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚƐ ŝŶ ƚŚĞ
ŚŝŶĂĂŶŶŽƵŶĐĞĚƚŚĂƚŝƚǁŽƵůĚƐƚƌĞŶŐƚŚĞŶĞŵŝƐƐŝŽŶƌĞĚƵĐƟŽŶƌĞƋƵŝƌĞŵĞŶƚƐ ĞŶĞƌŐǇĞĸĐŝĞŶĐǇŽĨĂƉƉůŝĂŶĐĞƐͶƵƉƚŽϯϬƉĞƌĐĞŶƚŝŶƐŽŵĞ
ĨŽƌ ŚǇĚƌŽŇƵŽƌŽĐĂƌďŽŶƐ͕ ĂŶĚ ĂĐĐĞůĞƌĂƚĞ ƚŚĞŝƌ ƉŚĂƐĞͲŽƵƚ ĂŶĚ ƌĞƉůĂĐĞŵĞŶƚ͘
/Ŷ ŝƚƐ /EͬE͕ ŚŝŶĂ ŚĂƐ ƐƚĂƚĞĚ ƚŚĂƚ ŝƚ ǁŝůů ĐŽŵƉůĞƚĞůǇ ƉŚĂƐĞ ŽƵƚ ƐƵďƐĞĐƚŽƌƐ ;h^ W͕ ϮϬϬϮͿ͘ ,ƂŐůƵŶĚͲ/ƐĂŬƐƐŽŶ Ğƚ Ăů͘ ;ϮϬϭϳͿ
ŚǇĚƌŽŇƵŽƌŽĐĂƌďŽŶͲϭϮϯ͘
ĨŽƵŶĚ ƚŚĂƚ ĨƵůů ĐŽŵƉůŝĂŶĐĞ ǁŝƚŚ ƚŚĞ <ŝŐĂůŝ ŵĞŶĚŵĞŶƚ
ͻ dŚĞ ƵƌŽƉĞĂŶ hŶŝŽŶ͛Ɛ ƌĞŐƵůĂƟŽŶ ϴϰϮͬϮϬϬϲ ŽŶ ŇƵŽƌŝŶĂƚĞĚ ŐƌĞĞŶŚŽƵƐĞ
ŐĂƐĞƐ͕ǁŚŝĐŚĞŶƚĞƌĞĚŝŶƚŽĞīĞĐƚŽŶϭ:ĂŶƵĂƌǇϮϬϭϱ͕ĞŶǀŝƐĂŐĞƐƚŚĂƚ͕ďǇϮϬϯϬ͕ ĐŽƵůĚ ƌĞĚƵĐĞ ŐůŽďĂů ĞůĞĐƚƌŝĐŝƚǇ ĐŽŶƐƵŵƉƟŽŶ ďǇ ďĞƚǁĞĞŶ
ͻ

ŚǇĚƌŽŇƵŽƌŽĐĂƌďŽŶ ůĞǀĞůƐ ǁŝůů ŚĂǀĞ ƌĞĚƵĐĞĚ ďǇ ϳϵ ƉĞƌĐĞŶƚ ŽĨ ƚŚĞ ůĞǀĞůƐ
ƌĞŐŝƐƚĞƌĞĚŝŶƚŚĞƉĞƌŝŽĚďĞƚǁĞĞŶϮϬϬϵĂŶĚϮϬϭϮ͘
dŚĞ hŶŝƚĞĚ ^ƚĂƚĞƐ ĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚ ĨĞĚĞƌĂůͲůĞǀĞů ŵĞĂƐƵƌĞƐ ƚŽ ƌĞĚƵĐĞ ƚŚĞ
ŵĂŶƵĨĂĐƚƵƌĞĂŶĚƵƐĞŽĨŚǇĚƌŽŇƵŽƌŽĐĂƌďŽŶƐ͘/ŶƵŐƵƐƚϮϬϭϳ͕ĂĐŽƵƌƚƐƚƌƵĐŬ
ĚŽǁŶ ƉĂƌƚ ŽĨ Ă ϮϬϭϲ ĚĞĐŝƐŝŽŶ ďǇ ƚŚĞ ĐŽƵŶƚƌǇ͛Ɛ ŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂů WƌŽƚĞĐƟŽŶ
ŐĞŶĐǇ͕ ǁŚŝĐŚ ƐŽƵŐŚƚ ƚŽ ƌĞǀŽŬĞ ĂƉƉƌŽǀĂů ĨŽƌ ƐĞǀĞƌĂů ŽĨ ƚŚĞ ŵŽƐƚ ƉŽƚĞŶƚ
ŚǇĚƌŽŇƵŽƌŽĐĂƌďŽŶƐ͘,ŽǁĞǀĞƌ͕ŝƚŝƐƵŶĐůĞĂƌŚŽǁŵƵĐŚŝŵƉĂĐƚƚŚŝƐƌƵůŝŶŐǁŝůů
ŚĂǀĞ͕ ĂƐ ŝƚ ƌĞƚƵƌŶĞĚ ƚŚĞ ĚĞĐŝƐŝŽŶ ƚŽ ƚŚĞ ŐĞŶĐǇ͕ ĨŽƌ ĨƵƌƚŚĞƌ ũƵƐƟĮĐĂƟŽŶ͘ /Ŷ
ƉĂƌĂůůĞů͕ ƐĞǀĞƌĂů ƐƚĂƚĞ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟŽŶƐ ŝŶ ƚŚĞ hŶŝƚĞĚ ^ƚĂƚĞƐ ĂƌĞ ƌĞŐƵůĂƟŶŐ
ŚǇĚƌŽŇƵŽƌŽĐĂƌďŽŶƐ͘ &Žƌ ĞǆĂŵƉůĞ͕ ĂůŝĨŽƌŶŝĂ ŚĂƐ ƐĞƚ Ă ŶĞǁ ĞŵŝƐƐŝŽŶƐ
ƌĞĚƵĐƟŽŶƐ ƚĂƌŐĞƚ ĨŽƌ ŚǇĚƌŽŇƵŽƌŽĐĂƌďŽŶƐ ;Ă ϰϬ ƉĞƌĐĞŶƚ ƌĞĚƵĐƟŽŶ ƚŽ ϮϬϭϯ
ůĞǀĞůƐďǇϮϬϯϬͿ͘

ϭϰ dŚĞƐĞĞƐƟŵĂƚĞƐĂƌĞďĂƐĞĚŽŶĂϭϬϬͲǇĞĂƌŐůŽďĂůǁĂƌŵŝŶŐƉŽƚĞŶƟĂů͘
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Ϭ͘ϮƉĞƌĐĞŶƚĂŶĚϬ͘ϳƉĞƌĐĞŶƚŽǀĞƌƚŚĞƉĞƌŝŽĚϮϬϭϴƚŽϮϬϱϬ͕ĚƵĞ /Ŷ ƚŚĞ ^ŚĂƌĞĚ ^ŽĐŝŽͲĐŽŶŽŵŝĐ WĂƚŚǁĂǇ ʹ ŶĂƌƌĂƟǀĞ ϯ
ƚŽƚŚĞĂĚŽƉƟŽŶŽĨŵŽƌĞĞŶĞƌŐǇͲĞĸĐŝĞŶƚƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐϭϱ͕ϭϲ͘
ƐĐĞŶĂƌŝŽƐ͕ ƚŚĞ ŐůŽďĂů ƚĞĐŚŶŝĐĂů ŵŝƟŐĂƟŽŶ ƉŽƚĞŶƟĂů ĨŽƌ
ŵĞƚŚĂŶĞŝƐĞƐƟŵĂƚĞĚĂƚĂďŽƵƚϰϱƉĞƌĐĞŶƚďǇϮϬϯϬ͕ƉƌŽǀŝĚĞĚ
that an appropriate policy environment is introducedϭϴ͘
ϲ͘ϯ ^>WŵŝƟŐĂƟŽŶƉŽƚĞŶƟĂů
DŽƐƚ ŽĨ ƚŚĞ ĞŵŝƐƐŝŽŶ ƌĞĚƵĐƟŽŶ ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐ ĂƌĞ ŝŶ ƚŚĞ
^ŽŵĞŽĨƚŚĞƌĞĚƵĐƟŽŶƉŽƚĞŶƟĂůĨŽƌďůĂĐŬĐĂƌďŽŶŝĚĞŶƟĮĞĚ ĞǆƉůŽƌĂƟŽŶĂŶĚĚŝƐƚƌŝďƵƟŽŶŽĨĐŽĂů͕ŽŝůĂŶĚŐĂƐ͕ĂŶĚŝŶƚŚĞ
ŝŶĞĂƌůǇƐƚƵĚŝĞƐ;^ŚŝŶĚĞůůĞƚĂů͕͘ϮϬϭϮ͖hEWͬtDK͕ϮϬϭϭͿŝƐ ǁĂƐƚĞƐĞĐƚŽƌϭϵ͘dŚĞƌĞĚƵĐƟŽŶƐĂǀĂŝůĂďůĞĂƌĞĐŽŵƉĂƌĂďůĞǁŝƚŚ
ĞǆƉĞĐƚĞĚƚŽďĞƌĞĂůŝǌĞĚŝŶƚŚĞƵƉĚĂƚĞĚďĂƐĞůŝŶĞƐ;^ĞĐƟŽŶϲ͘ϮͿ͘ ƚŚŽƐĞŝŶƚŚĞĚĞĞƉĐůŝŵĂƚĞŵŝƟŐĂƟŽŶƐĐĞŶĂƌŝŽƐ;ĮŐƵƌĞϲ͘ϭͿ͘/Ŷ
EŽŶĞƚŚĞůĞƐƐ͕ ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚ ĂĚĚŝƟŽŶĂů ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐ ĞǆŝƐƚ͕ ŐĞŶĞƌĂů͕ƉŽůŝĐŝĞƐƚŽƌĞĚƵĐĞĞŵŝƐƐŝŽŶƐŽĨKϮǁŝůůĞīĞĐƟǀĞůǇ
ǁŚŝĐŚ ĐŽƵůĚ ƌĞĚƵĐĞ ďůĂĐŬ ĐĂƌďŽŶ ĞŵŝƐƐŝŽŶƐ ďǇ ĂďŽƵƚ ĐŽǀĞƌĂůĂƌŐĞƉŽƌƟŽŶŽĨŵĞƚŚĂŶĞĞŵŝƐƐŝŽŶƐ͘
ϳϬ ƉĞƌĐĞŶƚ ďǇ ϮϬϯϬ ;ĂŶĚ ŵŽƌĞ͕ ŝŶ ƚŚĞ ůŽŶŐĞƌ ƚĞƌŵͿ ;ĮŐƵƌĞ
ϲ͘ϭͿ͘ WƌŽǀŝĚĞĚ ƚŚĂƚ ƐƚƌŽŶŐ ƚĂƌŐĞƚĞĚ ^>W ƉŽůŝĐŝĞƐ ĂƌĞ dĞĐŚŶŝĐĂů ŵĞĂƐƵƌĞƐ ĐŽƵůĚ ďƌŝŶŐ ĂďŽƵƚ ĨĂƐƚ ĂŶĚ ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚ
ŝŶƚƌŽĚƵĐĞĚ͕ƚŚĞƐĞƌĞĚƵĐƟŽŶƐŝŶĞŵŝƐƐŝŽŶƐĐŽƵůĚďĞĂĐŚŝĞǀĞĚ ƌĞĚƵĐƟŽŶƐ ŝŶ ĞŵŝƐƐŝŽŶƐ ŽĨ ďůĂĐŬ ĐĂƌďŽŶ ĂŶĚ ŵĞƚŚĂŶĞ ;ĨŽƌ
ƋƵŝĐŬůǇϭϳ͘ tŚŝůĞ ƚŚĞ ŝůůƵƐƚƌĂƚĞĚ ƉŽƚĞŶƟĂů ǁĂƐ ĞƐƟŵĂƚĞĚ ĨŽƌ example Amann Ğƚ Ăů͕͘ ϮϬϭϯ͖ ,ƂŐůƵŶĚͲ/ƐĂŬƐƐŽŶ͕ ϮϬϭϮ͖
ĂŶ ĞŶĞƌŐǇ ƐĐĞŶĂƌŝŽ ǁŝƚŚ KϮ emission levels similar to the <ůŝŵŽŶƚĞƚĂů͕͘ϮϬϭϳͿϮϬ͘,ŽǁĞǀĞƌ͕ŝŶƚƌŽĚƵĐŝŶŐƐƵĐŚŵĞĂƐƵƌĞƐ
^ŚĂƌĞĚ^ŽĐŝŽͲĐŽŶŽŵŝĐWĂƚŚǁĂǇʹŶĂƌƌĂƟǀĞϯƚƌĂũĞĐƚŽƌǇ͕ƚŚĞ ŚĂƐ ƉƌŽǀĞŶ ƉƌŽďůĞŵĂƟĐ ŝŶ ƐŽŵĞ ŝŶƐƚĂŶĐĞƐ͘ &Žƌ ĞǆĂŵƉůĞ͕
ƐŚŽǁŶ ƉŽƚĞŶƟĂů ĂƉƉĞĂƌƐ ĐŽŵƉĂƌĂďůĞ ǁŝƚŚ͕ Žƌ ĞǀĞŶ ůĂƌŐĞƌ ƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐƚŚĂƚĨŽĐƵƐŽŶƐƵďƐƟƚƵƟŶŐĐŽŽŬŝŶŐƐƚŽǀĞƐǁŝƚŚ
ƚŚĂŶ͕ ƚŚĞ ƐƚƌŝĐƚ ĐůŝŵĂƚĞ ŵŝƟŐĂƟŽŶ ƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐ ƚŚĂƚ ĂƐƐƵŵĞ ĐůĞĂŶ ĂůƚĞƌŶĂƟǀĞƐ ŚĂǀĞ ŽŌĞŶ ŚĂĚ ĚŝƐĂƉƉŽŝŶƟŶŐ ƌĞƐƵůƚƐ͕
ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚƐƚƌƵĐƚƵƌĂůĐŚĂŶŐĞƐŝŶƚŚĞĞŶĞƌŐǇƐǇƐƚĞŵ͘,ŽǁĞǀĞƌ͕ ǁŝƚŚ ĚĞĐůŝŶŝŶŐ ƉĞŶĞƚƌĂƟŽŶ ƌĂƚĞƐ ŽǀĞƌ ƟŵĞ ;ŐŐĂƌǁĂů
ƚŚĞƐĞ ƐƚƌŝĐƚ ĐůŝŵĂƚĞ ƉŽůŝĐǇ ƐĐĞŶĂƌŝŽƐ ĂƌĞ ŶŽƚ ĐŽŵƉĂƟďůĞ ĂŶĚ ŚĂŶĚĞů͕ ϮϬϬϰ͖ WŝŶĞ Ğƚ Ăů͕͘ ϮϬϭϭ͖ ZƵŝǌͲDĞƌĐĂĚŽ Ğƚ Ăů͕͘
ǁŝƚŚ ƚŚĞ ƐŽĐŝŽͲĞĐŽŶŽŵŝĐ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƐ ĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚ ǁŝƚŚ ϮϬϭϭ͖sĞŶŬĂƚĂƌĂŵĂŶĞƚĂů͕͘ϮϬϭϬ͖tŝĐŬƌĂŵĂƐŝŶŐŚĞ͕ϮϬϭϭͿϮϭ͘
^ŚĂƌĞĚ ^ŽĐŝŽͲĐŽŶŽŵŝĐ WĂƚŚǁĂǇ ʹ ŶĂƌƌĂƟǀĞ ϯ͘ dŚĞƌĞĨŽƌĞ͕ EĞǀĞƌƚŚĞůĞƐƐ͕ƐŽŵĞŽƚŚĞƌƚǇƉĞƐŽĨƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐŚĂǀĞďĞĞŶ
ƚŚĞŝŶƚĞƌŵĞĚŝĂƚĞĐůŝŵĂƚĞƚĂƌŐĞƚƐĐĞŶĂƌŝŽƌĞƐƵůƚƐ;ƌĞĂĐŚŝŶŐĂ ƐƵĐĐĞƐƐĨƵů͕ ŝŶĐůƵĚŝŶŐ ĞŵŝƐƐŝŽŶƐ ƌĞĚƵĐƟŽŶ ƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐ ĨŽƌ
ϯ͘ϰtĂƩƐͬŵϮĨŽƌĐŝŶŐůĞǀĞů͕ŽƌĂƉƉƌŽǆŝŵĂƚĞůǇĂĐŽŶĐĞŶƚƌĂƟŽŶ ŵŽƚŽƌǀĞŚŝĐůĞƐ͕ƐƵĐŚĂƐƚŚŽƐĞĨŽĐƵƐĞĚŽŶĚŝĞƐĞůƉĂƌƟĐƵůĂƚĞ
ŽĨϱϱϬƉƉŵŽĨKϮͿǁĞƌĞĂĚĚĞĚ͘dŚĞƐĞƌĞƐƵůƚƐŝůůƵƐƚƌĂƚĞƚŚĞ ĮůƚĞƌƐŽƌĞŵŝƐƐŝŽŶƐƐƚĂŶĚĂƌĚƐ;/ͲƐŝĂ͕ϮϬϭϭ͖ŚĂŵďůŝƐƐet
ĐŽͲďĞŶĞĮƚƐ ŽĨ ĐůŝŵĂƚĞ ƉŽůŝĐŝĞƐ ŽŶ ďůĂĐŬ ĐĂƌďŽŶ ĞŵŝƐƐŝŽŶƐ͘ Ăů͕͘ϮϬϭϯ͖ŽĂŶ͕ϮϬϭϮ͖<ŽĚũĂŬ͕ϮϬϭϱ͖^ĂŝŬĂǁĂ͕ϮϬϭϯ͖h^W͕
/ŶĚĞĞĚ͕ƵŶĚĞƌƚŚŝƐƐĐĞŶĂƌŝŽĞŵŝƐƐŝŽŶƐĂƌĞƌĞĚƵĐĞĚďǇĂďŽƵƚ ϮϬϭϳͿ͘
ϯϬƉĞƌĐĞŶƚďǇϮϬϱϬ͕ĐŽŵƉĂƌĞĚƚŽƚŚĞ^ŚĂƌĞĚ^ŽĐŝŽͲĐŽŶŽŵŝĐ
WĂƚŚǁĂǇʹŶĂƌƌĂƟǀĞϯƚƌĂũĞĐƚŽƌǇ͘
dŚŝƐ ĐŚĂƉƚĞƌ ƉƌĞƐĞŶƚƐ ĞƐƟŵĂƚĞƐ ŽĨ ƚĞĐŚŶŝĐĂů ŵŝƟŐĂƟŽŶ
ŶǇ ĨƵƌƚŚĞƌ ŵŝƟŐĂƟŽŶ ŽĨ ďůĂĐŬ ĐĂƌďŽŶ ĞŵŝƐƐŝŽŶƐ ǁŽƵůĚ
ƌĞƋƵŝƌĞ ĞŝƚŚĞƌ ƟŐŚƚĞŶĞĚ Ăŝƌ ƋƵĂůŝƚǇ ƐƚĂŶĚĂƌĚƐ͕ ĂŶĚͬŽƌ
ƐƚƌĞŶŐƚŚĞŶĞĚ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ƉŽůŝĐǇ͘ dŚĞƐĞ ĂƌĞ ŝŶĐůƵĚĞĚ ŝŶ
ƚŚĞ ^>W ŵŝƟŐĂƟŽŶ ĐĂƐĞ͕ ĂŶĚ ŝŶ ƚŚĞ ƐƚƌŝĐƚ ĐůŝŵĂƚĞ ƉŽůŝĐŝĞƐ
ĐĂƐĞ;ĂƐƐŚŽǁŶŝŶƚŚĞϮ͘ϲtĂƩƐͬŵϮƐĐĞŶĂƌŝŽƐͿ͘ǇϮϬϯϬ͕ǀĞƌǇ
ůŝŵŝƚĞĚƌĞĚƵĐƟŽŶŝƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚĞĚŝŶƚŚŝƐƐĐĞŶĂƌŝŽ͕ĐŽŶƚƌĂƌǇ
ƚŽ ƚŚĞ ^>W ŵŝƟŐĂƟŽŶ ĐĂƐĞ͕ ǁŚĞƌĞ ĞīĞĐƟǀĞ ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĐĂů
ƐŽůƵƟŽŶƐ ĂŶĚ ƚĞƐƚĞĚ ƉŽůŝĐǇ ĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐ ĂīŽƌĚ ŵƵĐŚ ůĂƌŐĞƌ
ĞŵŝƐƐŝŽŶ ƌĞĚƵĐƟŽŶ ƉŽƚĞŶƟĂůƐ͘ /Ŷ ŐĞŶĞƌĂů͕ ƚŚĞ ŶĞǁ ŐůŽďĂů
ƐĞƚŽĨƐĐĞŶĂƌŝŽƐ;^ŚĂƌĞĚ^ŽĐŝŽĐŽŶŽŵŝĐWĂƚŚǁĂǇƐͿƐŚŽǁƐĂ
ĨĂŝƌůǇůĂƌŐĞƐƉĂŶŽĨĞŵŝƐƐŝŽŶƐ͕ĞǀĞŶǁŝƚŚŝŶƚŚĞƐĂŵĞ^ŚĂƌĞĚ
^ŽĐŝŽĐŽŶŽŵŝĐWĂƚŚǁĂǇƐ;ZĂŽĞƚĂů͕͘ϮϬϭϳͿ͘dŚŝƐĚŝīĞƌƐĨƌŽŵ
ƚŚĞZĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟǀĞŽŶĐĞŶƚƌĂƟŽŶWĂƚŚǁĂǇƐĚĂƚĂƐĞƚ͕ǁŚĞƌĞ
ĂƐƐƵŵƉƟŽŶƐ ƚŚĂƚ ĞĐŽŶŽŵŝĐ ŐƌŽǁƚŚ ĂƵƚŽŵĂƟĐĂůůǇ ůĞĂĚƐ ƚŽ
ĚĞĐƌĞĂƐĞƐ ŝŶ ƉŽůůƵƟŽŶ ǁĞƌĞ ƵŶŝĨŽƌŵůǇ ƵƐĞĚ ĂĐƌŽƐƐ Ăůů ƚŚĞ
ŵŽĚĞůƐĨŽƌƉƌŽũĞĐƟŶŐĐŚĂŶŐĞƐŝŶĞŵŝƐƐŝŽŶƐŽĨĂŝƌƉŽůůƵƚĂŶƚƐ͕
ŝŶĐůƵĚŝŶŐ^>WƐ;ŵĂŶŶĞƚĂů͕͘ϮϬϭϯͿ͘

ϭϱ dŚŝƐ ǁŽƵůĚ ƌĞƐƵůƚ ŝŶ Ă ĐƵŵƵůĂƟǀĞ ƌĞĚƵĐƟŽŶ ŽĨ ĂďŽƵƚ ϱ͘ϱ 'ƚKЇĞ ĚƵĞ ƚŽ
ĞůĞĐƚƌŝĐŝƚǇƐĂǀŝŶŐƐǁŚĞŶƵƐŝŶŐĐŽƵŶƚƌǇͲƐƉĞĐŝĮĐĞŵŝƐƐŝŽŶĨĂĐƚŽƌƐƚŚĂƚƚĂŬĞŝŶƚŽ
ĂĐĐŽƵŶƚĐŽƵŶƚƌǇͲƐƉĞĐŝĮĐƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƟŽŶĂŶĚĚŝƐƚƌŝďƵƟŽŶůŽƐƐĞƐ;ƌĂŶĚĞƌet
Ăů͕͘ϮϬϭϭͿ͘
ϭϲ ϮϬϭϱƐƚƵĚǇƐƵŐŐĞƐƚĞĚƚŚĂƚ͕ŝŶƚŚĞĂŝƌĐŽŶĚŝƟŽŶŝŶŐƐĞĐƚŽƌĂůŽŶĞ͕ŝŵƉƌŽǀŝŶŐ
ƚŚĞ ĞŶĞƌŐǇ ĞĸĐŝĞŶĐǇ ŽĨ ĞƋƵŝƉŵĞŶƚ ďǇ ϯϬ ƉĞƌĐĞŶƚ͕ ǁŚŝůĞ ƐŝŵƵůƚĂŶĞŽƵƐůǇ
ƚƌĂŶƐŝƟŽŶŝŶŐƚŽĂůƚĞƌŶĂƟǀĞƐǁŝƚŚůŽǁŐůŽďĂůǁĂƌŵŝŶŐƉŽƚĞŶƟĂů͕ĐŽƵůĚƉƌŽǀŝĚĞ
ĐƵŵƵůĂƟǀĞŵŝƟŐĂƟŽŶŽĨŶĞĂƌůǇϭϬϬ'ƚKЇĞďǇϮϬϱϬ;^ŚĂŚĞƚĂů͕͘ϮϬϭϱͿ͘
ϭϳ WĂƐƚ ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞ ŽŶ Ă ƌĞŐŝŽŶĂů ĂŶĚ ůŽĐĂů ƐĐĂůĞ ĞǆŝƐƚƐ͕ ĚĞŵŽŶƐƚƌĂƟŶŐ ĨĂƐƚ
ĂŶĚ ĞīĞĐƟǀĞ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƟŽŶ͕ ƉƌŽǀŝĚĞĚ ƚŚĂƚ ĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞ ĞŶĨŽƌĐĞŵĞŶƚ
ŵĞĐŚĂŶŝƐŵƐ ĂƌĞ ƐĞƚ ŝŶ ƉůĂĐĞ ĂůŽŶŐ ƚŚĞ ƌĞŐƵůĂƟŽŶ͖ ƐĞǀĞƌĂů ĞǆĂŵƉůĞƐ ĂƌĞ
ƉƌŽǀŝĚĞĚŝŶ͕ĨŽƌĞǆĂŵƉůĞ͕ŽĂĞŶ;ϮϬϭϮͿ͖<ůŝŵŽŶƚĞƚĂů͘;ϮϬϭϳͿ͖<ŽĚũĂŬ;ϮϬϭϱͿ͖
^ĂŝŬĂǁĂ;ϮϬϭϯͿ͖^ŚŝŶĚĞůůĞƚĂů͘;ϮϬϭϮͿ͘
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ƉŽƚĞŶƟĂůƐ͕ƐŝŶĐĞƚŚĞǇĂƌĞŵŽƌĞǁŝĚĞůǇƵƐĞĚ͕ĂŶĚƚŚĞƌĞĨŽƌĞ
ŵŽƌĞ ĂďƵŶĚĂŶƚ͕ ƚŚĂŶ ĞƐƟŵĂƚĞƐ ŽĨ ĞĐŽŶŽŵŝĐ ŵŝƟŐĂƟŽŶ
ƉŽƚĞŶƟĂůƐ͘ EŽƚǁŝƚŚƐƚĂŶĚŝŶŐ͕ ŝƚ ŝƐ ĂĐŬŶŽǁůĞĚŐĞĚ ƚŚĂƚ
ĞĐŽŶŽŵŝĐ ƉŽƚĞŶƟĂůƐ ŵĂǇ ďĞ ŵŽƌĞ ƌĞůĞǀĂŶƚ ǁŝƚŚ ƌĞŐĂƌĚ ƚŽ
ƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐƚŚĞƉŽůŝƟĐĂůĨĞĂƐŝďŝůŝƚǇŽĨŵŝƟŐĂƟŽŶĂĐƟŽŶƐϮϮ͘

ϭϴ /Ŷ ĮŐƵƌĞ ϲ͘ϭ ƚŚŝƐ ŝƐ ĐŽĚĞĚ ͚ŵĂǆŝŵƵŵ ƌĞĚƵĐƟŽŶ͕͛ ĂŶĚ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĞĚ ďǇ ƚŚĞ
ĨŽůůŽǁŝŶŐƐǇŵďŽů͗ ͘
ϭϵ dŚĞ ĞŵŝƐƐŝŽŶƐ ƌĞĚƵĐƟŽŶ ƉŽƚĞŶƟĂů ĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚ ǁŝƚŚ ƌŝĐĞ ĂŶĚ ĂŶĂĞƌŽďŝĐ
ĚŝŐĞƐƟŽŶŝƐŽŶůǇƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚŝŶĐĞƌƚĂŝŶƌĞŐŝŽŶƐ͘
ϮϬ ŵŝƐƐŝŽŶ ƌĞĚƵĐƟŽŶ ƌĂƚĞƐ ǁŽƵůĚ ďĞ ĨĂƐƚĞƌ ƚŚĂŶ ƚŚŽƐĞ ďƌŽƵŐŚƚ ĂďŽƵƚ ďǇ
ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƟŽŶĂůĐŚĂŶŐĞƐĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚǁŝƚŚůŽǁKЇƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐ͘
Ϯϭ EŽŶĞƚŚĞůĞƐƐ͕ůŽĐĂůůǇƚĂŝůŽƌĞĚƉƌŽũĞĐƚƐ͕ŽŌĞŶĞŵďĞĚĚĞĚŝŶĂůĂƌŐĞƌƐĐĂůĞƉŽůŝĐǇ
ƉƌŽĐĞƐƐ͕ĂŶĚĐŽƵƉůĞĚǁŝƚŚĂǁĂƌĞŶĞƐƐͲƌĂŝƐŝŶŐĞīŽƌƚƐ͕ŚĂǀĞƉƌŽǀĞŶƐƵĐĐĞƐƐĨƵů
;'͕ ϮϬϭϱ͖ ^ŝŶƚŽŶ Ğƚ Ăů͕͘ ϮϬϬϰ͖ dŚŽŵĂƐ Ğƚ Ăů͕͘ ϮϬϭϱͿ͘ WŽůŝƟĐĂů ĨĞĂƐŝďŝůŝƚǇ
ĚĞƉĞŶĚƐƐƚƌŽŶŐůǇŽŶƚŚĞĚĞƐŝŐŶŽĨƚŚĞƉƌŽŐƌĂŵŵĞ͕ŝƚƐůŽĐĂůƐƵƐƚĂŝŶĂďŝůŝƚǇ͕ƚŚĞ
ƐƚƌŽŶŐŝŶǀŽůǀĞŵĞŶƚŽĨůŽĐĂůƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐ͕ĂŶĚŽŶƚŚĞŝŶĐĞŶƟǀĞƐĨŽƌŶĂƟŽŶĂů
ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐƚŽĂĐƚ͘
ϮϮ dŚĞ ĞĐŽŶŽŵŝĐ ƉŽƚĞŶƟĂů ŽĨ ^>W ŵŝƟŐĂƟŽŶ ĚŝīĞƌƐ ƐƵďƐƚĂŶƟĂůůǇ ĨƌŽŵ ƚŚĞ
ƚĞĐŚŶŝĐĂů ƉŽƚĞŶƟĂů ŽĨ KЇ ŵŝƟŐĂƟŽŶ ĨŽƌ ƚǁŽ ŵĂŝŶ ƌĞĂƐŽŶƐ͗ ;ŝͿ ƚŚĞ ƚŽƚĂů
ďĞŶĞĮƚƐ ŽĨ ^>W ŵŝƟŐĂƟŽŶ ĂƌĞ ƚǇƉŝĐĂůůǇ ůĂƌŐĞƌ͕ ďĞĐĂƵƐĞ ƚŚĞǇ ŝŶĐůƵĚĞ ŶŽŶͲ
ĐůŝŵĂƚĞďĞŶĞĮƚƐ͖ĂŶĚ;ŝŝͿǁŝƚŚ^>WŵŝƟŐĂƟŽŶ͕ĂůĂƌŐĞƐŚĂƌĞŽĨƚŚĞďĞŶĞĮƚƐŝƐ
ŶĂƟŽŶĂůůǇĂƉƉƌŽƉƌŝĂďůĞ͕ŝŶƉĂƌƟĐƵůĂƌĨŽƌďůĂĐŬĐĂƌďŽŶ͘^ŚŝŶĚĞůůĞƚĂů͘;ϮϬϭϳďͿ
ĞƐƟŵĂƚĞ ƚŚĂƚ ƚŚĞ ƐŽĐŝĂů ĐŽƐƚ ŽĨ ŵĞƚŚĂŶĞ ;ƚŚĂƚ ŝƐ͕ ƚŚĞ ŵŽŶĞƟǌĞĚ ƐŽĐŝĞƚĂů
ĚĂŵĂŐĞƐƌĞƐƵůƟŶŐĨƌŽŵĂƚŽŶŶĞŽĨĞŵŝƐƐŝŽŶƐŝŶĐŽƌƉŽƌĂƟŶŐĐůŝŵĂƚĞĂŶĚĂŝƌ
ƋƵĂůŝƚǇ ƌĞůĂƚĞĚ ŝŵƉĂĐƚƐͿ ŝƐ ϱϬ ƚŽ ϭϬϬ ƟŵĞƐ ŐƌĞĂƚĞƌ ƚŚĂŶ ƚŚĞ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝŶŐ
ƐŽĐŝĂů ĐŽƐƚ ŽĨ KЇ͘ ƐƟŵĂƚĞƐ ŽĨ ƚŚĞ ŶĞƚ ďĞŶĞĮƚƐ ƚŚĂƚ ĂƌĞ ŶĂƟŽŶĂůůǇ
ĂƉƉƌŽƉƌŝĂďůĞĂƌĞŶŽƚǇĞƚĂǀĂŝůĂďůĞŝŶƚŚĞůŝƚĞƌĂƚƵƌĞ͘ZĞƐĞĂƌĐŚƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐĂƌĞ
ŽŶŐŽŝŶŐƚŽďƌŝĚŐĞƚŚŝƐƌĞƐĞĂƌĐŚŐĂƉ͘
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6.3.1 Methane
dŚĞ ƚĞĐŚŶŝĐĂů ŵŝƟŐĂƟŽŶ ƉŽƚĞŶƟĂů ŝĚĞŶƟĮĞĚ ƚŚƌŽƵŐŚ ƚŚĞ
ŝŶƚĞŐƌĂƚĞĚĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚŵŽĚĞůƐƵƐĞĚƚŽĚĞǀĞůŽƉ^ŚĂƌĞĚ^ŽĐŝŽͲ
ĐŽŶŽŵŝĐWĂƚŚǁĂǇƐƐĐĞŶĂƌŝŽƐĚƌĂǁƐƉƌŝŵĂƌŝůǇŽŶƚŚĞǁŽƌŬ
ŽĨhŶŝƚĞĚ^ƚĂƚĞƐŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůWƌŽƚĞĐƟŽŶŐĞŶĐǇ;h^W͕
ϮϬϭϯͿ͘dŚĞĞƐƟŵĂƚĞƐĨŽƌŵĞƚŚĂŶĞŚĂǀĞďĞĞŶĨƵƌƚŚĞƌƵƉĚĂƚĞĚ
;,ƂŐůƵŶĚͲ/ƐĂŬƐƐŽŶ͕ ϮϬϭϮ͖ hEWͬtDK͕ ϮϬϭϭͿ ƚŽ ŝŶĐůƵĚĞ
ĞǆƉůŝĐŝƚ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƟŽŶ ŽĨ ƵŶĐŽŶǀĞŶƟŽŶĂů ŐĂƐ ƉƌŽĚƵĐƟŽŶ͕
ŶĞǁ ƌĞŐŝŽŶĂů ĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐƟĐƐ ĨŽƌ Žŝů ĂŶĚ ŐĂƐ ƉƌŽĚƵĐƟŽŶ
;,ƂŐůƵŶĚͲ/ƐĂŬƐƐŽŶ͕ϮϬϭϳͿ͕ĂŶĚǁĂƐƚĞŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͘&ŽƌĐŽĂů
ƉƌŽĚƵĐƟŽŶ͕ĂƐƚƌƵĐƚƵƌĂůƵƉĚĂƚĞǁĂƐŵĂĚĞ͕ƚŽĂůůŽǁĨŽƌƚŚĞ
ƐĞƉĂƌĂƚĞ ĞƐƟŵĂƟŽŶ ŽĨ ĞŵŝƐƐŝŽŶƐ ĂŶĚ ŵŝƟŐĂƟŽŶ ƉŽƚĞŶƟĂůƐ
ĨƌŽŵ ƉƌĞͲŵŝŶŝŶŐ ŽƉĞƌĂƟŽŶƐ ;ĚĞͲŐĂƐŝĮĐĂƟŽŶͿ͕ ŵŝŶŝŶŐ
ŽƉĞƌĂƟŽŶƐ ;ǀĞŶƟůĂƟŽŶ Ăŝƌ ŵĞƚŚĂŶĞ ŽǆŝĚĂƟŽŶͿ͕ ĂŶĚ ƉŽƐƚͲ
ŵŝŶŝŶŐ ĂĐƟǀŝƟĞƐ͘ &ŝŶĂůůǇ͕ ĐƵƌƌĞŶƚ ŵŽĚĞů ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƟŽŶ
ŝŶĐůƵĚĞƐ ŝŵƉĂĐƚƐ ŽĨ ĂŶŝŵĂů ĨĞĞĚ ĂŶĚ ŵĂŶƵƌĞ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
ŽƉƟŽŶƐ ĂƐ ĚĞƐĐƌŝďĞĚ ŝŶ &K ;ϮϬϭϯͿ͕ ďƵƚ ĚŽĞƐ ŶŽƚ ŝŶĐůƵĚĞ
ĐŚĂŶŐĞƐŝŶĐŽŶƐƵŵĞƌƉƌĞĨĞƌĞŶĐĞƐŽƌďĞŚĂǀŝŽƵƌ͕ǁŚŝĐŚĐŽƵůĚ
ĂĚĚŵŝƟŐĂƟŽŶƉŽƚĞŶƟĂůƐŝŶƚŚĞĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂůƐĞĐƚŽƌƚŚƌŽƵŐŚ
ƌĞĚƵĐĞĚĐŽŶƐƵŵƉƟŽŶŽĨŵĞĂƚ;ĞƐƉĞĐŝĂůůǇďĞĞĨͿĂŶĚƌĞĚƵĐĞĚ
ĨŽŽĚ ǁĂƐƚĞ ŐĞŶĞƌĂƟŽŶ ;^ƚĞŚĨĞƐƚ Ğƚ Ăů͘ ;ϮϬϬϵͿ ;ŚĂƉƚĞƌ ϰͿ͘
&ŝŐƵƌĞ ϲ͘Ϯ ƐŚŽǁƐ ƌĞŐŝŽŶĂů ĞƐƟŵĂƚĞƐ ŽĨ ͚ƵƌƌĞŶƚ ƉŽůŝĐǇ͛

ĞŵŝƐƐŝŽŶƚƌĂũĞĐƚŽƌŝĞƐĂŶĚƌĞĚƵĐƟŽŶƉŽƚĞŶƟĂůƐŝŶƚŚĞĐŽŵŝŶŐ
ĚĞĐĂĚĞƐ͘dŚĞƐĞĞƐƟŵĂƚĞƐĂƌĞĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚǁŝƚŚ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů
ŶĞƌŐǇ ŐĞŶĐǇ ƉƌŽũĞĐƟŽŶƐ ŽĨ ĞŶĞƌŐǇ ƵƐĞ ;/͕ ϮϬϭϮͿ͕ ĂŶĚ
ŝŶƚĞŐƌĂƚĞƚŚĞƌĞĮŶĞŵĞŶƚƐŚŝŐŚůŝŐŚƚĞĚĂďŽǀĞϮϯ͘
DŝƟŐĂƟŽŶ ƉŽƚĞŶƟĂůƐ ǀĂƌǇ ĂĐƌŽƐƐ ƌĞŐŝŽŶƐ͕ ĂŶĚ ĂƌĞ ŽŌĞŶ
ĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝǌĞĚďǇĂĚŽŵŝŶĂƟŶŐƐŽƵƌĐĞƐĞĐƚŽƌϮϰ͘EŽŶĞƚŚĞůĞƐƐ͕
ƐŽůŝĚ ǁĂƐƚĞ ƐĞƉĂƌĂƟŽŶ ĂŶĚ ƚƌĞĂƚŵĞŶƚ ŽīĞƌƐ ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐ
ĂĐƌŽƐƐĂůůƌĞŐŝŽŶƐ͘/ŶƵƌŽƉĞĂŶĚƌĂǌŝů͕ƌĞĚƵĐƟŽŶƉŽƚĞŶƟĂůƐ
ĂƌĞ ƐŵĂůůĞƌ͕ ĂƐ ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ ŝƐ ƚŚĞ ĚŽŵŝŶĂƟŶŐ ŵĞƚŚĂŶĞ
ƐŽƵƌĐĞ͕ĂŶĚƚŚĞƌĞĂƌĞƌĞůĂƟǀĞůǇůŝŵŝƚĞĚƚĞĐŚŶŝĐĂůŵŝƟŐĂƟŽŶ
ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐ͘ dŚĞ ĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶ ǁŝƚŚ ƚŚĞ ͚ůŝŵĂƚĞ ƉŽůŝĐǇ͛
ƐĐĞŶĂƌŝŽ;ďĂƐĞĚŽŶƚŚĞ/;ϮϬϭϮͿϰϱϬƉƉŵKϮŵŝƟŐĂƟŽŶ
ƐƚƌĂƚĞŐǇͿ ƐŚŽǁƐ ƚŚĂƚ ŵŽƐƚ ŽĨ ƚŚĞ ŶĞĂƌͲƚĞƌŵ ĞŵŝƐƐŝŽŶƐ
ƌĞĚƵĐƟŽŶ ƉŽƚĞŶƟĂů ĂƉƉĞĂƌƐ ƚŽ ƌĞƋƵŝƌĞ ĚĞĚŝĐĂƚĞĚ ^>W
ŵĞĂƐƵƌĞƐ͘

Ϯϯ /ŶƚĞƌŵƐŽĨKЇĞŵŝƐƐŝŽŶůĞǀĞůƐ͕ƚŚĞ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůŶĞƌŐǇŐĞŶĐǇ͛ƐƐĐĞŶĂƌŝŽŝƐ
ĐŽŵƉĂƌĂďůĞƚŽ^ŚĂƌĞĚ^ŽĐŝŽͲĐŽŶŽŵŝĐWĂƚŚǁĂǇʹŶĂƌƌĂƟǀĞϯ;ƌĞĨĞƌĞŶĐĞͲŶŽ
ŵŝƟŐĂƟŽŶͿĂŶĚ͚ƵƌƌĞŶƚƉŽůŝĐǇ͕͛ƐŚŽǁŶŝŶĮŐƵƌĞϲ͘ϭ͘
Ϯϰ &ŽƌĞǆĂŵƉůĞ͕ĐĂƉƚƵƌŝŶŐǀĞŶƟůĂƟŽŶĂŝƌŵĞƚŚĂŶĞĨƌŽŵĐŽĂůŵŝŶĞƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚƐ
ƚŚĞŬĞǇŵŝƟŐĂƟŽŶŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚǇŝŶŚŝŶĂ͘

Figure 6.2: ZĞŐŝŽŶĂůďĂƐĞůŝŶĞŵĞƚŚĂŶĞĂŶĚďůĂĐŬĐĂƌďŽŶƐŚĂĚĞĚďĂĐŬŐƌŽƵŶĚĞŵŝƐƐŝŽŶƐĂŶĚŵŝƟŐĂƟŽŶƉŽƚĞŶƟĂůďǇϮϬϯϬDƚƉĞƌǇĞĂƌ͘
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ĂůƚĞƌŶĂƟǀĞƐĂƌĞŝŶĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͕ĂŶĚĞǆƉĞĐƚĞĚƚŽďĞƌĞĂĚǇ
ƚŽ ƌĞƉůĂĐĞ ƚŚĞ ƌĞŵĂŝŶŝŶŐ ƵƐĞƐ ďǇ ϮϬϮϱ͘ ,ƂŐůƵŶĚͲ/ƐĂŬƐƐŽŶ
ĂŶĚ ĐŽůůĞĂŐƵĞƐ ;ϮϬϭϳͿ ƌĞƉŽƌƚ ƚŚĂƚ ƚŚĞ ŵĂǆŝŵƵŵ ƚĞĐŚŶŝĐĂů
ĂďĂƚĞŵĞŶƚ ƉŽƚĞŶƟĂů͕ ƌĞůǇŝŶŐ ŽŶ ĞǆŝƐƟŶŐ ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐ͕
ŝƐ ϴϱ ƉĞƌĐĞŶƚ ďĞůŽǁ ƚŚĞ ƌĞĨĞƌĞŶĐĞ ƐĐĞŶĂƌŝŽ ĞŵŝƐƐŝŽŶ
ůĞǀĞůƐ ;ŝŶ ƚŚĞ ƉĞƌŝŽĚ ďĞƚǁĞĞŶ ϮϬϭϴ ĂŶĚ ϮϬϱϬͿ ;ĮŐƵƌĞ ϲ͘ϭͿ͘
dŚĞǇ ĨƵƌƚŚĞƌ ŶŽƚĞ ƚŚĂƚ͕ ƚŽǁĂƌĚƐ ƚŚĞ ĞŶĚ ŽĨ ƚŚĞ ƉĞƌŝŽĚ͕
ƚŚĞ ŵŝƟŐĂƟŽŶ ƉŽƚĞŶƟĂů ĐŽƵůĚ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚ ĂƐ ŵƵĐŚ ĂƐ
ϵϴ ƉĞƌĐĞŶƚ ŽĨ ƚŚĞ ĂŶŶƵĂů ƌĞĨĞƌĞŶĐĞ ƐĐĞŶĂƌŝŽ ĞŵŝƐƐŝŽŶ
ůĞǀĞůƐ͘ /ŶƚĞƌĞƐƟŶŐůǇ͕ ŵŽƐƚ ŽĨ ƚŚĞ ŵŽĚĞů ƌĞĂůŝǌĂƟŽŶƐ ŽĨ ƚŚĞ
^ŚĂƌĞĚ ^ŽĐŝŽͲĐŽŶŽŵŝĐ WĂƚŚǁĂǇƐ ƐĐĞŶĂƌŝŽƐ ĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚ
ǁŝƚŚ ƚŚĞ Ϯ͘ϲ tͬŵϮ ƚƌĂũĞĐƚŽƌŝĞƐ ĂƐƐƵŵĞ ĞǀĞŶ ĨĂƐƚĞƌ ĂŶĚ
ƐƚĞĞƉĞƌƌĞĚƵĐƟŽŶƐƚŚĂŶƚŚĞ<ŝŐĂůŝŵĞŶĚŵĞŶƚ;ĮŐƵƌĞϲ͘ϭͿ͘

ϲ͘ϰ /ŵƉůŝĐĂƟŽŶƐĨŽƌƚŚĞĞŵŝƐƐŝŽŶƐŐĂƉ
ŽŵƉĂƌĞĚ ƚŽ ƚŚĞ ^ŚĂƌĞĚ ^ŽĐŝŽͲĐŽŶŽŵŝĐ WĂƚŚǁĂǇ ʹ
ŶĂƌƌĂƟǀĞ ϯ ƚƌĂũĞĐƚŽƌŝĞƐ͕ ĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚƐ ŽĨ ƚŚĞ ŝŵƉĂĐƚ ŽĨ
ƵƉĚĂƚĞĚƉŽůŝĐŝĞƐƐŚŽǁǁĞĂŬĞƌŐƌŽǁƚŚŽƌ͕ĚĞƉĞŶĚŝŶŐŽŶƚŚĞ
ƉŽůůƵƚĂŶƚ͕ŐƌĞĂƚĞƌĚĞĐƌĞĂƐĞƐŝŶĞŵŝƐƐŝŽŶƐŽĨŵĞƚŚĂŶĞ͕ďůĂĐŬ
ĐĂƌďŽŶ͕ŽƌŐĂŶŝĐĐĂƌďŽŶ͕ĂŶĚƐƵůƉŚƵƌĚŝŽǆŝĚĞ;ĂŶĚKϮͿ͘dŚĞƐĞ
ƚƌĞŶĚƐĐĂŶďĞƚƌĂŶƐůĂƚĞĚŝŶƚŽůŝŬĞůǇĐŚĂŶŐĞƐŝŶƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞϮϲ͘
ZĞĐĞŶƚƉŽůŝĐŝĞƐůĞĂĚƚŽƌŽƵŐŚůǇϬ͘ϬϵцϬ͘ϬϰΣůĞƐƐǁĂƌŵŝŶŐ
ĚƵĞƚŽŵĞƚŚĂŶĞ͕Ϭ͘ϬϰцϬ͘ϬϮΣůĞƐƐǁĂƌŵŝŶŐĚƵĞƚŽKϮ͕ĂŶĚ
Ϭ͘ϭϳцϬ͘ϭϭΣůĞƐƐĐŽŽůŝŶŐĚƵĞƚŽƐƵůƉŚĂƚĞŝŶϮϬϯϬϮϳ͘dŚĞƐĞ
ƌĞƐƵůƚƐĞǀŝĚĞŶĐĞƚŚĂƚ͕ŝŶƚŚĞŶĞĂƌƚĞƌŵ͕ƚŚĞŶĞƚǁĂƌŵŝŶŐĚƵĞ
ƚŽ ƌĞĚƵĐƟŽŶƐ ŝŶ KϮ ĂŶĚ ĐŽͲĞŵŝƐƐŝŽŶƐ ;ƉƌŝŵĂƌŝůǇ ƐƵůƉŚƵƌ
ĚŝŽǆŝĚĞͿ ŝƐ ƌŽƵŐŚůǇ ŽīƐĞƚ ďǇ ƌĞĚƵĐƟŽŶƐ ŝŶ ^>W͕ ƉƌŝŵĂƌŝůǇ
ŵĞƚŚĂŶĞ͘ DŽĚĞůůŝŶŐ ƌĞƐƵůƚƐ ŚŝŐŚůŝŐŚƚ ƚŚĂƚ ^>W ŚŽůĚƐ Ă
ƐƵďƐƚĂŶƟĂů ĂĚĚŝƟŽŶĂů ĞŵŝƐƐŝŽŶ ƌĞĚƵĐƟŽŶƐ ƉŽƚĞŶƟĂů͕ ĂƐ
ĚĞƐĐƌŝďĞĚŝŶƐĞĐƟŽŶϲ͘ϯ͘

Table 6.1: tĂƌŵŝŶŐŵŝƟŐĂƟŽŶƌĞƐƵůƟŶŐĨƌŽŵ^>WĞŵŝƐƐŝŽŶƌĞĚƵĐƟŽŶƐ
ĚĚŝƟŽŶĂů^>WŵŝƟŐĂƟŽŶ

ŚĂŶŐĞŝŶƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞ;ΣͿ
2030

2050

ůů^>WƐ;,&ƐĨŽůůŽǁŝŶŐƚŚĞ<ŝŐĂůŝŵĞŶĚŵĞŶƚͿ

Ϭ͘ϮϮцϬ͘ϭϭ

Ϭ͘ϱϵцϬ͘Ϯϳ

Methane

Ϭ͘ϬϵцϬ͘Ϭϯ

Ϭ͘ϯϬцϬ͘ϭϮ

HFCs following Kigali Amendment

Ϭ͘ϬϬϱцϬ͘ϬϬϮ

Ϭ͘ϬϳцϬ͘ϬϮ

,&ƐDĂǆŝŵƵŵ&ĞĂƐŝďůĞZĞĚƵĐƟŽŶ

Ϭ͘ϬϮцϬ͘Ϭϭ

Ϭ͘ϭϬцϬ͘Ϭϯ

Black carbon-rich sources

Ϭ͘ϭцϬ͘ϭ

Ϭ͘ϮцϬ͘Ϯ

EŽƚĞ͗dŚĞĞƐƟŵĂƚĞƐŝŶƚŚĞƚĂďůĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĚĞƉĂƌƚƵƌĞƐĨƌŽŵƚŚĞĞƐƟŵĂƚĞƐĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚǁŝƚŚƚŚĞ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůŶĞƌŐǇŐĞŶĐǇ͛Ɛ͚ĐƵƌƌĞŶƚƉŽůŝĐŝĞƐ͛ƐĐĞŶĂƌŝŽ;ƐĞĞƚŚĞŵĂŝŶ
ƚĞǆƚĨŽƌĚĞƚĂŝůƐͿ͘,&ƐƐƚĂŶĚƐĨŽƌŚǇĚƌŽŇƵŽƌŽĐĂƌďŽŶƐ͘,&ƐDĂǆŝŵƵŵ&ĞĂƐŝďůĞZĞĚƵĐƟŽŶŝŶĐůƵĚĞƐ<ŝŐĂůŝŵĞŶĚŵĞŶƚ͘
^ŽƵƌĐĞ͗KǁŶĞůĂďŽƌĂƟŽŶ͘

Ϯϱ dŚŝƐŝƐĚƵĞƚŽƚŚĞĂƐƐƵŵƉƟŽŶƐŵĂĚĞĂďŽƵƚƚŚĞĞīĞĐƟǀĞŶĞƐƐŽĨĐŽŽŬŝŶŐƐƚŽǀĞ
ƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐ͕ ĂŶĚ ƚŚĞ ůĂƌŐĞ ŝŶĐƌĞĂƐĞƐ ŝŶ ĚŝĞƐĞů ǀĞŚŝĐůĞ ĞŵŝƐƐŝŽŶƐ ŝŶ ƐŽŵĞ
ƌĞŐŝŽŶƐ͘

54

Ϯϲ dŽĚŽƐŽ͕ǁĞƵƐĞĚƚŚĞĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌǇĂŶĂůǇƐĞƐĚĞƐĐƌŝďĞĚŝŶ^ŚŝŶĚĞůůĞƚĂů͘
;ϮϬϭϳďͿƚŚĂƚŝŶĐůƵĚĞĚ͗
ͻ Ă ƐŝŵƉůĞ ĞŶĞƌŐǇͲďĂůĂŶĐĞ ĐĂůĐƵůĂƟŽŶ͕ ŝŶĐŽƌƉŽƌĂƟŶŐ ĐůŝŵĂƚĞ ƌĞƐƉŽŶƐĞ
ĨƵŶĐƟŽŶƐďĂƐĞĚŽŶƚŚĞD/WϱŵŽĚĞůƐ;'ĞŽīƌŽǇĞƚĂů͕͘ϮϬϭϯͿ͖
ͻ ĞƐƟŵĂƚĞŽĨƚŚĞŝŵƉĂĐƚŽĨĞŵŝƐƐŝŽŶƐŽŶƚŚĞĐĂƌďŽŶĐǇĐůĞ;'ĂƐƐĞƌĞƚĂů͕͘ϮϬϭϳͿ͖
ͻ ƵƉĚĂƚĞĚ ƌĂĚŝĂƟǀĞ ĨŽƌĐŝŶŐ ĨŽƌ ŵĞƚŚĂŶĞ͕ ŝŶĐůƵĚŝŶŐ ƐŚŽƌƚǁĂǀĞ ĂďƐŽƌƉƟŽŶ
;ƚŵŝŶĂŶĞƚĂů͕͘ϮϬϭϲͿ͘
Ϯϳ ^ŵĂůůĞƌĐŚĂŶŐĞƐĚƵĞƚŽŽƚŚĞƌƉŽůůƵƚĂŶƚƐĂƌĞŶŽƚƌĞƉŽƌƚĞĚŚĞƌĞ͘
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Figure 6.3: dĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞƚƌĂũĞĐƚŽƌŝĞƐĨƌŽŵϮϬϭϱͲϮϬϱϬŝŶƌĞƐƉŽŶƐĞƚŽŚŝƐƚŽƌŝĐĂůĞŵŝƐƐŝŽŶƐĂŶĚƉŽƐƚͲϮϬϭϳƉƌŽũĞĐƟŽŶƐ
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^ŽƵƌĐĞ͗KǁŶĞůĂďŽƌĂƟŽŶ

ĚĚŝƟŽŶĂů ^>W ŵŝƟŐĂƟŽŶ ĐŽƵůĚ ĂǀĞƌƚ Ă ůĂƌŐĞ ĨƌĂĐƟŽŶ ŽĨ
ƉƌŽũĞĐƚĞĚǁĂƌŵŝŶŐŽǀĞƌƚŚĞŶĞĂƌƚĞƌŵ;ĮŐƵƌĞϲ͘ϯĂŶĚƚĂďůĞ
ϲ͘ϭͿ͘ Ǉ ϮϬϱϬ͕ ŵĞƚŚĂŶĞ ƌĞĚƵĐƟŽŶƐ ĐŽŶƚƌŝďƵƚĞ ƚŚĞ ůĂƌŐĞƐƚ
ƐŚĂƌĞ;ƚĂďůĞϲ͘ϭͿ͘ZĞĂůŝǌŝŶŐƚŚĞŵĂǆŝŵƵŵĞŵŝƐƐŝŽŶƌĞĚƵĐƟŽŶ
ƉŽƚĞŶƟĂůƐ ĨŽƌ ĞŵŝƐƐŝŽŶƐ ŽĨ ŚǇĚƌŽŇƵŽƌŽĐĂƌďŽŶƐ͕ ƚŚƵƐ ŐŽŝŶŐ
ďĞǇŽŶĚ ǁŚĂƚ ŝƐ ĞŶǀŝƐĂŐĞĚ ŝŶ ƚŚĞ <ŝŐĂůŝ ŵĞŶĚŵĞŶƚ ƚŽ
ƚŚĞ DŽŶƚƌĞĂů WƌŽƚŽĐŽů͕ ǁŽƵůĚ ůĞĂĚ ƚŽ ĨŽƵƌĨŽůĚ ĂĚĚŝƟŽŶĂů
ƐĂǀŝŶŐƐ ďǇ ϮϬϯϬ ;ĮŐƵƌĞ ϲ͘ϭͿϮϴ͘ dŚĞ ƌĞŵĂŝŶŝŶŐ ŚĂůĨ ƚŽ
ŽŶĞ ƚŚŝƌĚ ŽĨ ƚŚĞ ďĞŶĞĮƚƐ ƐƚĞŵ ĨƌŽŵ ƚŚĞ ŶĞƚ ŝŵƉĂĐƚ
ŽĨ ƚŚĞ ŵĞĂƐƵƌĞƐ ƚĂƌŐĞƟŶŐ ďůĂĐŬ ĐĂƌďŽŶͲƌŝĐŚ ƐŽƵƌĐĞƐ͘

ƉŽƚĞŶƟĂůƐ ŽĨ ϮϭͿ͕ ĂŶĚ ƌŽƵŐŚůǇ ϱ 'ƚKϮĞ ƉĞƌ ǇĞĂƌ ;ƵƐŝŶŐ
ƵƉĚĂƚĞĚϭϬϬͲǇĞĂƌŐůŽďĂůǁĂƌŵŝŶŐƉŽƚĞŶƟĂůƐŽĨϯϰͿϮϵ͘

dŚĞƌĞůĂƟǀĞůǇůĂƌŐĞŶĞĂƌͲƚĞƌŵǁĂƌŵŝŶŐŵŝƟŐĂƟŽŶƉŽƚĞŶƟĂůƐ
ƉƌĞƐĞŶƚĞĚĂďŽǀĞĂƌĞƐŝŵŝůĂƌƚŽƚŚŽƐĞŝŶƐĞǀĞƌĂůƉƌŝŽƌƐƚƵĚŝĞƐ͘
ǆĐůƵĚŝŶŐ ŚǇĚƌŽŇƵŽƌŽĐĂƌďŽŶƐ͕ ƚŚĞǇ ĂƌĞ ƐŝŵŝůĂƌ ƚŽ ƚŚĞ
ƌĞƐƵůƚƐ ƉƌĞƐĞŶƚĞĚ ŝŶ ;hEWͬtDK͕ ϮϬϭϭͿ ĂŶĚ ^ŚŝŶĚĞůů et
Ăů͘ ;ϮϬϭϮͿ͘ tĂƌŵŝŶŐ ŵŝƟŐĂƟŽŶ ǀĂůƵĞƐ ĂƌĞ ƐůŝŐŚƚůǇ ůĂƌŐĞƌ ŝŶ
ϮϬϱϬ͕ĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚǁŝƚŚƚŚĞŝŶĐůƵƐŝŽŶŽĨĂĚĚŝƟŽŶĂůŵŝƟŐĂƟŽŶ
ŵĞĂƐƵƌĞƐ ŝŶ ƚŚŝƐ ĂŶĂůǇƐŝƐ͕ ĂůŽŶŐ ǁŝƚŚ ƚŚĞ ĞǆƚĞŶƐŝŽŶ ŽĨ
^>W ŵŝƟŐĂƟŽŶ ƚŚƌŽƵŐŚ ϮϬϱϬ͕ ǁŚŝĐŚ ŽīƐĞƚ ƚŚĞ ĚĞĐƌĞĂƐĞ
&ŝŐƵƌĞϲ͘ϭŝůůƵƐƚƌĂƚĞƐƚŚĞŶĞĂƌͲƚĞƌŵŵŝƟŐĂƟŽŶƉŽƚĞŶƟĂůĨŽƌ ŝŶ ďĞŶĞĮƚƐ ĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚ ǁŝƚŚ ƚŚĞ ůĂƚĞƌ ƐƚĂƌƚ ŝŶ ŵŝƟŐĂƟŽŶ͘
ďůĂĐŬ ĐĂƌďŽŶ ƵƐŝŶŐ ϮϬͲǇĞĂƌ ŐůŽďĂů ǁĂƌŵŝŶŐ ƉŽƚĞŶƟĂůƐ͘ Ǉ /ŶĐůƵĚŝŶŐŚǇĚƌŽŇƵŽƌŽĐĂƌďŽŶƐ͕ǀĂůƵĞƐĨŽƌϮϬϱϬĂƌĞƐŝŵŝůĂƌƚŽ
ϮϬϯϬ͕ ƐƵĐŚ ŶĞĂƌͲƚĞƌŵ ŵŝƟŐĂƟŽŶ ƉŽƚĞŶƟĂů ŝƐ ƌŽƵŐŚůǇ ƚŚƌĞĞ ƚŚŽƐĞƌĞƉŽƌƚĞĚĞůƐĞǁŚĞƌĞ;yƵĞƚĂů͕͘ϮϬϭϯͿϯϬ͘
ƋƵĂƌƚĞƌƐƚŚĂƚŽĨŵĞƚŚĂŶĞ͘ƐŶŽƚĞĚ͕ŚŽǁĞǀĞƌ͕ƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐ
ƚŚĞĨƵůůŝŵƉĂĐƚŽĨŵĞĂƐƵƌĞƐƚŽŵŝƟŐĂƚĞďůĂĐŬĐĂƌďŽŶƌĞƋƵŝƌĞƐ
ĂŶ ĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚ ŽĨ ƚŚĞ ŝŵƉĂĐƚ ŽĨ Ăůů ƉŽůůƵƚĂŶƚƐ ĂīĞĐƚĞĚ͘
ŽŵƉĂƌĞĚƚŽŵĞƚŚĂŶĞ͕ĐŚĂŶŐĞƐŝŶĞŵŝƐƐŝŽŶƐŽĨďůĂĐŬĐĂƌďŽŶ
ůĞĂĚ ƚŽ ĨĂƐƚĞƌ ĐŚĂŶŐĞƐ ŝŶ ĐŽŶĐĞŶƚƌĂƟŽŶƐ ŽĨ ďůĂĐŬ ĐĂƌďŽŶ͘
tŚĞŶ ƚŚĞ ĞīĞĐƚƐ ŽĨ ŽƌŐĂŶŝĐ ĐĂƌďŽŶ ĂŶĚ ĐĂƌďŽŶ ŵŽŶŽǆŝĚĞ
Ϯϵ ƌĞĚƵĐƟŽŶŽĨƚŚĂƚŵĂŐŶŝƚƵĚĞ͕ƐƵƐƚĂŝŶĞĚĨŽƌϭϬϬǇĞĂƌƐ͕ǁŽƵůĚďĞĞƋƵŝǀĂůĞŶƚ
ĨƌŽŵďůĂĐŬĐĂƌďŽŶͲƌŝĐŚƐĞĐƚŽƌƐĂƌĞƚĂŬĞŶŝŶƚŽĂĐĐŽƵŶƚ͕ƚŚĞŶĞƚ
ƚŽƌĞĚƵĐŝŶŐKЇĞŵŝƐƐŝŽŶƐďǇϭϳϬ'ƚKЇŝŶŽŶĞǇĞĂƌ;ůůĞŶĞƚĂů͕͘ϮϬϭϲͿ͘
ŝŵƉĂĐƚŽŶϮϬϯϬƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞƐŝƐĂůƐŽĂďŽƵƚƚŚƌĞĞƋƵĂƌƚĞƌƐƚŚĂƚ ϯϬ KƚŚĞƌ ƌĞƐĞĂƌĐŚ ĨŽƵŶĚ ƐŵĂůůĞƌ ǁĂƌŵŝŶŐ ŵŝƟŐĂƟŽŶ ĨƌŽŵ ^>WƐ͕ ĂůƚŚŽƵŐŚ
ĐŽŵƉĂƌĞĚ ƚŽ ƌĞĨĞƌĞŶĐĞ ĐĂƐĞƐ ǁŝƚŚ ƌĞĚƵĐĞĚ ^>W ĞŵŝƐƐŝŽŶƐ͘ &Žƌ ĞǆĂŵƉůĞ͕
ŽĨŵĞƚŚĂŶĞ͘dŚŝƐĨƌĂĐƟŽŶĚĞĐƌĞĂƐĞƐŽǀĞƌƟŵĞ͕ĂƐŵĞƚŚĂŶĞ
^ŵŝƚŚ ĂŶĚ DŝǌƌĂŚŝ ;ϮϬϭϯͿ ƵƐĞĚ Ă ŵŽĚĞů ƚŚĂƚ ĂƐƐƵŵĞĚ ƚŚĂƚ ;ŝͿ Ăůů ĐŽŶƚƌŽů
ŵĞĂƐƵƌĞƐ ǁŝƚŚ Ă ŶĞŐĂƟǀĞ ĐŽƐƚ ĂƵƚŽŵĂƟĐĂůůǇ ŚĂƉƉĞŶ ďĂƐĞĚ ŽŶ ͚ƌĂƟŽŶĂů
ĐŽŶĐĞŶƚƌĂƟŽŶƐ ĂĚũƵƐƚ ŵŽƌĞ ĨƵůůǇ ƚŽ ĞŵŝƐƐŝŽŶƐ ĐŚĂŶŐĞƐ͘ Ǉ
ĞĐŽŶŽŵŝĐďĞŚĂǀŝŽƵƌ͕͛ĂŶĚ;ŝŝͿƉƌŽũĞĐƚĞĚŝŶĐƌĞĂƐĞƐŝŶǁĞĂůƚŚǁŽƌůĚǁŝĚĞůĞĂĚ
ϮϬϱϬ͕ƚŚĞďůĂĐŬĐĂƌďŽŶŵŝƟŐĂƟŽŶƉŽƚĞŶƟĂůŝƐĂƉƉƌŽǆŝŵĂƚĞůǇ
ƚŽ ĂƵƚŽŵĂƟĐ ĂĚŽƉƟŽŶ ŽĨ ƐƚƌŝĐƚ ĞŵŝƐƐŝŽŶ ĐŽŶƚƌŽů ƐƚĂŶĚĂƌĚƐ͘ dŚĞƌĞĨŽƌĞ͕ ŝŶ
ĞƐƐĞŶĐĞƚŚŝƐƐƚƵĚǇĐĂůĐƵůĂƚĞĚďĞŶĞĮƚƐŽĨĂĚĚŝƟŽŶĂůĞīŽƌƚƐƚŽƌĞŵŽǀĞ^>WƐ
ƚǁŽƚŚŝƌĚƐƚŚĂƚŽĨŵĞƚŚĂŶĞ͕ďƵƚƚŚĞƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞƌĞƐƉŽŶƐĞŝƐ
ĂŌĞƌŵĂŶǇŽĨƚŚĞĂǀĂŝůĂďůĞĞŵŝƐƐŝŽŶƐĐŽŶƚƌŽůŚĂĚĂůƌĞĂĚǇŚĂƉƉĞŶĞĚ͘ŶŽƚŚĞƌ
ũƵƐƚŽǀĞƌϱϬƉĞƌĐĞŶƚ;ĂŐĂŝŶ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐĐŽͲĞŵŝƐƐŝŽŶƐŽĨďůĂĐŬ
ƐƚƵĚǇ ĞǆƉůŽƌĞĚ ŵĂŶǇ ƉŽƐƐŝďůĞ ƌĞĨĞƌĞŶĐĞ ĐĂƐĞƐ͕ ƵŶƐƵƌƉƌŝƐŝŶŐůǇ ƌĞƉŽƌƟŶŐ
ƐŵĂůůĞƌ^>WͲƌĞůĂƚĞĚďĞŶĞĮƚƐŝŶĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶƚŽƌĞĨĞƌĞŶĐĞĐĂƐĞƐǁŝƚŚƌĞůĂƟǀĞůǇ
ĐĂƌďŽŶͿ͘dŚŝƐƐŚŽǁƐƚŚĂƚŵŝƟŐĂƟŽŶƉŽƚĞŶƟĂůƐƵƐŝŶŐϮϬͲǇĞĂƌ
ůŽǁ^>WĞŵŝƐƐŝŽŶƐ͕ĂŶĚƐŝŵŝůĂƌǀĂůƵĞƐŝŶĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶǁŝƚŚŚŝŐŚͲ^>WĞŵŝƐƐŝŽŶ
ŐůŽďĂůǁĂƌŵŝŶŐƉŽƚĞŶƟĂůƐĐĂŶďĞĂƵƐĞĨƵů͕ďƵƚŽŶůǇƌŽƵŐŚ͕
ƌĞĨĞƌĞŶĐĞ ĐĂƐĞƐ ĂŬŝŶ ƚŽ ƚŚŽƐĞ ƐĞĞŶ ŝŶ ƚŚĞ ĚĞƚĂŝůĞĚ ŵŽĚĞůůŝŶŐ ƉƌĞƐĞŶƚĞĚ
ĂďŽǀĞ;^ĞĐƟŽŶϲ͘ϮͿ;ZŽŐĞůũĞƚĂů͕͘ϮϬϭϰͿ͘/ŶĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶǁŝƚŚƌĞĨĞƌĞŶĐĞĐĂƐĞƐ
ŐƵŝĚĞ ƚŽ ŶĞĂƌͲƚĞƌŵ ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞ ŝŵƉĂĐƚƐ͘ &Žƌ ƚŚĞ ůŽŶŐĞƌ
ŝŶĐŽƌƉŽƌĂƟŶŐ ƐƚƌŝŶŐĞŶƚ ĐůŝŵĂƚĞ ŵŝƟŐĂƟŽŶ ƉŽůŝĐŝĞƐ ĨŽĐƵƐĞĚ ŽŶ KЇ͕ ƚŚĂƚ
ƚĞƌŵ͕ƚŚĞϮϬϯϬĂĚĚŝƟŽŶĂůŵŝƟŐĂƟŽŶƉŽƚĞŶƟĂůĨŽƌŵĞƚŚĂŶĞ
ƐƚƵĚǇĨŽƵŶĚĂƐƵďƐƚĂŶƟĂůĚĞĐƌĞĂƐĞŝŶƚŚĞŵŝƟŐĂƟŽŶƉŽƚĞŶƟĂůĨŽƌ^>WƐ͘dŚŝƐ
ƌĞŇĞĐƚƐ ƚŚĞ ŽǀĞƌůĂƉ ŵĞŶƟŽŶĞĚ ƉƌĞǀŝŽƵƐůǇ ďĞƚǁĞĞŶ ƐƚƌŝŶŐĞŶƚ KЇ ĐŽŶƚƌŽůƐ
ŝƐĂďŽƵƚϯ'ƚKЇĞƉĞƌǇĞĂƌ;ƵƐŝŶŐĂϭϬϬͲǇĞĂƌŐůŽďĂůǁĂƌŵŝŶŐ

Ϯϴ tŝƚŚŚǇĚƌŽŇƵŽƌŽĐĂƌďŽŶƐ͕ĞŵŝƐƐŝŽŶƐƌĞĚƵĐƟŽŶƐĂƌĞƉŚĂƐĞĚŝŶĞĂƌůǇ͗ŝŶϮϬϱϬ͕
ĂĚĚŝƟŽŶĂů ŐĂŝŶƐ ǁŽƵůĚ ƌĞĂĐŚ ĂďŽƵƚ ϯϬ ƉĞƌĐĞŶƚ͕ ǁŚŝĐŚ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚƐ Ă ŵƵĐŚ
ŵŽƌĞŵŽĚĞƌĂƚĞƌĂƚĞŝŶƌĞĚƵĐƟŽŶƐ͕ĐŽŵƉĂƌĞĚƚŽƚŚŽƐĞĂĐŚŝĞǀĂďůĞďǇϮϬϯϬ͘

ƚŚĂƚ ƚƌĂŶƐŝƟŽŶ ĂǁĂǇ ĨƌŽŵ ĨŽƐƐŝů ĨƵĞů ƵƐĞ ;ĐŽǀĞƌŝŶŐ ĞŶĞƌŐǇͲƌĞůĂƚĞĚ ŵĞƚŚĂŶĞ
ĞŵŝƐƐŝŽŶƐ ĂŶĚ ĚŝĞƐĞůͲƌĞůĂƚĞĚ ďůĂĐŬ ĐĂƌďŽŶ ĞŵŝƐƐŝŽŶƐͿ͘ dŚŽƐĞ ƌĞƐƵůƚƐ ĂƌĞ
ĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚǁŝƚŚƚŚĞĚƌŽƉŝŶďůĂĐŬĐĂƌďŽŶĞŵŝƐƐŝŽŶƐƵŶĚĞƌƚŚĞ^ŚĂƌĞĚ^ŽĐŝŽͲ
ĐŽŶŽŵŝĐ WĂƚŚǁĂǇ ʹ ŶĂƌƌĂƟǀĞ ϯ ϯ͘ϰ tͬŵϮ ƐĐĞŶĂƌŝŽ ƌĞůĂƟǀĞ ƚŽ ƚŚĞ ^ŚĂƌĞĚ
^ŽĐŝŽͲĐŽŶŽŵŝĐWĂƚŚǁĂǇʹŶĂƌƌĂƟǀĞϯƌĞĨĞƌĞŶĐĞƐĐĞŶĂƌŝŽƐŚŽǁŶŝŶĮŐƵƌĞϲ͘ϭ͕
ĂůƚŚŽƵŐŚ ƐƵĐŚ ƐĐĞŶĂƌŝŽƐ ĂůƐŽ ŝŶĐůƵĚĞ ƐƚƌƵĐƚƵƌĂů ĐŚĂŶŐĞƐ ;ĨŽƌ ĞǆĂŵƉůĞ͕ ǁŝƚŚ
ƌĞŐĂƌĚ ƚŽ ƌĞŶĞǁĂďůĞ ƐŽƵƌĐĞƐ ŽĨ ĞŶĞƌŐǇ͕ ĞŶĞƌŐǇ ĂĐĐĞƐƐ Žƌ ĞůĞĐƚƌŝĐ ǀĞŚŝĐůĞƐͿ͕
ĂŶĚ ŝŶĐƌĞĂƐĞĚ ĞŶĞƌŐǇ ĂĐĐĞƐƐ ĨŽƌ ƚŚĞ ƉŽŽƌ͕ ǁŚŝĐŚ ŵĂǇ ďĞ ŵŽƌĞ ĚŝĸĐƵůƚ ƚŽ
ƌĞĂůŝǌĞƚŚĂŶƚĞĐŚŶŝĐĂů^>WĐŽŶƚƌŽůŵĞĂƐƵƌĞƐ͕ĂŶĚǁŽƵůĚůŝŬĞůǇƚĂŬĞůŽŶŐĞƌƚŽ
ŵĂƚĞƌŝĂůŝǌĞ͘
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'ŝǀĞŶƚŚĞƉŽƚĞŶƟĂůĨŽƌĞŶŚĂŶĐĞĚ^>WƌĞĚƵĐƟŽŶƐƚŽƌĞĚƵĐĞ
ǁĂƌŵŝŶŐƐƵďƐƚĂŶƟĂůůǇŝŶƚŚĞŶĞĂƌƚĞƌŵ͕ƌĞůĂƟǀĞƚŽĐƵƌƌĞŶƚ
ƉŽůŝĐŝĞƐ͕ ƐƵĐŚ ƌĞĚƵĐƟŽŶƐ ĐŽƵůĚ ĐůĞĂƌůǇ ŚĞůƉ ƚŽ ĐůŽƐĞ ƚŚĞ
ĞŵŝƐƐŝŽŶƐ ŐĂƉ ĚĞĮŶĞĚ ďǇ ůŽŶŐͲƚĞƌŵ ŐůŽďĂů ŵĞĂŶ ĂŶŶƵĂů
ĂǀĞƌĂŐĞƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞ͘dŚĞǇĐŽƵůĚĂůƐŽŚĞůƉŽīƐĞƚŶĞĂƌͲƚĞƌŵ
ǁĂƌŵŝŶŐ ĐĂƵƐĞĚ ďǇ KЇ ŵŝƟŐĂƟŽŶ ƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐ͘ EĞĂƌͲƚĞƌŵ
^>W ŵŝƟŐĂƟŽŶ ŝƐ ĂůƐŽ Ă ĐƌŝƟĐĂů ůĞǀĞƌ ĨŽƌ ƐůŽǁŝŶŐ ƚŚĞ ƌĂƚĞ
ŽĨ ĐŚĂŶŐĞ ŝŶ ƚŚĞ ŶĞǆƚ ĨĞǁ ĚĞĐĂĚĞƐ͕ ǁŚŝĐŚ ŝƐ ƉĂƌƟĐƵůĂƌůǇ
ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĨŽƌƌĞĚƵĐŝŶŐĐƵŵƵůĂƟǀĞĐůŝŵĂƚĞŝŵƉĂĐƚƐ͕ƐƵĐŚĂƐ
ƐĞĂͲůĞǀĞůƌŝƐĞ͘,ƵĞƚĂů͘;ϮϬϭϯͿĨŽƵŶĚƚŚĂƚĐƵƌďŝŶŐĞŵŝƐƐŝŽŶƐ
ŽĨ ^>WƐ ŝŵŵĞĚŝĂƚĞůǇ ĐĂŶ ƌĞĚƵĐĞ ƚŚĞ ƌĂƚĞ ŽĨ ƐĞĂͲůĞǀĞů ƌŝƐĞ
ďǇ ĂƉƉƌŽǆŝŵĂƚĞůǇ ϭϴ ƉĞƌĐĞŶƚ ďǇ ϮϬϱϬ͕ ǁŚŝůĞ ŝŵŵĞĚŝĂƚĞ
ƌĞĚƵĐƟŽŶƐŝŶKϮǁŽƵůĚǇŝĞůĚŵŝŶŝŵĂůďĞŶĞĮƚƐǁŝƚŚƌĞŐĂƌĚ
ƚŽ ƐĞĂͲůĞǀĞů ƌŝƐĞ͘ ĞůĂǇŝŶŐ ^>W ŵŝƟŐĂƟŽŶ ďǇ Ϯϱ ǇĞĂƌƐ
ĐŽƵůĚĚĞĐƌĞĂƐĞƚŚĞŝŵƉĂĐƚŽĨďŽƚŚKϮĂŶĚ^>WŵŝƟŐĂƟŽŶ
ŽŶ ƐĞĂͲůĞǀĞů ƌŝƐĞ ďǇ ĂƉƉƌŽǆŝŵĂƚĞůǇ ϯϬ ƉĞƌĐĞŶƚ͘ EŽƚ ůĞĂƐƚ͕
ƌĞĚƵĐŝŶŐŶĞĂƌͲƚĞƌŵǁĂƌŵŝŶŐĐĂŶĂůƐŽĚĞĐƌĞĂƐĞƌŝƐŬƐŽĨůŽǁͲ
ƉƌŽďĂďŝůŝƚǇ͕ ŚŝŐŚͲŝŵƉĂĐƚ ĐůŝŵĂƚĞ ĐŚĂŶŐĞ ĞīĞĐƚƐ ;yƵ ĂŶĚ
ZĂŵĂŶĂƚŚĂŶ͕ϮϬϭϳͿ͘

ŽŶĞŶƐƵƌŝŶŐŝŶĐůƵƐŝǀĞĞĚƵĐĂƟŽŶ͕^'ϱŽŶĞŵƉŽǁĞƌŝŶŐǁŽŵĞŶ
ĂŶĚŐŝƌůƐ͕ĂŶĚ^'ϭϱŽŶƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞĨŽƌĞƐƚƐ;'ƌŝŐŐƐĞƚĂů͕͘ϮϬϭϰͿ͘
dƌŽƉŽƐƉŚĞƌŝĐŽǌŽŶĞŝƐĂůƐŽŚĂƌŵĨƵůƚŽŚƵŵĂŶŚĞĂůƚŚ͘ZĞĐĞŶƚ
ĞƐƟŵĂƚĞƐ ƐŚŽǁ ƚŚĂƚ ƚŚĞ ƐŝŐŶŝĮĐĂŶĐĞ ŽĨ ƚŚŝƐ ƉŽůůƵƚĂŶƚ ĂƐ Ă
ĐĂƵƐĞ ŽĨ ƉƌĞŵĂƚƵƌĞŵŽƌƚĂůŝƚǇ ŝƐ ŚŝŐŚĞƌƚŚĂŶ ŚĂĚ ƉƌĞǀŝŽƵƐůǇ
ďĞĞŶĞƐƟŵĂƚĞĚ;DĂůůĞǇĞƚĂů͕͘ϮϬϭϳͿ͘/ŶĂĚĚŝƟŽŶ͕ƚƌŽƉŽƐƉŚĞƌŝĐ
ŽǌŽŶĞŝƐƚŚĞƉŽůůƵƚĂŶƚƚŚĂƚĐĂƵƐĞƐƚŚĞŵŽƐƚƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚĐƌŽƉ
ǇŝĞůĚůŽƐƐĞƐ͘dŚĞƌĞĨŽƌĞ͕ĞĂƌůǇĂĐƟŽŶŽŶƐŽƵƌĐĞƐŽĨ^>WƐĐŽƵůĚ
ůĞĂĚƚŽĂƌĂƉŝĚƌĞĚƵĐƟŽŶŝŶƚŚĞƐĞĂĚǀĞƌƐĞŝŵƉĂĐƚƐ͘

ŶŽƚŚĞƌŬĞǇĂƌĞĂŽĨŐůŽďĂůĐŽŶĐĞƌŶŝƐƚŚĞŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐůĞǀĞůƐŽĨ
ƉŽůůƵƟŽŶŝŶƵƌďĂŶĂƌĞĂƐ͘hƌďĂŶŝǌĂƟŽŶŝƐĂŐůŽďĂůŵĞŐĂƚƌĞŶĚ͕
ĂŶĚ ŝƚ ŝƐ ĞǆƉĞĐƚĞĚ ƚŚĂƚ ŶĞĂƌůǇ ϳϬ ƉĞƌĐĞŶƚ ŽĨ ƚŚĞ ǁŽƌůĚ͛Ɛ
ƉŽƉƵůĂƟŽŶǁŝůůďĞůŝǀŝŶŐŝŶƵƌďĂŶĂƌĞĂƐďǇϮϬϱϬ;ĐŽŵƉĂƌĞĚ
ǁŝƚŚ ϱϰ ƉĞƌĐĞŶƚ ŝŶ ϮϬϭϰͿ͘ dŚĞ ŵĂũŽƌ ĐĂƵƐĞƐ ŽĨ ƵƌďĂŶ Ăŝƌ
ƉŽůůƵƟŽŶ͕ ŶĂŵĞůǇ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚĂƟŽŶ ĂŶĚ ŝŶĚƵƐƚƌŝĂů ĂĐƟǀŝƚǇ͕ ĂƌĞ
ĂůƐŽ ŵĂũŽƌ ĐŽŶƚƌŝďƵƚŽƌƐ ƚŽ ^>W ĞŵŝƐƐŝŽŶƐ͘ /ŵƉƌŽǀŝŶŐ ĨƵĞů
ĂŶĚ ƚĞĐŚŶŽůŽŐǇ ĐŚŽŝĐĞƐ ŝŶ ƚŚĞ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚ ƐĞĐƚŽƌ͕ ďĂŶŶŝŶŐ
ƚŚĞŽƉĞŶďƵƌŶŝŶŐŽĨďŝŽŵĂƐƐĂŶĚǁĂƐƚĞŝŶƵƌďĂŶĂƌĞĂƐ͕ĂŶĚ
ϲ͘ϱ /ŵƉůŝĐĂƟŽŶƐĨŽƌƚŚĞ^ƵƐƚĂŝŶĂďůĞ
ŝŵƉƌŽǀŝŶŐ ĞŶĞƌŐǇ ĞĸĐŝĞŶĐŝĞƐ͕ Ăůů ĐŽŶƚƌŝďƵƚĞ ƚŽ ƌĞĚƵĐŝŶŐ
Development Goals and other policy goals ^>WƐ͘/ŶĚŽŝŶŐƐŽ͕ƚŚĞƐĞŝŶŝƟĂƟǀĞƐǁŽƵůĚĂůƐŽĐŽŶƚƌŝďƵƚĞƚŽ
ĂĐŚŝĞǀŝŶŐƐĞǀĞƌĂů^'Ɛ;ŚĞƌŝĂŶ͕ϮϬϭϱͿ͗^'ϮŽŶƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞ
dŚŝƐ ĐŚĂƉƚĞƌ ĂƐƐĞƐƐĞƐ ƚŚĞ ƌŽůĞ ŽĨ ^>WƐ͕ ŝŶĐůƵĚŝŶŐ ďůĂĐŬ
ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ͕ ^' ϯ ŽŶ ŚĞĂůƚŚ͕ ^' ϳ ŽŶ ĞŶĞƌŐǇ͕ ^' ϭϭ ŽŶ
ĐĂƌďŽŶ;ĂĐŽŵƉŽŶĞŶƚŽĨƉĂƌƟĐƵůĂƚĞŵĂƩĞƌͿĂŶĚŵĞƚŚĂŶĞ͕ŝŶ
ŝŶĐůƵƐŝǀĞ ĂŶĚ ƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞ ĐŝƟĞƐ͕ ĂŶĚ ^' ϭϮ ŽŶ ƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞ
ďƌŝĚŐŝŶŐƚŚĞĞŵŝƐƐŝŽŶƐŐĂƉ͘/ŶĂĚĚŝƟŽŶƚŽƚŚĞĐůŝŵĂƚĞĐŚĂŶŐĞ
ƉƌŽĚƵĐƟŽŶĂŶĚĐŽŶƐƵŵƉƟŽŶ͘
ŵŝƟŐĂƟŽŶ ďĞŶĞĮƚƐ ĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚ ǁŝƚŚ ĐƵƌďŝŶŐ ĞŵŝƐƐŝŽŶƐ ŽĨ
^>WƐ͕ Ă ƌĞĚƵĐƟŽŶ ŝŶ ĞŵŝƐƐŝŽŶƐ ŽĨ ƚŚĞƐĞ ƉŽůůƵƚĂŶƚƐ ǁŽƵůĚ
ĐƟŽŶƐ ƚŽ ƌĞĚƵĐĞ ^>W ĞŵŝƐƐŝŽŶƐ ĐĂŶ ďĞ ƐǇŶĞƌŐŝƐƟĐ ǁŝƚŚ
ĐŽŶƚƌŝďƵƚĞƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚůǇƚŽƚŚĞĂĐŚŝĞǀĞŵĞŶƚŽĨƐĞǀĞƌĂůŽĨƚŚĞ
ĞīŽƌƚƐ ƚŽ ŝŵƉƌŽǀĞ ĞŶĞƌŐǇ ĞĸĐŝĞŶĐǇ͘ &Žƌ ĞǆĂŵƉůĞ͕ ǁŚĞŶ
hŶŝƚĞĚEĂƟŽŶƐ͛^ƵƐƚĂŝŶĂďůĞĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ'ŽĂůƐ;^'ƐͿϯϭ͘
ĐŽƵƉůĞĚ ǁŝƚŚ ĞŶĞƌŐǇ ĞĸĐŝĞŶĐǇ ƉŽůŝĐŝĞƐ͕ ŵĞĂƐƵƌĞƐ ƚŽ ƉŚĂƐĞ
ŽƵƚŚǇĚƌŽŇƵŽƌŽĐĂƌďŽŶͲďĂƐĞĚƌĞĨƌŝŐĞƌĂŶƚƐĐĂŶƐĂǀĞďĞƚǁĞĞŶ
dŚĞ ^'Ɛ ĐĂƉƚƵƌĞ ŬĞǇ ŚƵŵĂŶ ĂŶĚ ƉůĂŶĞƚĂƌǇ ŶĞĞĚƐ ĂŶĚ
ϯϰϬ'tĂŶĚϳϵϬ'tŽĨƉĞĂŬƉŽǁĞƌůŽĂĚŐůŽďĂůůǇ͕ǁŚŝůĞĂůƐŽ
ĐŚĂůůĞŶŐĞƐ͕ĂŶĚĂĐŚŝĞǀŝŶŐƚŚĞŵďǇϮϬϯϬƌĞƋƵŝƌĞƐĐŽŽƌĚŝŶĂƚĞĚ
ĂǀŽŝĚŝŶŐĂďŽƵƚϵϴ'ƚŽĨKЇĞŵŝƐƐŝŽŶƐďǇϮϬϱϬ;^ŚĂŚĞƚĂů͕͘
ĂĐƟŽŶƐ ŽŶ ĚŝǀĞƌƐĞ ĨƌŽŶƚƐ͘ /ŵƉůĞŵĞŶƟŶŐ ^>W ŵŝƟŐĂƟŽŶ
ϮϬϭϱͿ͘
ŵĞĂƐƵƌĞƐ ĐĂŶ ĐůĞĂƌůǇ ĐŽŶƚƌŝďƵƚĞ ƚŽ ƚŚĞ ĂĐŚŝĞǀĞŵĞŶƚ ŽĨ
ŵƵůƟƉůĞ ^'Ɛ͕ ďĞĐĂƵƐĞ ŽĨ ƚŚĞ ŝŵƉĂĐƚ ŽĨ ^>WƐ ŽŶ ĐůŝŵĂƚĞ
ĞƐƉŝƚĞǁŝĚĞƐƉƌĞĂĚĞīŽƌƚƐƚŽƌĞĚƵĐĞĞŵŝƐƐŝŽŶƐŽĨƐĞǀĞƌĂůĂŝƌ
ĐŚĂŶŐĞĂŶĚĂŝƌƉŽůůƵƟŽŶϯϮ͘
ƉŽůůƵƚĂŶƚƐ͕ ĞƐƉĞĐŝĂůůǇ ƐƵůƉŚƵƌ ĚŝŽǆŝĚĞ͕ ŶŝƚƌŽŐĞŶ ŽǆŝĚĞƐ͕ ĂŶĚ
ƉĂƌƟĐƵůĂƚĞ ŵĂƩĞƌ͕ ŝŶ ƐĞǀĞƌĂů ƌĞŐŝŽŶƐ Ăŝƌ ƉŽůůƵƟŽŶ ǁŝůů ŶŽƚ
ZĞƐŝĚĞŶƟĂůĐŽŵďƵƐƟŽŶŽĨƐŽůŝĚĨƵĞůƐŝŶƚƌĂĚŝƟŽŶĂůĐŽŽŬŝŶŐ
ŝŵƉƌŽǀĞĞŶŽƵŐŚƚŽƌĞĚƵĐĞƚŚĞďƵƌĚĞŶŽŶŚƵŵĂŶŚĞĂůƚŚ;/͕
ƐƚŽǀĞƐ ĂŶĚ ƚŚĞ ƵƐĞ ŽĨ ŬĞƌŽƐĞŶĞ ĨŽƌ ůŝŐŚƟŶŐ ŝŶ ƚŚĞ ƐŝĂͲ
ϮϬϭϲͿ͘KŶƚŚĞĐŽŶƚƌĂƌǇ͕ƌĞŐŝŽŶĂůĚĞŵŽŐƌĂƉŚŝĐƐ͕ƌŝƐŝŶŐĞŶĞƌŐǇ
WĂĐŝĮĐ ĂŶĚ ĨƌŝĐĂŶ ƌĞŐŝŽŶƐ ƌĞƐƵůƚƐ ŝŶ ǀĞƌǇ ŚŝŐŚ ůĞǀĞůƐ ŽĨ
ƵƐĞĂŶĚƵƌďĂŶŝǌĂƟŽŶŵĂǇůĞĂĚƚŽŐƌŽǁƚŚŝŶƚŚĞŶƵŵďĞƌŽĨ
ŝŶĚŽŽƌĂŝƌƉŽůůƵƟŽŶ;<ĂƌĞŬĞǌŝĞƚĂů͕͘ϮϬϬϲͿ͘dŚĞtŽƌůĚ,ĞĂůƚŚ
ƉƌĞŵĂƚƵƌĞĚĞĂƚŚƐĚƵĞƚŽŽƵƚĚŽŽƌĂŝƌƉŽůůƵƟŽŶ͕ĞƐƉĞĐŝĂůůǇŝŶ
KƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶ ŚĂƐ ĞƐƟŵĂƚĞĚ ƚŚĂƚ ŝŶĚŽŽƌ ĂŶĚ ĂŵďŝĞŶƚ Ăŝƌ
ƐŝĂ͘ ,ŽǁĞǀĞƌ͕ ŝŶƚƌŽĚƵĐŝŶŐ ĞĸĐŝĞŶƚ ƌĞĚƵĐƟŽŶ ŵĞĂƐƵƌĞƐ ŝŶ
ƉŽůůƵƟŽŶ ĐĂƵƐĞ ϲ͘ϱ ŵŝůůŝŽŶ ƉƌĞŵĂƚƵƌĞ ĚĞĂƚŚƐ͕ ƌĞĐŽŐŶŝǌŝŶŐ
ƚŚĞ ƉŽǁĞƌ ƐĞĐƚŽƌ͕ ŝŶĚƵƐƚƌǇ͕ ĂŶĚ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚ͕ ĂŶĚ ĂĐĐĞůĞƌĂƟŶŐ
ŝƚ ĂƐ ͞ƚŚĞ ƐŝŶŐůĞ ŵŽƐƚ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂů ŚĞĂůƚŚ ƌŝƐŬ
ĂĐĐĞƐƐ ƚŽ ĐůĞĂŶ ĞŶĞƌŐǇ ĨŽƌ ĐŽŽŬŝŶŐ Ͷ ŵĞĂƐƵƌĞƐ ƚŚĂƚ ĂƌĞ
ĨĂĐƚŽƌǁŽƌůĚǁŝĚĞ͕͟ĂŶĚŶŽƟŶŐƚŚĂƚŝƚŝƐĚƌŝǀŝŶŐĂŐůŽďĂůŚĞĂůƚŚ
ĐŽŵƉĂƟďůĞǁŝƚŚĂŶ^>WŵŝƟŐĂƟŽŶƐƚƌĂƚĞŐǇͶĐŽƵůĚƌĞĚƵĐĞ
ĞŵĞƌŐĞŶĐǇ ;t,K͕ ϮϬϭϲͿ͘ dŚĞ ƉƌŽǀŝƐŝŽŶ ŽĨ ŵŽĚĞƌŶ ĂŶĚ
ƚŚĞ ŶƵŵďĞƌ ŽĨ ƉƌĞŵĂƚƵƌĞ ĚĞĂƚŚƐ ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚůǇ ;/͕ ϮϬϭϲͿ͘
ĐůĞĂŶ ĞŶĞƌŐǇ ĨŽƌŵƐ ĨŽƌ ŵĞĞƟŶŐ ƚŚĞƐĞ ďĂƐŝĐ ƌĞƋƵŝƌĞŵĞŶƚƐ͕
dŚĞƐĞ ƌĞƐƵůƚƐ ĂƌĞ ĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚ ǁŝƚŚ ƚŚŽƐĞ ŽĨ ^ĐŚŵĂůĞ Ğƚ Ăů͘
ƉĂƌƟĐƵůĂƌůǇƚŚŽƐĞŽĨƌƵƌĂůŚŽƵƐĞŚŽůĚƐ͕ǁŽƵůĚŶŽƚŽŶůǇŚĞůƉ
;ϮϬϭϰͿ͕ǁŚŽĞƐƟŵĂƚĞĚƚŚĂƚ͕ďǇŚĂůǀŝŶŐƚŚĞĐŽŶĐĞŶƚƌĂƟŽŶƐŽĨ
ƌĞĚƵĐĞƚŚĞĞŵŝƐƐŝŽŶƐŐĂƉ͕ďƵƚǁŽƵůĚĂůƐŽŚĞůƉĂĐŚŝĞǀĞ^'ϯ
^>WƐŝŶƚŚĞĂƚŵŽƐƉŚĞƌĞ͕ŵŽƌĞƚŚĂŶϰϬŵŝůůŝŽŶĚĞĂƚŚƐĨƌŽŵ
ŽŶĞŶƐƵƌŝŶŐŚĞĂůƚŚǇůŝǀĞƐĂŶĚƉƌŽŵŽƟŶŐǁĞůůͲďĞŝŶŐ͕^'ϰ
respiratory and cardiovascular diseases could be avoided by
ϮϬϯϬ͘

ϯϭ dŚĞ ŵĂũŽƌŝƚǇ ŽĨ ďůĂĐŬ ĐĂƌďŽŶ ĞŵŝƐƐŝŽŶƐ ĂƌĞ ĂĐĐŽƵŶƚĞĚ ĨŽƌ ďǇ ƚŚĞ ƐŝĂͲ
WĂĐŝĮĐ ƌĞŐŝŽŶ ;ŝŶĐůƵĚŝŶŐ ŚŝŶĂͿ͕ ĨŽůůŽǁĞĚ ďǇ ĨƌŝĐĂ͘ ŵŝƐƐŝŽŶƐ ĐŽŵĞ ůĂƌŐĞůǇ
ĨƌŽŵ ƌĞƐŝĚĞŶƟĂů ĐŽŵďƵƐƟŽŶ ŽĨ ĨƵĞůƐ ĂŶĚ ĚŝĞƐĞů ďƵƌŶŝŶŐ ŝŶ ƚŚĞ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚ
ƐĞĐƚŽƌ͘^ŽƵƌĐĞƐŽĨďůĂĐŬĐĂƌďŽŶĂůƐŽĞŵŝƚĂůĂƌŐĞƉƌŽƉŽƌƟŽŶŽĨƉƌĞĐƵƌƐŽƌƐŽĨ
ƚƌŽƉŽƐƉŚĞƌŝĐŽǌŽŶĞŐůŽďĂůůǇ͘DĞƚŚĂŶĞŝƐĂŶŽƚŚĞƌƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚƉƌĞĐƵƌƐŽƌŽĨƚŚĞ
ŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐďĂĐŬŐƌŽƵŶĚůĞǀĞůƐŽĨŽǌŽŶĞ͘
ϯϮ ^>W ŵŝƟŐĂƟŽŶ ŝƐ ĂůƐŽ ĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌǇ ƚŽ KЇ ŵŝƟŐĂƟŽŶ͗ ŵĂŶǇ ^>W
ŵŝƟŐĂƟŽŶ ƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐ ĐĂŶ ǇŝĞůĚ KЇ ŵŝƟŐĂƟŽŶ ĐŽͲďĞŶĞĮƚƐ͕ ĂŶĚ ǀŝĐĞ ǀĞƌƐĂ
;,ĂŝŶĞƐĂŶĚĞƚĂů͕͘ƵŶĚĞƌƌĞǀŝĞǁͿ͘
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ŽŵƉĂƌĞĚ ƚŽ ŝŶƚƌŽĚƵĐŝŶŐ ƉŽůŝĐŝĞƐ ƚŽ ŵŝƟŐĂƚĞ ^>WƐ͕
ŝŶƚƌŽĚƵĐŝŶŐ ƉŽůŝĐŝĞƐ ƚŽ ŝŵƉůĞŵĞŶƚ ƚŚĞ ^'Ɛ ŝƐ ŽŌĞŶ ŵŽƌĞ
ĨĞĂƐŝďůĞƉŽůŝƟĐĂůůǇ͘&ŽƌƚŚŝƐƌĞĂƐŽŶ͕ƚŚĞůĂƩĞƌĐĂŶďĞƵƐĞĚƚŽ
ĞǆƉůŽŝƚƚŚĞŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚǇŽĨƌĞĚƵĐŝŶŐĞŵŝƐƐŝŽŶƐŽĨ^>WƐ͘
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ZĞĚƵĐƟŽŶƐŝŶĞŵŝƐƐŝŽŶƐŽĨ^>WƐŽīĞƌƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚƉŽƚĞŶƟĂů
ƚŽ ƐůŽǁ ƚŚĞ ƌĂƚĞ ŽĨ ŶĞĂƌͲƚĞƌŵ ǁĂƌŵŝŶŐ͕ ĐŽŶƚƌŝďƵƚĞ ƚŽ ƚŚĞ
ĂĐŚŝĞǀĞŵĞŶƚŽĨƚŚĞůŽŶŐͲƚĞƌŵWĂƌŝƐŐƌĞĞŵĞŶƚƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞ
ƚĂƌŐĞƚƐ͕ ŝŵƉƌŽǀĞ ǁĞůůͲďĞŝŶŐ ǀŝĂ ŝŵƉƌŽǀĞĚ Ăŝƌ ƋƵĂůŝƚǇ͕ ĂŶĚ
ĨĂĐŝůŝƚĂƚĞ ƚŚĞ ĂĐŚŝĞǀĞŵĞŶƚ ŽĨ ƐĞǀĞƌĂů ^'Ɛ͘ ůƚŚŽƵŐŚ
technical control measures already exist and have been
ĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚĞĚ͕ ƐĐĂůŝŶŐ ƵƉ ƚŚŽƐĞ ŵĞĂƐƵƌĞƐ ƚŽ ƚŚĞŝƌ ĨƵůů
ƉŽƚĞŶƟĂů ǁŽƵůĚ ƌĞƋƵŝƌĞ ĚĞĚŝĐĂƚĞĚ ƉŽůŝĐǇ ĞīŽƌƚƐ ďĞǇŽŶĚ
ƚŚŽƐĞ ĞŵďŽĚŝĞĚ ŝŶ ĞŝƚŚĞƌ ĐƵƌƌĞŶƚ ƉŽůŝĐŝĞƐ Žƌ ůŽǁͲĐĂƌďŽŶ
ƉŽůŝĐŝĞƐ͘ /ĚĞĂůůǇ͕ ďǇ ĂŐŐƌĞƐƐŝǀĞůǇ ƌĞĚƵĐŝŶŐ ďŽƚŚ ^>WƐ ĂŶĚ
KЇ͕ƉŽůŝĐŝĞƐǁŽƵůĚŽƉƟŵŝǌĞƚŚĞƐŽĐŝĞƚĂůǁĞůĨĂƌĞĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚ
ǁŝƚŚĞīŽƌƚƐƚŽĐƵƌďĐůŝŵĂƚĞĐŚĂŶŐĞ͕ŝŵƉƌŽǀĞĂŝƌƋƵĂůŝƚǇĂŶĚ
ĂĐŚŝĞǀĞƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͘

6.6 Key messages
>ĂƌŐĞƌĞĚƵĐƟŽŶƐŝŶĞŵŝƐƐŝŽŶƐŽĨƐŚŽƌƚͲůŝǀĞĚĐůŝŵĂƚĞƉŽůůƵƚĂŶƚƐ
;^>WƐͿĂƌĞĂŶŝŵƉŽƌƚĂŶƚƉĂƌƚŽĨŵŝƟŐĂƟŽŶĞīŽƌƚƐŝŶǀŝƌƚƵĂůůǇ
ĂůůƐĐĞŶĂƌŝŽƐƚŚĂƚŵĞĞƚƚŚĞϮटƚĂƌŐĞƚ͕ĂŶĚĞƐƉĞĐŝĂůůǇƚŚŽƐĞ
ƚŚĂƚŵĞĞƚƚŚĞϭ͘ϱटƚĂƌŐĞƚ͘
ZĞĚƵĐƟŽŶƐ ŝŶ ^>W ĞŵŝƐƐŝŽŶƐ ĐĂŶŶŽƚ ďĞ ĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚ
ĞƋƵŝǀĂůĞŶƚƚŽƌĞĚƵĐƟŽŶƐŝŶůŽŶŐͲůŝǀĞĚŐƌĞĞŶŚŽƵƐĞŐĂƐĞƐ͕ĂƐ
ŵĂŶǇŝŵƉĂĐƚƐĂƌĞŶŽƚĚŝƌĞĐƚůǇƉƌŽƉŽƌƟŽŶĂůƚŽŐůŽďĂůŵĞĂŶ
ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞĐŚĂŶŐĞĂƚĂŐŝǀĞŶƉŽŝŶƚŝŶƟŵĞ͘&ŽƌƚŚŝƐƌĞĂƐŽŶ͕
ĐůŝŵĂƚĞ ĐŚĂŶŐĞ ŵŝƟŐĂƟŽŶ ƉŽůŝĐŝĞƐ ŶĞĞĚ ƚŽ ĐŽŶƐŝĚĞƌ ƚŚĞƐĞ
ƚǁŽĐůĂƐƐĞƐŽĨĞŵŝƐƐŝŽŶƐƐĞƉĂƌĂƚĞůǇ͘

^ŝŐŶŝĮĐĂŶƚ ^>W ŵŝƟŐĂƟŽŶ ƉŽƚĞŶƟĂů͕ ďĞǇŽŶĚ ĞǆŝƐƟŶŐ
ĐŽŵŵŝƚŵĞŶƚƐ͕ŝƐĂǀĂŝůĂďůĞǀŝĂƉƌŽǀĞŶƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐ͘,ŽǁĞǀĞƌ͕
ƚŽƵŶůŽĐŬƚŚĂƚƉŽƚĞŶƟĂůƌĞƋƵŝƌĞƐĚĞĚŝĐĂƚĞĚƉŽůŝĐǇĂĐƟŽŶƚŽ
ƐƚƌĞŶŐƚŚĞŶ ůĞŐĂů ĨƌĂŵĞǁŽƌŬƐ ĂŶĚ ŝŶƐƟƚƵƟŽŶĂů ĐĂƉĂĐŝƟĞƐ͘
dŚŝƐŝƐďĞĐĂƵƐĞŵĂŶǇ^>WŵŝƟŐĂƟŽŶƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐĂƌĞĚŝƐƟŶĐƚ
ĨƌŽŵƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐƚŽƌĞĚƵĐĞKϮĞŵŝƐƐŝŽŶƐ͘
KǀĞƌ ƚŚĞ ƉĞƌŝŽĚ ϮϬϭϴʹϮϬϱϬ͕ ƐƚƌŝŶŐĞŶƚ ^>W ƌĞĚƵĐƟŽŶƐ
ďĂƐĞĚ ŽŶ ĞǆŝƐƟŶŐ͕ ĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚĞĚ ƚĞĐŚŶŝĐĂů ŵĞĂƐƵƌĞƐ ĐŽƵůĚ
ƌĞĚƵĐĞ ǁĂƌŵŝŶŐ ďǇ ďĞƚǁĞĞŶ Ϭ͘ϯट ĂŶĚ Ϭ͘ϵट ƌĞůĂƟǀĞ ƚŽ
ĐƵƌƌĞŶƚĞŵŝƐƐŝŽŶƐƉƌŽũĞĐƟŽŶƐ͘ZŽƵŐŚůǇŚĂůĨŽĨƚŚĞŵŝƟŐĂƟŽŶ
ƉŽƚĞŶƟĂů ŝƐ ĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚ ǁŝƚŚ ŵĞƚŚĂŶĞ͕ ŽŶĞ ƚŚŝƌĚ ǁŝƚŚ ďůĂĐŬ
ĐĂƌďŽŶ͕ ĂŶĚ ƚŚĞ ƌĞŵĂŝŶĚĞƌ ǁŝƚŚ ŚǇĚƌŽŇƵŽƌŽĐĂƌďŽŶƐ͘ Ɛ
ƐŽŵĞ ƉŽůŝĐŝĞƐ ƚŚĂƚ ƌĞĚƵĐĞ KϮ ĞŵŝƐƐŝŽŶƐ ĂůƐŽ ƌĞĚƵĐĞ ^>W
ĞŵŝƐƐŝŽŶƐ͕ Ă ƐƵďƐƚĂŶƟĂů ƉŽƌƟŽŶ ŽĨ ^>W ƌĞĚƵĐƟŽŶƐ ĐŽƵůĚ
ďĞ ĂĐŚŝĞǀĞĚ ƚŚƌŽƵŐŚ KϮ ŵŝƟŐĂƟŽŶ ĞīŽƌƚƐ͘ ,ŽǁĞǀĞƌ͕
ĐŽŵƉĂƌĞĚǁŝƚŚƉŽůŝĐŝĞƐ ƐƉĞĐŝĮĐĂůůǇ ƚĂƌŐĞƟŶŐ^>WĐŽŶƚƌŽůƐ͕
ƚŚĞƌĞĚƵĐƟŽŶƐŝŶ^>WĞŵŝƐƐŝŽŶƌĞƐƵůƟŶŐĨƌŽŵKϮŵŝƟŐĂƟŽŶ
ĞīŽƌƚƐǁŽƵůĚďĞƐůŽǁĞƌ͘
ZĞĚƵĐƟŽŶŽĨ^>WĞŵŝƐƐŝŽŶƐ͕ƐƉĞĐŝĮĐĂůůǇďůĂĐŬĐĂƌďŽŶ͕ŵŝŐŚƚ
ƉůĂǇĂŶŝŵƉŽƌƚĂŶƚƌŽůĞŝŶŵŝƟŐĂƟŶŐƚŚĞƌĞŐŝŽŶĂůŝŵƉĂĐƚƐŽĨ
ĐůŝŵĂƚĞĐŚĂŶŐĞ͘

ĂƌůǇƌĞĚƵĐƟŽŶƐŝŶ^>WĞŵŝƐƐŝŽŶƐǁŽƵůĚƉƌŽǀŝĚĞƐƵďƐƚĂŶƟĂů
ŚĞĂůƚŚďĞŶĞĮƚƐ͕ůŝŵŝƚƚŚĞƐŚŽƌƚͲƚĞƌŵƌĂƚĞŽĨĐůŝŵĂƚĞĐŚĂŶŐĞ͕
ƐůŽǁƐĞůĨͲĂŵƉůŝĨǇŝŶŐĨĞĞĚďĂĐŬƐ͕ĂŶĚĨĂĐŝůŝƚĂƚĞƚŚĞĂĐŚŝĞǀĞŵĞŶƚ
ŽĨƚŚĞWĂƌŝƐŐƌĞĞŵĞŶƚ͛ƐůŽŶŐͲƚĞƌŵƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞƚĂƌŐĞƚ͘
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Chapter 7

Bridging the Gap – Carbon
dioxide removal
Lead authors: WĞƚĞ^ŵŝƚŚ;hŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨďĞƌĚĞĞŶͿ͕:ƵůŝŽ&ƌŝĞĚŵĂŶŶ;ĂƌďŽŶtƌĂŶŐůĞƌ͕>>Ϳ
ŽŶƚƌŝďƵƟŶŐĂƵƚŚŽƌƐ͗^ĂďŝŶĞ&ƵƐƐ;DĞƌĐĂƚŽƌZĞƐĞĂƌĐŚ/ŶƐƟƚƵƚĞŽŶ'ůŽďĂůŽŵŵŽŶƐĂŶĚůŝŵĂƚĞŚĂŶŐĞͿ͕EŽĂŚĞŝĐŚ;ĞŶƚĞƌĨŽƌĂƌͲ
ďŽŶZĞŵŽǀĂůͿ͕'ŝĂŶĂŵĂĚŽƌ;ĞŶƚĞƌĨŽƌĂƌďŽŶZĞŵŽǀĂůͿ͕:ĂŶDŝŶǆ;DĞƌĐĂƚŽƌZĞƐĞĂƌĐŚ/ŶƐƟƚƵƚĞŽŶ'ůŽďĂůŽŵŵŽŶƐĂŶĚůŝŵĂƚĞ
ŚĂŶŐĞͿ͕DĂƌŬ'͘>ĂǁƌĞŶĐĞ;/ŶƐƟƚƵƚĞĨŽƌĚǀĂŶĐĞĚ^ƵƐƚĂŝŶĂďŝůŝƚǇ^ƚƵĚŝĞƐ͕WŽƚƐĚĂŵͿ͕DĞƌĐĞĚĞƐƵƐƚĂŵĂŶƚĞ;ĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽĚĞĐŽůŽŐŝĂ͕
hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĞĚĞƌĂƐşůŝĂͿ͕KŵĂƌDĂƐĞƌĂ;/ŶƐƟƚƵƚĞĨŽƌĐŽƐǇƐƚĞŵZĞƐĞĂƌĐŚĂŶĚ^ƵƐƚĂŝŶĂďŝůŝƚǇ͕hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚEĂĐŝŽŶĂůƵƚſŶŽŵĂĚĞDĞǆŝĐŽͿ͕
ŶŶĞƩĞŽǁŝĞ;EĞǁ^ŽƵƚŚtĂůĞƐĞƉĂƌƚŵĞŶƚŽĨWƌŝŵĂƌǇ/ŶĚƵƐƚƌŝĞƐͬhŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨEĞǁŶŐůĂŶĚͿ͕KůŝǀĞƌ'ĞĚĞŶ;'ĞƌŵĂŶ/ŶƐƟƚƵƚĞĨŽƌ
/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůĂŶĚ^ĞĐƵƌŝƚǇīĂŝƌƐͿ

ϳ͘ϭ /ŶƚƌŽĚƵĐƟŽŶ

ĨƌŽŵ ƚŚĞ ĂƚŵŽƐƉŚĞƌĞ͘ ĞƐƉŝƚĞ ƚŚĞ ĐŽŵŵŽŶ ĚĞŶŽŵŝŶĂƚŽƌ
ŽĨ ƌĞŵŽǀŝŶŐ ĐĂƌďŽŶ ĚŝŽǆŝĚĞ͕ ƚŚĞƐĞ ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐ ĐĂŶ ďĞ
ĂƌďŽŶĚŝŽǆŝĚĞƌĞŵŽǀĂů;ƐŽŵĞƟŵĞƐĐĂůůĞĚĐĂƌďŽŶƌĞŵŽǀĂů ǀĞƌǇĚŝīĞƌĞŶƚ͘dŽƉƵƚŝƚƐŝŵƉůǇ͕ŽŶĞĐĂŶĚŝƐƟŶŐƵŝƐŚďĞƚǁĞĞŶ
Žƌ ZͿ ƌĞĨĞƌƐ ƚŽ Ă ĐůƵƐƚĞƌ ŽĨ ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐ͕ ƉƌĂĐƟĐĞƐ ĂŶĚ ďŝŽůŽŐŝĐĂů ĂŶĚ ĞŶŐŝŶĞĞƌĞĚ ŽƉƟŽŶƐ͘ &Žƌ ƐŽŵĞ ŽĨ ƚŚĞ
approaches that remove and sequester carbon dioxide
Figure 7.1: DĂũŽƌƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐĨŽƌŶĞŐĂƟǀĞĞŵŝƐƐŝŽŶƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐ͘
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Soil Carbon Sequestraon
Land management changes
increase the soil carbon
content, resulng in a net
removal of CO₂ from the
atmosphere

ENERGY / IND
DUSTRY

@

Aﬀorestaon/
Reforestaon
Tree growth takes up CO₂
from the atmosphere

Biochar
Partly burnt biomass is added
to soil absorbing addional CO₂

TECHNOLOGICAL

Bioenergy with
Carbon Capture and
Storage (BECCS)
Plants turn CO₂ into
biomass that fuels
energy systems; CO₂
from conversion is
stored underground

Other Land-Use/ Wetlands
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high carbon density, anaerobic
ecosystems

R Less costly
R Closer to deployment
R More vulnerable to reversal
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Accelerated Weathering
Natural minerals react with
CO₂ and bind them in new
minerals

:
Direct Air Capture
CO₂ is removed from
ambient air and stored
underground
Ocean Alkalinity
Enhancement
Alkaline materials are
added to the ocean to
enhance atmospheric
drawdown and negate
acidiﬁcaon
CO2 to Durable Carbon
CO₂ is removed from the
atmosphere and bound in
long-lived materials

More costly O
Greater R&D needs O
Less vulnerable to reversal O
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ĨŽƌŵĞƌ ;ƐƵĐŚ ĂƐ ĂīŽƌĞƐƚĂƟŽŶ͕ ƌĞĨŽƌĞƐƚĂƟŽŶ Žƌ ƐŽŝů ĐĂƌďŽŶ
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚͿ͕ ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞ ŚĂƐ ďĞĞŶ ĂĐĐƵŵƵůĂƚĞĚ ŽǀĞƌ
ĚĞĐĂĚĞƐ͘ ŽŶǀĞƌƐĞůǇ͕ ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞ ŝƐ ůŝŵŝƚĞĚ ǁŝƚŚ ƌĞŐĂƌĚ ƚŽ
ƚŚĞůĂƩĞƌ;ŶŽƚĂďůǇĚŝƌĞĐƚĂŝƌĐĂƉƚƵƌĞ͕ŽƌďŝŽĞŶĞƌŐǇĐŽŵďŝŶĞĚ
ǁŝƚŚĐĂƌďŽŶĚŝŽǆŝĚĞĐĂƉƚƵƌĞĂŶĚƐƚŽƌĂŐĞͿ͘^ŽŵĞĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐ
ǁŽƵůĚ ďĞ ŵŽƌĞ ĚŝĸĐƵůƚ ƚŽ ŝŵƉůĞŵĞŶƚ ƚŚĂŶ ŽƚŚĞƌƐ͕ ĨŽƌ
ĞǆĂŵƉůĞ͕ ƵƐŝŶŐ ƚŚĞ ŽĐĞĂŶ ĂƐ Ă ĐŽŵŵŽŶͲƉŽŽů ƌĞƐŽƵƌĐĞ͕
ǁŚŝĐŚǁŽƵůĚƌĞƋƵŝƌĞĐŽŽƌĚŝŶĂƟŽŶŽŶĂŶŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůƐĐĂůĞ͘
dŚĞ ůĞĂĚŝŶŐ ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐ ĂŶĚ ĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐ ĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚ ŚĞƌĞ
ĂƌĞƐŚŽǁŶŝŶĮŐƵƌĞϳ͘ϭ͘

ŽƉƟŽŶƐĂƌĞŵŽƌĞǁŝĚĞůǇƵƐĞĚƚŽĐŽŵƉĞŶƐĂƚĞĨŽƌƚĞŵƉŽƌĂƌǇ
ďƵĚŐĞƚŽǀĞƌƐŚŽŽƚ͘

ĂƌďŽŶ ĚŝŽǆŝĚĞ ƌĞŵŽǀĂů ĂŶĚ ƚŚĞ ĚĞƉůŽǇŵĞŶƚ ŽĨ ŶĞŐĂƟǀĞ
emissions approaches must be employed ŝŶĂĚĚŝƟŽŶ to other
ŵŝƟŐĂƟŽŶ ŽƉƟŽŶƐ ;ƐƵĐŚ ĂƐ ƚŚŽƐĞ ĚŝƐĐƵƐƐĞĚ ŝŶ ŚĂƉƚĞƌ ϰͿ͘
^ƚĂƚĞĚ ĚŝīĞƌĞŶƚůǇ͕ ĐĂƌďŽŶ ĚŝŽǆŝĚĞ ƌĞŵŽǀĂů ŝƐ ĐŽŶĐĞƌŶĞĚ
ǁŝƚŚƚŚĞŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚŽĨŽǀĞƌƐŚŽŽƚ͕ĞǀĞŶŝŶƚŚĞĞǀĞŶƚƚŚĂƚ
Ăůů ŵŝƟŐĂƟŽŶ ŽƉƟŽŶƐ ĂƌĞ ƉƵƌƐƵĞĚ͘ &Žƌ ĞǆĂŵƉůĞ͕ ůŝŵŝƟŶŐ
ĚĞĨŽƌĞƐƚĂƟŽŶ ĂŶĚ ŝŵƉƌŽǀŝŶŐ ĨŽƌĞƐƚ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ĂƌĞ ŬĞǇ
ƵŶĚĞƌƚĂŬŝŶŐƐƚŽƌĞĚƵĐĞĐƵƌƌĞŶƚĞŵŝƐƐŝŽŶƐĂŶĚĂǀŽŝĚĨƵƚƵƌĞ
/ŵƉŽƌƚĂŶƚůǇ͕ĐĂƌďŽŶĚŝŽǆŝĚĞƌĞŵŽǀĂůŝƐŶŽƚƚŚĞƐĂŵĞĂƐƐŽůĂƌ ĞŵŝƐƐŝŽŶƐ͘,ŽǁĞǀĞƌ͕ŶĞĐĞƐƐĂƌǇĂƐƚŚĞǇĂƌĞ͕ƚŚĞƐĞƉƌĂĐƟĐĞƐ
ƌĂĚŝĂƟŽŶŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ;ZŽǇĂů^ŽĐŝĞƚǇ͕ϮϬϬϵͿ͘dŚŝƐĚŝƐƟŶĐƟŽŶ ĂƌĞƋƵŝƚĞĚŝīĞƌĞŶƚƚŽĂīŽƌĞƐƚĂƟŽŶ͕ǁŚŝĐŚŝƐƚŚĞƉƌĂĐƟĐĞŽĨ
ŝƐĐƌŝƟĐĂůĂŶĚǁĂƐĞŵƉŚĂƐŝǌĞĚďǇƚŚĞhŶŝƚĞĚ^ƚĂƚĞƐEĂƟŽŶĂů ĂĚĚŝŶŐĨŽƌĞƐƚƐƚŽĂƌĞĂƐǁŚĞƌĞƚŚĞƌĞĂƌĞŶŽŶĞƚŽĚĂǇ͘
ĐĂĚĞŵǇ ŽĨ ^ĐŝĞŶĐĞƐ͕ ǁŚŝĐŚ ŚĂƐ ƌĞǀŝĞǁĞĚ ĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐ ƚŽ
ƐŽůĂƌƌĂĚŝĂƟŽŶŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ;h^E^͕ϮϬϭϱĂͿĂŶĚƚŽĐĂƌďŽŶ /Ŷ ŵĂŶǇ ƐĐĞŶĂƌŝŽƐ͕ net ŶĞŐĂƟǀĞ ĞŵŝƐƐŝŽŶƐ ŽĐĐƵƌ ŝŶ ƚŚĞ
ĚŝŽǆŝĚĞ ƌĞŵŽǀĂů ;h^E^͕ ϮϬϭϱďͿ͘ tŚŝůĞ ƐŽůĂƌ ƌĂĚŝĂƟŽŶ ƐĞĐŽŶĚŚĂůĨŽĨƚŚĞϮϭstĞŶƚƵƌǇ͘,ŽǁĞǀĞƌ͕ŶĞŐĂƟǀĞĞŵŝƐƐŝŽŶƐ
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ŵĂǇ ƉƌŽǀĞ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ ĨŽƌ ŵŝƟŐĂƟŶŐ ĐůŝŵĂƚĞ ĂƌĞŝŶƚƌŽĚƵĐĞĚŵƵĐŚĞĂƌůŝĞƌ͕ĂŶĚƚŽĂŐƌĞĂƚĞƌĞǆƚĞŶƚ͕ŝŶƚŚŽƐĞ
ĐŚĂŶŐĞŝŶƚŚĞĨƵƚƵƌĞ;<ĞŝƚŚĞƚĂů͕͘ϮϬϭϳͿ͕ŝƚŝƐŶŽƚƚŚĞƐƵďũĞĐƚ ƐĐĞŶĂƌŝŽƐ͘dŚŝƐŝƐĚŽŶĞƚŽĐŽŵƉĞŶƐĂƚĞĨŽƌƌĞƐŝĚƵĂůĞŵŝƐƐŝŽŶƐ
ŽĨ ƚŚŝƐ ĐŚĂƉƚĞƌ͘ /ŶƐƚĞĂĚ͕ ƚŚŝƐ ĐŚĂƉƚĞƌ ĨŽĐƵƐĞƐ ŽŶ ƌĞĚƵĐŝŶŐ ƚŚĂƚ ĂƌĞ ƚŽŽ ĚŝĸĐƵůƚ Žƌ ƚŽŽ ĞǆƉĞŶƐŝǀĞ ƚŽ ƌĞĚƵĐĞ Ăƚ ƚŚĞ
ĐĂƌďŽŶ ĚŝŽǆŝĚĞ ĐŽŶĐĞŶƚƌĂƟŽŶƐ ŝŶ ƚŚĞ ĂƚŵŽƐƉŚĞƌĞ ƚŚƌŽƵŐŚ ůĞǀĞů ŽĨ ĐůŝŵĂƚĞ ƉŽůŝĐǇ ĂŵďŝƟŽŶ ƚŚĂƚ ƚŚĞ ƐĐĞŶĂƌŝŽ ƐĞĞŬƐ ƚŽ
ĂĐƟǀĞŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͘
ĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝǌĞ͘ dĂŬĞŶ ƚŽŐĞƚŚĞƌ͕ ďŽƚŚ ĐůŝŵĂƚĞ ĚŝŽǆŝĚĞ ƌĞŵŽǀĂů
ĂƌďŽŶ ĚŝŽǆŝĚĞ ƌĞŵŽǀĂů ŽƉƟŽŶƐ ŚĂǀĞ ďĞĐŽŵĞ Ă ĐŽŵŵŽŶ
ĨĞĂƚƵƌĞ ŝŶ ĐůŝŵĂƚĞ ĐŚĂŶŐĞ ŵŝƟŐĂƟŽŶ ƐĐĞŶĂƌŝŽƐ ƚŚĂƚ ĂƌĞ
ĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚǁŝƚŚƚŚĞŐŽĂůƐŽĨƚŚĞWĂƌŝƐŐƌĞĞŵĞŶƚ;ůĂƌŬĞet
Ăů͕͘ϮϬϭϰ͖ǀĂŶsƵƵƌĞŶĞƚĂů͕͘ϮϬϭϯ͖&ƵƐƐĞƚĂů͕͘ϮϬϭϰͿ͘'ŝǀĞŶ
ƚŚĂƚ ĐĂƌďŽŶ ďƵĚŐĞƚƐ ĂƌĞ ƟŐŚƚ ĂŶĚ ƌĂƉŝĚůǇ ďĞŝŶŐ ĚĞƉůĞƚĞĚ
;ZŽŐĞůũ Ğƚ Ăů͕͘ ϮϬϭϲ͖ /W͕ ϮϬϭϰͿ͕ ĐĂƌďŽŶ ĚŝŽǆŝĚĞ ƌĞŵŽǀĂů

ŽƉƟŽŶƐ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚ ƚŚĞ ƚŽƚĂů Žƌ ŐƌŽƐƐ ŶĞŐĂƟǀĞ ĞŵŝƐƐŝŽŶƐ
ƌĞƋƵŝƌĞĚŝŶĂƉĂƌƟĐƵůĂƌƐĐĞŶĂƌŝŽ;ĮŐƵƌĞϳ͘ϮͿ͘
&ƌŽŵ Ă ǁŝĚĞƌ ƉŽƌƞŽůŝŽ ŽĨ ŵŝƟŐĂƟŽŶ ŽƉƟŽŶƐ͕ ŝŶƚĞŐƌĂƚĞĚ
ĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚ ŵŽĚĞůƐ ƐĞůĞĐƚ ŶĞŐĂƟǀĞ ĞŵŝƐƐŝŽŶƐ ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐ
ďĂƐĞĚ ŽŶ ĐŽƐƚͲŵŝŶŝŵŝǌĂƟŽŶ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƟŽŶƐϭ͘ EĂƚƵƌĂůůǇ͕
ƚŚĞ ĚĞƉůŽǇŵĞŶƚ ŽĨ ŶĞŐĂƟǀĞ ĞŵŝƐƐŝŽŶƐ ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐ ǀĂƌŝĞƐ

&ŝŐƵƌĞϳ͘Ϯ͗dŚĞƌŽůĞŽĨĐĂƌďŽŶĚŝŽǆŝĚĞƌĞŵŽǀĂůŝŶĐůŝŵĂƚĞĐŚĂŶŐĞŵŝƟŐĂƟŽŶ͘
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EŽƚĞ͗dŚŝƐĮŐƵƌĞƐŚŽǁƐĞŵŝƐƐŝŽŶƌĞĚƵĐƟŽŶƐĨƌŽŵĐŽŶǀĞŶƟŽŶĂůŵŝƟŐĂƟŽŶƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐĐŽŵďŝŶĞĚǁŝƚŚĐĂƌďŽŶĚŝŽǆŝĚĞƌĞŵŽǀĂů͘dŚŝƐĞǆĞŵƉůĂƌǇƐĐĞŶĂƌŝŽŝƐĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚ
ǁŝƚŚĂŶĂƚůĞĂƐƚϲϲƉĞƌĐĞŶƚĐŚĂŶĐĞŽĨŬĞĞƉŝŶŐǁĂƌŵŝŶŐďĞůŽǁϮΣƌĞůĂƟǀĞƚŽƉƌĞͲŝŶĚƵƐƚƌŝĂůůĞǀĞůƐ͘ŵŝƐƐŝŽŶƌĞĚƵĐƟŽŶƐĂƌĞƐŚŽǁŶĂŐĂŝŶƐƚĂďƵƐŝŶĞƐƐͲĂƐͲƵƐƵĂůƐĐĞŶĂƌŝŽ
ǁŝƚŚŽƵƚĂŶǇĂĚĚŝƟŽŶĂůĐůŝŵĂƚĞƉŽůŝĐŝĞƐ͘'ůŽďĂůŶĞƚĞŵŝƐƐŝŽŶƐůĞǀĞůƐƚƵƌŶƚŽŶĞƚŶĞŐĂƟǀĞƚŽǁĂƌĚƐƚŚĞǀĞƌǇĞŶĚŽĨƚŚĞĐĞŶƚƵƌǇ͕ďƵƚĐĂƌďŽŶĚŝŽǆŝĚĞƌĞŵŽǀĂůŝƐĂůƌĞĂĚǇďĞŝŶŐ
ĚĞƉůŽǇĞĚŵƵĐŚĞĂƌůŝĞƌ͘^ŽŵĞƌĞƐŝĚƵĂůŐƌĞĞŶŚŽƵƐĞŐĂƐĞŵŝƐƐŝŽŶƐƌĞŵĂŝŶĂƚƚŚĞĞŶĚŽĨƚŚĞĐĞŶƚƵƌǇ͕ĂƐƚŚĞǇĂƌĞƚŽŽĚŝĸĐƵůƚƚŽŵŝƟŐĂƚĞŝŶƚŚĞƐĐĞŶĂƌŝŽ͘EŽƚĞƚŚĂƚƚŚĞ
ƐĐĞŶĂƌŝŽƵƐĞĚŝƐĚŝīĞƌĞŶƚĨƌŽŵƚŚĞƐĐĞŶĂƌŝŽƐƵƐĞĚŝŶŚĂƉƚĞƌϯ͕ǁŚŝĐŚůĞĂĚƐƚŽƐŵĂůůǀĂƌŝĂƟŽŶƐŝŶĞŵŝƐƐŝŽŶůĞǀĞůƐĂŶĚƟŵŝŶŐŽĨŶĞŐĂƟǀĞĞŵŝƐƐŝŽŶƐ͘
^ŽƵƌĐĞ͗:ĠƌƀŵĞ,ŝůĂŝƌĞ;DĞƌĐĂƚŽƌZĞƐĞĂƌĐŚ/ŶƐƟƚƵƚĞŽŶ'ůŽďĂůŽŵŵŽŶƐĂŶĚůŝŵĂƚĞͿ
ϭ

^ƉĞĐŝĮĐĂůůǇ͕ŝŶƚĞŐƌĂƚĞĚĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚŵŽĚĞůƐĚĞƚĞƌŵŝŶĞƚŚĞůĞĂƐƚͲĐŽƐƚƉĂƚŚǁĂǇ
ĨŽƌ ƚŚĞ ŐůŽďĂů ĞĐŽŶŽŵǇ ƚŽ ŵĞĞƚ Ă ŐŝǀĞŶ ĐůŝŵĂƚĞ ƚĂƌŐĞƚ ;ďĞĨŽƌĞ ĂĚĚŝƟŽŶĂů
ďĞŶĞĮƚƐĂƌĞĂĐĐŽƵŶƚĞĚĨŽƌͿ͘dŚĞǇĚŽƐŽŽŶƚŚĞďĂƐŝƐŽĨĂƐƐƵŵƉƟŽŶƐĂďŽƵƚ
ƚĞĐŚŶŽůŽŐǇĐŽƐƚƐĂŶĚĂǀĂŝůĂďŝůŝƚǇ͕ĂůŽŶŐƐŝĚĞŽƚŚĞƌŵĂĐƌŽĞĐŽŶŽŵŝĐĨĂĐƚŽƌƐ;ĨŽƌ
ĞǆĂŵƉůĞ͕ĚĞŵĂŶĚĨŽƌĞŶĞƌŐǇĂŶĚĨŽŽĚͿ͘

The Emissions Gap Report 2017 – Bridging the Gap – Carbon dioxide removal

59

6030
ŐƌĞĂƚůǇ ĨƌŽŵ ŽŶĞ ƐĐĞŶĂƌŝŽ ƚŽ ƚŚĞ ŶĞǆƚ͕ ĚƵĞ ƚŽ ĚŝīĞƌĞŶĐĞƐ
ŝŶ ƐĐĞŶĂƌŝŽ ĚĞƐŝŐŶ ĂŶĚ ƚŚĞ ƐƉĞĐŝĮĐĂƟŽŶƐ ŽĨ ƚŚĞ ƉĂƌƟĐƵůĂƌ
ŵŽĚĞů͘ EĞǀĞƌƚŚĞůĞƐƐ͕ ƐŽŵĞ ƌŽďƵƐƚ ƉĂƩĞƌŶƐ ĞŵĞƌŐĞ ĂĐƌŽƐƐ
ĐůƵƐƚĞƌƐŽĨƐĐĞŶĂƌŝŽƐ͗
ͻ ^ĐĞŶĂƌŝŽƐ ĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚ ǁŝƚŚ ƚŚĞ ϭ͘ϱΣ ƚĂƌŐĞƚ ĚĞƉĞŶĚ
ŽŶ ƚŚĞ ůĂƌŐĞͲƐĐĂůĞ ĂǀĂŝůĂďŝůŝƚǇ ŽĨ ŶĞŐĂƟǀĞ ĞŵŝƐƐŝŽŶƐ
ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐ͘dŚĞƌĞĂƌĞŶŽƐĐĞŶĂƌŝŽƐĂǀĂŝůĂďůĞƚŚĂƚĐĂŶ
ŬĞĞƉ ǁĂƌŵŝŶŐ ďĞůŽǁ ϭ͘ϱΣ ďǇ ϮϭϬϬ ǁŝƚŚŽƵƚ ƌĞŵŽǀŝŶŐ
ĐĂƌďŽŶ ĨƌŽŵ ƚŚĞ ĂƚŵŽƐƉŚĞƌĞ ǀŝĂ ŶĞŐĂƟǀĞ ĞŵŝƐƐŝŽŶƐ
ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐ;&ƵƐƐ͕ϮϬϭϳ͖DŝŶǆĞƚĂů͕͘ϮϬϭϳͿ͘
ͻ /Ŷ ŐĞŶĞƌĂů͕ ƚŚĞ ĚĞƉůŽǇŵĞŶƚ ŽĨ ŶĞŐĂƟǀĞ ĞŵŝƐƐŝŽŶƐ
ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐŝŶƚŚĞƐĞĐŽŶĚŚĂůĨŽĨƚŚĞĐĞŶƚƵƌǇŽĐĐƵƌƐŽŶ
ĂůĂƌŐĞƐĐĂůĞ͕ĂŶĚǁŝƚŚĂǀĞƌǇƌĂƉŝĚƐĐĂůĞͲƵƉƚŽϴ'ƚKϮ
ƉĞƌ ǇĞĂƌ ďǇ ϮϬϱϬ ;ƌĂŶŐĞ ϱʹϭϱͿ͘ Ǉ ϮϭϬϬ ƚŚĞ ŵĞĚŝĂŶ
;ϮϬϭϬʹϮϭϬϬͿ ƌĞŵŽǀĂů ŽĨ ĐĂƌďŽŶ ĚŝŽǆŝĚĞ ǀŝĂ ŶĞŐĂƟǀĞ
ĞŵŝƐƐŝŽŶƐƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐŝƐϴϭϬ'ƚKϮ;ƌĂŶŐĞϰϰϬʹϭ͕ϬϮϬͿ͘
dŚŝƐĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚƐƚŽĂďŽƵƚϮϬǇĞĂƌƐŽĨŐůŽďĂůĞŵŝƐƐŝŽŶƐĂƚ
ĐƵƌƌĞŶƚĞŵŝƐƐŝŽŶƌĂƚĞƐ͘
ȗ /ŶƚŚĞϮΣƐĐĞŶĂƌŝŽƐǁŝƚŚŝŵŵĞĚŝĂƚĞĐůŝŵĂƚĞĂĐƟŽŶ͕ƚŚĞ
ŵĞĚŝĂŶ;ϮϬϭϬʹϮϭϬϬͿĚĞƉůŽǇŵĞŶƚŽĨŶĞŐĂƟǀĞĞŵŝƐƐŝŽŶƐ
ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐ ŝƐ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂďůǇ ůŽǁĞƌ͗ ϲϳϬ 'ƚKϮ ;ƌĂŶŐĞ
ϯϮϬʹϴϰϬͿ͘/ŶĂĚĚŝƟŽŶ͕ƚŚĞƐĐĂůĞͲƵƉƚŽǁĂƌĚƐŵŝĚͲĐĞŶƚƵƌǇ
ŝƐŵƵĐŚƐůŽǁĞƌ͘
ͻ ĞůĂǇ ŝŶ ĂĚĞƋƵĂƚĞ ŶĞĂƌͲƚĞƌŵ ĐůŝŵĂƚĞ ĂĐƟŽŶ ƐǁŝŌůǇ
ůŽĐŬƐ ϮΣ ƉĂƚŚǁĂǇƐ ĚĞĞƉůǇ ŝŶƚŽ ŶĞŐĂƟǀĞ ĞŵŝƐƐŝŽŶƐ͘ dŽ
ůŝŵŝƚ ǁĂƌŵŝŶŐ ƚŽ ϮΣ͕ ĐƵƌƌĞŶƚ EĂƟŽŶĂůůǇ ĞƚĞƌŵŝŶĞĚ
ŽŶƚƌŝďƵƟŽŶƐ ůĞĂĚ ƚŽ ƉĂƚŚǁĂǇƐ ƚŚĂƚ ĂƌĞ ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůůǇ
ĚĞƉĞŶĚĞŶƚ ŽŶ ƚŚĞ ůĂƌŐĞͲƐĐĂůĞ ĂǀĂŝůĂďŝůŝƚǇ ŽĨ ŶĞŐĂƟǀĞ
ĞŵŝƐƐŝŽŶƐ ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐ ;ůŝŬĞ ϭ͘ϱΣ ƉĂƚŚǁĂǇƐ ƚŽĚĂǇ͕ ĂŶĚ
ǁŝƚŚƐŝŵŝůĂƌĚĞƉůŽǇŵĞŶƚƌĂƚĞƐĂŶĚƚĞĐŚŶŽůŽŐǇƵƉƐĐĂůŝŶŐ
ƌĞƋƵŝƌĞŵĞŶƚƐͿ͘
ͻ ŽŵƉĂƌĞĚƚŽĞŵŝƐƐŝŽŶƐƉĂƚŚǁĂǇƐƚŚĂƚĂƌĞůĞƐƐĞĸĐŝĞŶƚ
ŝŶ ĞŶĞƌŐǇ ƵƐĞ͕ ϭ͘ϱΣ ĂŶĚ ϮΣ ĞŵŝƐƐŝŽŶƐ ƉĂƚŚǁĂǇƐ ƚŚĂƚ
ĨĞĂƚƵƌĞĂŐŐƌĞƐƐŝǀĞĞŶĞƌŐǇƐĂǀŝŶŐƐĂƌĞůĞƐƐĚĞƉĞŶĚĞŶƚŽŶ
ŶĞŐĂƟǀĞĞŵŝƐƐŝŽŶƐƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐ͘

&ŽƌƚŚĞƐĞůĂŶĚͲďĂƐĞĚŽƉƟŽŶƐƚŽĐŽŶƚƌŝďƵƚĞƚŽĐĂƌďŽŶƌĞŵŽǀĂů
Ăƚ ƚŚĞ ƐĐĂůĞ ŽĨ ŐŝŐĂƚŽŶŶĞƐ͕ ŶĞǁ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐ
ƚŚĂƚŝŵƉĂĐƚůĂƌŐĞůĂŶĚĂƌĞĂƐĂŶĚĞĐŽƐǇƐƚĞŵƐǁŝůůďĞƌĞƋƵŝƌĞĚ
ŝŶ ƐŽŵĞ ĐĂƐĞƐ͘ /Ŷ ŽƚŚĞƌƐ͕ ƚƌĂĚŝƟŽŶĂů͕ ƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞ ƉƌĂĐƟĐĞƐ
ƐƵĐŚĂƐĂŐƌŽĨŽƌĞƐƚƌǇŵĂǇŶĞĞĚƚŽďĞĂƉƉůŝĞĚϮ͘
DĂŶǇ ƐƵďƐƚĂŶƟĂů ƵŶĐĞƌƚĂŝŶƟĞƐ ĞǆŝƐƚ ƌĞŐĂƌĚŝŶŐ ĞīĞĐƟǀĞ
ĐĂƌďŽŶ ĚŝŽǆŝĚĞ ƌĞŵŽǀĂů ƌĂƚĞƐ͕ ƚŚĞ ǀŽůƵŵĞƐ ƐƚŽƌĞĚ͕ ƚŚĞ
ĚƵƌĂƟŽŶŽĨĞīĞĐƟǀĞƐĞƋƵĞƐƚƌĂƟŽŶƵŶĚĞƌĂĐŚĂŶŐŝŶŐĐůŝŵĂƚĞ
ĂŶĚ ƚŚĞ ŝŵƉůŝĐĂƟŽŶƐ ĨŽƌ ĞĐŽƐǇƐƚĞŵ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ƉƌŽǀŝĚĞĚ
ďǇ ƚŚĞ ůĂŶĚ ŝŶ ƋƵĞƐƟŽŶ͘ /Ŷ ƚŚŝƐ ƌĞŐĂƌĚ͕ ĐĂƌďŽŶ ĚŝŽǆŝĚĞ
ƌĞŵŽǀĂůŝŶƚŚĞƐĞƐǇƐƚĞŵƐŵĂǇƉƌŽǀĞǀĞƌǇĚŝīĞƌĞŶƚƚŽŽƚŚĞƌ
ĐƵƌƌĞŶƚ ĞīŽƌƚƐ͘ hůƟŵĂƚĞůǇ͕ ĞĂĐŚ ŽƉƟŽŶ ŚĂƐ ŝƚƐ ƐƚƌĞŶŐƚŚƐ͕
ƵŶĐĞƌƚĂŝŶƟĞƐĂŶĚĐŽŶƐƚƌĂŝŶƚƐ͘

ϳ͘Ϯ͘ϭīŽƌĞƐƚĂƟŽŶĂŶĚƌĞĨŽƌĞƐƚĂƟŽŶ
īŽƌĞƐƚĂƟŽŶƌĞĨĞƌƐƚŽƉůĂŶƟŶŐƚƌĞĞƐŽŶůĂŶĚŶŽƚĂīŽƌĞƐƚĞĚŝŶ
ƌĞĐĞŶƚŚŝƐƚŽƌǇ;ƵƐƵĂůůǇϱϬǇĞĂƌƐŽƌůŽŶŐĞƌͿ͕ǁŚŝůĞƌĞĨŽƌĞƐƚĂƟŽŶ
ƌĞĨĞƌƐƚŽƚŚĞƌĞƉůĂŶƟŶŐŽĨƚƌĞĞƐŽŶŵŽƌĞƌĞĐĞŶƚůǇĚĞĨŽƌĞƐƚĞĚ
ůĂŶĚ;,ĂŵŝůƚŽŶĞƚĂů͕͘ϮϬϭϬͿ͘ŐƌŽĨŽƌĞƐƚƌǇƉƌĂĐƟĐĞƐĞŶƚĂŝůƚŚĞ
ŝŶƚĞŐƌĂƟŽŶŽĨƚƌĞĞƐŝŶƚŽĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂůƐǇƐƚĞŵƐ͕ŝŶĐŽŵďŝŶĂƟŽŶ
ǁŝƚŚĐƌŽƉƐ͕ůŝǀĞƐƚŽĐŬŽƌďŽƚŚ͘īŽƌĞƐƚĂƟŽŶ͕ĂŶĚƌĞĨŽƌĞƐƚĂƟŽŶ͕
ĂŶĚĂŐƌŽĨŽƌĞƐƚƌǇƉƌŽũĞĐƚƐĨŽƌŵƉĂƌƚŽĨƐĞǀĞƌĂůǀŽůƵŶƚĂƌǇĂŶĚ
ŵĂŶĚĂƚŽƌǇ ĐĂƌďŽŶͲŽīƐĞƚ ƚƌĂĚŝŶŐ ƐĐŚĞŵĞƐ ǁŽƌůĚǁŝĚĞ ;ŝĂǌ
ĞƚĂů͕͘ϮϬϭϭ͖DŝůĞƐĂŶĚ^ŽŶǁĂ͕ϮϬϭϱͿ͘

'ůŽďĂůůǇ͕ ƚŚĞ ĐĂƌďŽŶ ĚŝŽǆŝĚĞ ƌĞŵŽǀĂů ƉŽƚĞŶƟĂů ĨŽƌ
ĂīŽƌĞƐƚĂƟŽŶĂŶĚƌĞĨŽƌĞƐƚĂƟŽŶŽƉƟŽŶƐŝƐƋƵŝƚĞƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚͶ
ŝƚŚĂƐďĞĞŶĞƐƟŵĂƚĞĚĂƚďĞƚǁĞĞŶϰĂŶĚϭϮ'ƚKϮ per year
;^ŵŝƚŚĞƚĂů͕͘ϮϬϭϲͿ͕ǁŝƚŚŽƚŚĞƌƌĞĐĞŶƚĞƐƟŵĂƚĞƐĞǀĞŶŚŝŐŚĞƌ͕
ĂƚƵƉƚŽϮϴ'ƚKϮƉĞƌǇĞĂƌ;'ƌŝƐĐŽŵĞƚĂů͕͘ϮϬϭϳͿ͘WƌĞƉĂƌĂƟŽŶ
ĂŶĚ ĚĞƉůŽǇŵĞŶƚ ĐĂŶ ďĞ ĚŽŶĞ Ăƚ Ă ƌĞůĂƟǀĞůǇ ŵŽĚĞƐƚ ĐŽƐƚϯ͕
ǁŝƚŚƚŚĞƉŽƚĞŶƟĂůĨŽƌĐŽͲďĞŶĞĮƚƐ͘dŚĞĞǆŝƐƚĞŶĐĞŽĨǀĂƌŝŽƵƐ
ƉƌŽũĞĐƚƐ ƚŽĚĂǇ͕ ĂŶĚ ƚŚĞ ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞ ŽĨ ĨŽƌĞƐƚ ŵĂŶĂŐĞƌƐ
ǁŽƌůĚǁŝĚĞ͕ ƉƌŽǀŝĚĞ Ă ŚŝŐŚ ůĞǀĞů ŽĨ ƚĞĐŚŶŝĐĂů ƌĞĂĚŝŶĞƐƐ ĨŽƌ
ĂīŽƌĞƐƚĂƟŽŶĂŶĚƌĞĨŽƌĞƐƚĂƟŽŶŽƉƟŽŶƐϰ͘ƐƐƵĐŚ͕ĂīŽƌĞƐƚĂƟŽŶ
ĂŶĚƌĞĨŽƌĞƐƚĂƟŽŶĂƌĞĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚĞƐƚĂďůŝƐŚĞĚĐĂƌďŽŶĚŝŽǆŝĚĞ
/ƚŝƐǁŽƌƚŚŶŽƟŶŐƚŚĂƚĂĨĞǁƐĐĞŶĂƌŝŽƐĐĂŶŵĞĞƚƚŚĞϮΣƚĂƌŐĞƚ ƌĞŵŽǀĂůŽƉƟŽŶƐĂŶĚƉƌŽũĞĐƚƐĐŽƵůĚĨĞĂƐŝďůǇďĞůĂƵŶĐŚĞĚƐŽŽŶ͘
ǁŝƚŚŽƵƚƚŚĞĚĞƉůŽǇŵĞŶƚŽĨŶĞŐĂƟǀĞĞŵŝƐƐŝŽŶƐƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐ͘
/Ĩ ƚŚĞ ŵŽĚĞůƐ ƐĞůĞĐƚ ƚŚĞƐĞ ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐ͕ ŝƚ ŝƐ ďĞĐĂƵƐĞ ƚŚĞǇ hůƟŵĂƚĞůǇ͕ĂĐŚŝĞǀŝŶŐůĂƌŐĞĐĂƌďŽŶƌĞŵŽǀĂůƌĂƚĞƐĂŶĚǀŽůƵŵĞƐ
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚ Ă ĐŚĞĂƉĞƌ ŵŝƟŐĂƟŽŶ ŽƉƟŽŶ ŽǀĞƌĂůů͘ dŚŝƐ ŵĞĂŶƐ ǁŽƵůĚ ƌĞƋƵŝƌĞ ǀĞƌǇ ůĂƌŐĞ ƚƌĂĐƚƐ ŽĨ ůĂŶĚ ;,ŽƵŐŚƚŽŶ Ğƚ Ăů͕͘
ƚŚĂƚ ĞǀĞŶ ŝŶ ƐĐĞŶĂƌŝŽƐ ƚŚĂƚ ĂƌĞ ĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚ ǁŝƚŚ ƚŚĞ ϮΣ ϮϬϭϱ͖<ƌŝĞĚĞŶǁĞŝƐĞƚĂů͘ϮϬϭϲͿĂŶĚƉŽƚĞŶƟĂůůǇŚƵŐĞǀŽůƵŵĞƐ
ƚĂƌŐĞƚ͕ƚŚĞƌĞŝƐƐĐŽƉĞƚŽĐŽŶƐŝĚĞƌĂďůǇůŝŵŝƚƚŚĞĚĞƉůŽǇŵĞŶƚ ŽĨǁĂƚĞƌ;dƌĂďƵĐĐŽĞƚĂů͕͘ϮϬϬϴͿ͕ĂůƚŚŽƵŐŚǀĞŐĞƚĂƟŽŶĚĞŶƐŝƚǇ
ŽĨ ŶĞŐĂƟǀĞ ĞŵŝƐƐŝŽŶƐ ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐ͕ ĐŽŵƉĂƌĞĚ ƚŽ ǁŚĂƚ ǁĞ ŝƐ ƉŽƐŝƟǀĞůǇ ĐŽƌƌĞůĂƚĞĚ ǁŝƚŚ ƚŚĞ ƐƚƌĞŶŐƚŚ ŽĨ ƉƌĞĐŝƉŝƚĂƟŽŶ
ƐĞĞŝŶĞĐŽŶŽŵŝĐŽƉƟŵŝǌĂƟŽŶƐĐĞŶĂƌŝŽƐ͘
ƐŚĞĚƐĂŶĚŚĂƐĂŵŽĚĞƌĂƟŶŐĞīĞĐƚŽŶƚŚĞǀŽůĂƟůŝƚǇŽĨǁĂƚĞƌ

ĂǀĂŝůĂďŝůŝƚǇͶŝŶƚŚŝƐƌĞŐĂƌĚ͕ĚŝƐƚĂŶƚĞīĞĐƚƐŵŝŐŚƚďĞĚŝīĞƌĞŶƚ
ĂŶĚ ĂƐ ƐƵĐŚ͕ ŵŽƌĞ ƌĞƐĞĂƌĐŚ ŝƐ ƌĞƋƵŝƌĞĚ͘ ŽŵƉĞƟƟŽŶ ĨŽƌ
ůĂŶĚĂŶĚǁĂƚĞƌƵƐĞĚĨŽƌĨŽŽĚƉƌŽĚƵĐƟŽŶŝƐĂĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ
ĐŽŶĐĞƌŶ͕ ďƵƚ ĐŽƵůĚ ďĞ ŵŝŶŝŵŝǌĞĚ ƚŚƌŽƵŐŚ ĂŐƌŽĨŽƌĞƐƚƌǇϱ or
>ĂŶĚͲďĂƐĞĚ ĐĂƌďŽŶ ĚŝŽǆŝĚĞ ƌĞŵŽǀĂů ŝŶǀŽůǀĞƐ ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐ͕ ĐĂƌĞĨƵůƐĞůĞĐƟŽŶŽĨĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞůĂŶĚĂƌĞĂƐĨŽƌĂīŽƌĞƐƚĂƟŽŶ
ƉƌĂĐƟĐĞƐĂŶĚĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐƚŚĂƚŚĂƌŶĞƐƐƚŚĞĐĂƌďŽŶƌĞŵŽǀĂů ĂŶĚƌĞĨŽƌĞƐƚĂƟŽŶ͘dŚĞƌĞĂƌĞƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚƵŶĐĞƌƚĂŝŶƟĞƐĂƌŽƵŶĚ
ƉŽƚĞŶƟĂů ŽĨ ůĂŶĚͲďĂƐĞĚ ĞĐŽƐǇƐƚĞŵƐ͕ ŝŶĐůƵĚŝŶŐ ĨŽƌĞƐƚƐ͕
ǁĞƚůĂŶĚƐ͕ ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂů ůĂŶĚ ĂŶĚ ƐŽŝůƐ͘ Ɛ ƚŚĞƐĞ ƐǇƐƚĞŵƐ Ϯ tŚŝůĞ ĂŐƌŽĨŽƌĞƐƚƌǇ ŝƐ ǁŝĚĞůǇ ƉƌĞƐĞŶƚ ŝŶ ƚŚĞ ƚƌŽƉŝĐƐ͕ ƚŚĞƌĞ ĂƌĞ ŵĂŶǇ
ĂŐƌŽĨŽƌĞƐƚƌǇ ƐǇƐƚĞŵƐ ŝŶ ƚĞŵƉĞƌĂƚĞ ĂŶĚ ĞǀĞŶ ďŽƌĞĂů ƌĞŐŝŽŶƐ͘ &Žƌ ĞǆĂŵƉůĞ͕
ŚĂǀĞ ďĞĞŶ ŵĂŶĂŐĞĚ ďǇ ŚƵŵĂŶƐ ĨŽƌ ŵĂŶǇ ǇĞĂƌƐ͕ ƚŚĞƌĞ ŝƐ
ĂĐĐŽƌĚŝŶŐ ƚŽ ĞƌƚƐĞŶƐ Ğƚ Ăů͘ ;ϮϬϭϯͿ͕ ϵϬ ƉĞƌĐĞŶƚ ŽĨ ƵƌŽƉĞ͛Ɛ ŵŝƟŐĂƟŽŶ
Ă ǁĞĂůƚŚ ŽĨ ŬŶŽǁůĞĚŐĞ ƚŚĂƚ ĐĂŶ ďĞ ƌĞĂĚŝůǇ ĂƉƉůŝĞĚ ƚŽĚĂǇ
ƉŽƚĞŶƟĂůŝŶƚŚĞĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞƐĞĐƚŽƌƐƚĞŵƐĨƌŽŵĂŐƌŽĨŽƌĞƐƚƌǇ͘
ǁŝƚŚ ĐŽŶĮĚĞŶĐĞ͘ /Ŷ ĂĚĚŝƟŽŶ͕ ƚŚĞƐĞ ĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐ ƉƌĞƐĞŶƚ ϯ &Žƌ ĞǆĂŵƉůĞ͕ EŝĞůƐĞŶ Ğƚ Ăů͘ ;ϮϬϭϰͿ ƌĞƉŽƌƚ ƚŚĂƚ͕ ǁŝƚŚŝŶ ƚŚĞ hŶŝƚĞĚ ^ƚĂƚĞƐ ŽĨ
ŵĞƌŝĐĂ͕ƵƉƚŽϳϯϬDƚKϮƉĞƌǇĞĂƌŵŝŐŚƚďĞƐĞƋƵĞƐƚĞƌĞĚĂƚĂĐĂƌďŽŶƉƌŝĐĞ
ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐ ƚŽ ŵĞĞƚ ŽƚŚĞƌ ŐůŽďĂů ƐƵƐƚĂŝŶĂďŝůŝƚǇ ŐŽĂůƐ͕
ďĞůŽǁh^ΨϱϬƉĞƌƚŽŶŶĞŽĨĐĂƌďŽŶ͘
ƐƵĐŚ ĂƐ ŝŵƉƌŽǀĞĚ ǁĂƚĞƌ ƋƵĂůŝƚǇ͕ ĞĐŽƐǇƐƚĞŵ ƌĞƐƚŽƌĂƟŽŶ͕ ϰ WŽůŝƟĐĂůĂŶĚƉůĂŶŶŝŶŐƌĞĂĚŝŶĞƐƐǀĂƌŝĞƐďĞƚǁĞĞŶĐŽƵŶƚƌŝĞƐ͘
ϱ ^ƵĐŚĐŽŵƉĞƟƟŽŶŝƐĂǀŽŝĚĞĚŝŶĂŐƌŽĨŽƌĞƐƚƌǇƐǇƐƚĞŵƐ͕ǁŚŝĐŚĂůůŽǁŝŶƚĞŐƌĂƚĞĚ
ďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚǇ ƉƌĞƐĞƌǀĂƟŽŶ͕ ĨŽŽĚ ĂŶĚ ŶƵƚƌŝƟŽŶ ƐĞĐƵƌŝƚǇ͕ ũŽď
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚŽĨĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂůůĂŶĚƐĐĂƉĞƐĨŽƌĨŽŽĚƉƌŽĚƵĐƟŽŶĂŶĚƚŚĞĚĞůŝǀĞƌǇ
ŽĨ ĞĐŽƐǇƐƚĞŵ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ;ŽŵĞƌ Ğƚ Ăů͕͘ ϮϬϭϲ͖ <ŝŵĂƌŽ Ğƚ Ăů͕͘ ϮϬϭϭ͖ tŝůůŝĂŵƐͲ
ĐƌĞĂƟŽŶĂŶĚŝŵƉƌŽǀĞĚĐƌŽƉǇŝĞůĚƐ͘

7.2. Land-based carbon dioxide removal
ŽƉƟŽŶƐ

'ƵŝůůĠŶĞƚĂů͕͘ϮϬϬϴͿ͘
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ƚŚĞ ŝŵƉĂĐƚƐ ŽŶ ŶŽŶͲĐĂƌďŽŶ ĚŝŽǆŝĚĞ ŐƌĞĞŶŚŽƵƐĞ ŐĂƐĞƐ
;ĞŶĂŶƟ Ğƚ Ăů͕͘ ϮϬϭϰͿ͕ ĂůďĞĚŽ ;<ŝƌƐĐŚďĂƵŵ Ğƚ Ăů͕͘ ϮϬϭϭ͖
ŚĂŽ ĂŶĚ :ĂĐŬƐŽŶ͕ ϮϬϭϰͿ͕ ĞǀĂƉŽƚƌĂŶƐƉŝƌĂƟŽŶ͕ ĞŵŝƐƐŝŽŶƐ ŽĨ
ǀŽůĂƟůĞŽƌŐĂŶŝĐĐŽŵƉŽƵŶĚƐĂŶĚŽƚŚĞƌŝƐƐƵĞƐϲ͘KďƐƚĂĐůĞƐŵĂǇ
ĂůƐŽĂƌŝƐĞǁŝƚŚƌĞŐĂƌĚƚŽŵŽŶŝƚŽƌŝŶŐ͕ƐƵƐƚĂŝŶŝŶŐƐĞƋƵĞƐƚĞƌĞĚ
ĐĂƌďŽŶ ŝŶ ƚŚĞ ůŽŶŐ ƚĞƌŵ ĚƵĞ ƚŽ ƐŝŶŬ ƐĂƚƵƌĂƟŽŶ͕ ĐŚĂŶŐŝŶŐ
ƉƌĂĐƟĐĞƐĂŵŽŶŐĨŽƌĞƐƚŵĂŶĂŐĞƌƐĂŶĚĨĂƌŵĞƌƐ͕ĂŶĚĐƌĞĂƟŶŐ
ŵĂƌŬĞƚĂŶĚƉŽůŝĐǇĐŽŶƟŶŐĞŶĐŝĞƐ͘ĞƐƉŝƚĞƚŚĞƐĞƵŶĐĞƌƚĂŝŶƟĞƐ
ĂŶĚ ŽďƐƚĂĐůĞƐ͕ ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞ ǁŝƚŚ ŵĂŶĂŐŝŶŐ ĨŽƌĞƐƚƐ ƐƚĂŶĚƐ ŝŶ
ŽƵƌĨĂǀŽƵƌĨŽƌĂĚŽƉƟŶŐƚŚĞƐĞŽƉƟŽŶƐ͕ǁŚŝĐŚ͕ĂƐƉƌĞǀŝŽƵƐůǇ
ŵĞŶƟŽŶĞĚ͕ ĂůƐŽ ŚĂǀĞ ƚŚĞ ƉŽƚĞŶƟĂů ƚŽ ĐŽŶƚƌŝďƵƚĞ ƚŽ ŽƚŚĞƌ
ŐůŽďĂůƐƵƐƚĂŝŶĂďŝůŝƚǇŐŽĂůƐ͘

and nitrous oxideϳ͘ /Ŷ ĂĚĚŝƟŽŶ͕ ǁŚŝůĞ ƐŽŵĞ ƐŝƚĞƐ ŵĂǇ ďĞ
ƐƵŝƚĂďůĞ ĨŽƌ ĞĂƌůǇ ƌĞŵĞĚŝĂƟŽŶ͕ ŝŶ ŽƚŚĞƌ ŝŶƐƚĂŶĐĞƐ͕ ƐŝƚĞƐ ŽĨ
ĨŽƌŵĞƌ ǁĞƚůĂŶĚƐ ŚĂǀĞ ďĞĞŶ ĐŽŶǀĞƌƚĞĚ ƚŽ ƉŽƌƚƐ͕ ŝŶĚƵƐƚƌŝĂů
ƐŝƚĞƐ ĂŶĚ ŽƚŚĞƌ ŚŝŐŚͲǀĂůƵĞ ĐĂƉŝƚĂů ĂƐƐĞƚƐ͕ ǁŚŝĐŚ ůŝŵŝƚƐ
ƚŚĞ ĞǆƚĞŶƚ ƚŽ ǁŚŝĐŚ ƚŚĞǇ ĐĂŶ ďĞ ƵƐĞĚ ĨŽƌ ĐĂƌďŽŶ ĚŝŽǆŝĚĞ
ƌĞŵŽǀĂů͘'ƌŝƐĐŽŵĞƚĂů͘;ϮϬϭϳͿĞƐƟŵĂƚĞƚŚĂƚĂǀŽŝĚĞĚĐŽĂƐƚĂů
ǁĞƚůĂŶĚŝŵƉĂĐƚƐ͕ĂǀŽŝĚĞĚƉĞĂƚŝŵƉĂĐƚƐĂŶĚƉĞĂƚƌĞƐƚŽƌĂƟŽŶ
ĐŽƵůĚĚĞůŝǀĞƌϬ͘ϯ͕Ϭ͘ϳĂŶĚϬ͘ϴ'ƚKϮƉĞƌǇĞĂƌ͕ƌĞƐƉĞĐƟǀĞůǇ͕ďǇ
ϮϬϯϬ͘ƐǁŝƚŚĨŽƌĞƐƚŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͕ǁĞƚůĂŶĚƐĂŶĚƉĞĂƚůĂŶĚƐ
ŚĂǀĞ ďĞĞŶ ŵĂŶĂŐĞĚ ďǇ ŚƵŵĂŶƐ ĨŽƌ ŵĂŶǇ ǇĞĂƌƐ͕ ǁŚŝĐŚ
ƉƌŽǀŝĚĞƐĂŶŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚǇƚŽĐĂƉŝƚĂůŝǌĞŽŶĞǆŝƐƟŶŐŬŶŽǁůĞĚŐĞ
ĂŶĚ ŽŶ ƚŚĞ ƌĞĂĚŝŶĞƐƐ ƚŽ ŝŵƉůĞŵĞŶƚ ŵĞĂƐƵƌĞƐ ;'ƌŝƐĐŽŵ et
Ăů͕͘ ϮϬϭϳͿ͘ dŚĞƌĞ ŝƐ ĂůƐŽ ƚŚĞ ĂĚĚĞĚ ƉŽƚĞŶƟĂů ƚŽ ĐŽŶƚƌŝďƵƚĞ
ƚŽŽƚŚĞƌŐůŽďĂůƐƵƐƚĂŝŶĂďŝůŝƚǇŐŽĂůƐƐƵĐŚĂƐŝŵƉƌŽǀĞĚǁĂƚĞƌ
ϳ͘Ϯ͘ϮKƚŚĞƌ͚ŶĂƚƵƌĂů͕͛ůĂŶĚͲďĂƐĞĚƐŽůƵƟŽŶƐ
KƚŚĞƌŶĂƚƵƌĂů͕ůĂŶĚͲďĂƐĞĚĐĂƌďŽŶĚŝŽǆŝĚĞƌĞŵŽǀĂůƐŽůƵƟŽŶƐ ƋƵĂůŝƚǇ͕ĞĐŽƐǇƐƚĞŵƌĞƐƚŽƌĂƟŽŶ͕ďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚǇƉƌĞƐĞƌǀĂƟŽŶĂŶĚ
ƌĞůǇŽŶƚŚĞƌĞƐƚŽƌĂƟŽŶŽƌĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶŽĨŚŝŐŚĐĂƌďŽŶĚĞŶƐŝƚǇ͕ ũŽďĐƌĞĂƟŽŶ͘
ĂŶĂĞƌŽďŝĐ ĞĐŽƐǇƐƚĞŵƐ͕ ŝŶĐůƵĚŝŶŐ ͞ŝŶůĂŶĚ ŽƌŐĂŶŝĐ ƐŽŝůƐ
ĂŶĚ ǁĞƚůĂŶĚƐ ŽŶ ŵŝŶĞƌĂů ƐŽŝůƐ͕ ĐŽĂƐƚĂů ǁĞƚůĂŶĚƐ ŝŶĐůƵĚŝŶŐ ϳ͘Ϯ͘ϯ^ŽŝůĐĂƌďŽŶƐĞƋƵĞƐƚƌĂƟŽŶ
ŵĂŶŐƌŽǀĞ ĨŽƌĞƐƚƐ͕ ƟĚĂů ŵĂƌƐŚĞƐ ĂŶĚ ƐĞĂŐƌĂƐƐ ŵĞĂĚŽǁƐ͕ ^Žŝů ĐĂƌďŽŶ ƐĞƋƵĞƐƚƌĂƟŽŶ ŽĐĐƵƌƐ ǁŚĞŶ Ă ĐŚĂŶŐĞ ŝŶ ůĂŶĚ
ĂŶĚ ĐŽŶƐƚƌƵĐƚĞĚ ǁĞƚůĂŶĚƐ ĨŽƌ ǁĂƐƚĞǁĂƚĞƌ ƚƌĞĂƚŵĞŶƚ͟ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚƉƌĂĐƟĐĞƐŝŶĐƌĞĂƐĞƐƚŚĞĐĂƌďŽŶĐŽŶƚĞŶƚŽĨƐŽŝů͕
;/W͕ ϮϬϭϰͿ͘ ,ĞƌĞŝŶĂŌĞƌ͕ ƚŚĞƐĞ ƐŽůƵƟŽŶƐ ĂƌĞ ƌĞĨĞƌƌĞĚ ƚŽ ƚŚƵƐƌĞƐƵůƟŶŐŝŶĂŶĞƚƌĞŵŽǀĂůŽĨĐĂƌďŽŶĚŝŽǆŝĚĞĨƌŽŵƚŚĞ
ĂƐ ǁĞƚůĂŶĚƐ͘ /ƚ ŝƐ ŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐůǇ ĐƌŝƟĐĂů ƚŽ ŶŽƚ ŽŶůǇ ƉƌĞƐĞƌǀĞ ĂƚŵŽƐƉŚĞƌĞ͘^ŝŶĐĞƚŚĞůĞǀĞůŽĨĐĂƌďŽŶŝŶƚŚĞƐŽŝůŝƐĂďĂůĂŶĐĞ
ĞǆŝƐƟŶŐ ǁĞƚůĂŶĚƐ͕ ďƵƚ ĂůƐŽ ƚŽ ƌĞƐƚŽƌĞ ĂŶĚ ĐŽŶƐƚƌƵĐƚ ƚŚĞƐĞ ŽĨ ĐĂƌďŽŶ ŝŶƉƵƚƐ ;ĨŽƌ ĞǆĂŵƉůĞ͕ ĨƌŽŵ ůŝƩĞƌ͕ ƌĞƐŝĚƵĞƐ͕ ƌŽŽƚƐ
Žƌ ŵĂŶƵƌĞͿ ĂŶĚ ĐĂƌďŽŶ ůŽƐƐĞƐ ;ŵŽƐƚůǇ ƚŚƌŽƵŐŚ ƌĞƐƉŝƌĂƟŽŶ͕
ĞĐŽƐǇƐƚĞŵƐĨŽƌƵƐĞĂƐĐĂƌďŽŶĚŝŽǆŝĚĞƌĞŵŽǀĂůƐŽůƵƟŽŶƐ͘
ǁŚŝĐŚŝƐŝŶĐƌĞĂƐĞĚďǇƐŽŝůĚŝƐƚƵƌďĂŶĐĞͿ͕ƉƌĂĐƟĐĞƐƚŚĂƚĞŝƚŚĞƌ
WĞĂƚůĂŶĚƐĂŶĚĐŽĂƐƚĂůǁĞƚůĂŶĚƐƐƚŽƌĞƵƉƚŽϰϰƚŽϳϭƉĞƌĐĞŶƚ increase inputs or reduce losses can promote soil carbon
ŽĨƚŚĞǁŽƌůĚ͛ƐƚĞƌƌĞƐƚƌŝĂůďŝŽůŽŐŝĐĂůĐĂƌďŽŶƉŽŽů;ĞĚůĞƌĂŶĚ ƐĞƋƵĞƐƚƌĂƟŽŶ͘>Ăů;ϮϬϭϭ͕ϮϬϭϯͿĂŶĚ^ŵŝƚŚĞƚĂů͘;ϮϬϬϴ͕ϮϬϭϰͿ
<ĞƌĐŚĞƌ͕ ϮϬϬϱͿ͘ tŚŝůĞ ƚŚĞ ĐĂƌďŽŶ ƐƚŽĐŬƐ ŝŶ ƉĞĂƚůĂŶĚƐ ĂŶĚ ĐŝƚĞĂůĂƌŐĞŶƵŵďĞƌŽĨůĂŶĚŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚƉƌĂĐƟĐĞƐƚŚĂƚĐĂŶ
ĐŽĂƐƚĂů ǁĞƚůĂŶĚƐ ĂƌĞ ŶŽǁ ǀƵůŶĞƌĂďůĞ ƚŽ ƌĞǀĞƌƐĂů ;WĂƌŝƐŚ et ƉƌŽŵŽƚĞƐŽŝůĐĂƌďŽŶƐĞƋƵĞƐƚƌĂƟŽŶ͕ƐŽŵĞŽĨǁŚŝĐŚĐĂŶĂůƐŽ
Ăů͕͘ ϮϬϬϴͿ͕ ƚŚĞƐĞ ĞĐŽƐǇƐƚĞŵƐ ĂůƐŽ ŚĂǀĞ ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚ ĐĂƌďŽŶ ƉƌŽŵŽƚĞĐĂƌďŽŶƐĞƋƵĞƐƚƌĂƟŽŶŝŶĂďŽǀĞͲŐƌŽƵŶĚďŝŽŵĂƐƐ͘
ƐĞƋƵĞƐƚƌĂƟŽŶĐĂƉĂĐŝƚǇ;WĂŐĞĂŶĚ,ŽŽŝũĞƌ͕ϮϬϭϲͿ͘
ŽŵƉĂƌĞĚƚŽĂīŽƌĞƐƚĂƟŽŶĂŶĚƌĞĨŽƌĞƐƚĂƟŽŶŽƉƟŽŶƐ͕ŵƵĐŚ
ůĞƐƐ ŝƐ ŬŶŽǁŶ ĂďŽƵƚ ǁĞƚůĂŶĚƐ͘ ZŽƵŐŚůǇ ŽŶĞ ƚŚŝƌĚ ŽĨ ŐůŽďĂů
ǁĞƚůĂŶĚĞĐŽƐǇƐƚĞŵƐŚĂĚďĞĞŶůŽƐƚďǇϮϬϬϵ;,ƵĞƚĂů͕͘ϮϬϭϳͿ͕
ƐƵŐŐĞƐƟŶŐƚŚĞƌĞĂƌĞĂŶƵŵďĞƌŽĨůŽĐĂƟŽŶƐǁŚĞƌĞǁŽƌŬĐŽƵůĚ
ďĞŐŝŶ͘>ŽŶŐͲƚĞƌŵƐĞƋƵĞƐƚƌĂƟŽŶƌĂƚĞƐŝŶǁĞƚůĂŶĚƐƌĂŶŐĞĨƌŽŵ
Ϭ͘ϭƚŽϱƚŽŶŶĞƐŽĨĐĂƌďŽŶƉĞƌŚĞĐƚĂƌĞĂŶĚƉĞƌǇĞĂƌ͕ĂƌĂƚĞ
ƚŚĂƚ ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚůǇ ŝŵƉƌŽǀĞƐ ǁŚĞŶ ĞŵŝƐƐŝŽŶƐ ĂǀŽŝĚĞĚ ĨƌŽŵ
;ƉƌĞǀŝŽƵƐůǇĚĞŐƌĂĚĞĚͿƌĞƐƚŽƌĞĚǁĞƚůĂŶĚƐĂƌĞĐŽƵŶƚĞĚ;WĂƌŝƐŚ
ĞƚĂů͕͘ϮϬϬϴ͖DŝƚƐĐŚĞƚĂů͕͘ϮϬϭϮ͖^ŵŝƚŚĞƚĂů͕͘ϮϬϬϴͿ͘,ŽǁĞǀĞƌ͕
ĞƐƟŵĂƟŶŐŐůŽďĂůƌĂƚĞƐĂŶĚǀŽůƵŵĞƐŝƐĐŚĂůůĞŶŐŝŶŐ͘ĂƌďŽŶ
ĚŝŽǆŝĚĞĂďĂƚĞŵĞŶƚĐŽƐƚƐĨŽƌǁĞƚůĂŶĚƌĞƐƚŽƌĂƟŽŶƌĂŶŐĞĨƌŽŵ
h^ΨϭϬ ƚŽ h^ΨϭϬϬ ƉĞƌ ƚŽŶŶĞ ŽĨ ĐĂƌďŽŶ ĚŝŽǆŝĚĞ ;tŽƌƌĂůů et
Ăů͕͘ϮϬϬϵͿ͕ƐƵŐŐĞƐƟŶŐƉŽƚĞŶƟĂůůŽǁͲĐŽƐƚŽƉƟŽŶƐĨŽƌƉƌŽũĞĐƚƐ͘
>ŝƩůĞŝƐŬŶŽǁŶĂďŽƵƚƚŚĞƚŽƚĂůůĂŶĚĂŶĚǁĂƚĞƌƌĞƋƵŝƌĞŵĞŶƚƐ
ŶĞĞĚĞĚ ƚŽ ĂĐŚŝĞǀĞ ƐƵďƐƚĂŶƟĂů ĂŶĚ ƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞ ůĞǀĞůƐ ŽĨ
ĐĂƌďŽŶ ĚŝŽǆŝĚĞ ƌĞŵŽǀĂů ƚŚƌŽƵŐŚ ǁĞƚůĂŶĚƐ͘ ,ŽǁĞǀĞƌ͕ ŶŽŶͲ
ĐĂƌďŽŶ ĚŝŽǆŝĚĞ ŐƌĞĞŶŚŽƵƐĞ ŐĂƐĞƐ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚ Ă ƐƵďƐƚĂŶƟĂů
ƌŝƐŬ͘tŚŝůĞǁĞƚůĂŶĚƐƐƚŽƌĞƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚĂŵŽƵŶƚƐŽĨĐĂƌďŽŶŝŶ
ĂďŽǀĞͲ ĂŶĚ ďĞůŽǁͲŐƌŽƵŶĚ ďŝŽŵĂƐƐ͕ ĂŶĚ ŝŶ ƐŽŝů͕ ƚŚĞǇ ŚĂǀĞ
ĂůƐŽŚŝƐƚŽƌŝĐĂůůǇďĞĞŶĂƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚƐŽƵƌĐĞŽĨŵĞƚŚĂŶĞ͕ǁŝƚŚ
ĞƐƟŵĂƚĞƐƌĂŶŐŝŶŐĨƌŽŵϮϬƚŽϮϱƉĞƌĐĞŶƚŽĨŐůŽďĂůŵĞƚŚĂŶĞ
ĞŵŝƐƐŝŽŶƐ ;DŝƚƐĐŚ Ğƚ Ăů͕͘ ϮϬϭϮͿ͘ Ɛ ƐƵĐŚ͕ ƌĞƐƚŽƌŝŶŐ ƐŽŵĞ
ǁĞƚůĂŶĚƐ ĐŽƵůĚ ŝŶĚƵĐĞ Ă ƐŚŽƌƚͲƚĞƌŵ ŶĞƚ ǁĂƌŵŝŶŐ ĞīĞĐƚ
;DŝƚƐĐŚĞƚĂů͕͘ϮϬϭϮͿĚƵĞƚŽŝŶĐƌĞĂƐĞĚĞŵŝƐƐŝŽŶƐŽĨŵĞƚŚĂŶĞ
ϲ

dŚĞƐĞ ƵŶĐĞƌƚĂŝŶƟĞƐ ĐŽƵůĚ ďĞ ƌĞĚƵĐĞĚ Žƌ ďĞƩĞƌ ĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝǌĞĚ ƚŚƌŽƵŐŚ Ă
ĚĞĚŝĐĂƚĞĚ ƐĐŝĞŶĐĞ ƉƌŽŐƌĂŵŵĞ ĂŝŵĞĚ Ăƚ ƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐ ƚŚĞ ŝƐƐƵĞƐ ĂĐƌŽƐƐ
ĞĐŽƐǇƐƚĞŵƐ͕ůĂƟƚƵĚĞƐĂŶĚĐůŝŵĂƚĞǌŽŶĞƐ͘

^Žŝů ĐĂƌďŽŶ ƐĞƋƵĞƐƚƌĂƟŽŶ ƵƐĞƐ ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂů ĂŶĚ ůĂŶĚ
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ƉƌĂĐƟĐĞƐ ƚŚĂƚ ĂƌĞ ŐĞŶĞƌĂůůǇ ǁĞůů ŬŶŽǁŶ ďǇ
ĨĂƌŵĞƌƐĂŶĚůĂŶĚŵĂŶĂŐĞƌƐ͕ĂŶĚĨŽƌƚŚĞŵŽƐƚƉĂƌƚ͕ĚŽĞƐŶŽƚ
ƌĞƋƵŝƌĞĂĚĚŝƟŽŶĂůŵĂĐŚŝŶĞƌǇŽƌŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞ͘/ƚƚŚĞƌĞĨŽƌĞ
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚƐĂƌĞĂĚŝůǇĂǀĂŝůĂďůĞŽƉƟŽŶƚŽďĞŝŵƉůĞŵĞŶƚĞĚ͘
ZĂƚĞƐ ĨŽƌ ƐŽŝů ĐĂƌďŽŶ ƐĞƋƵĞƐƚƌĂƟŽŶ ǀĂƌǇ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂďůǇ͕
ĚĞƉĞŶĚŝŶŐ ŽŶ ůĂŶĚ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐ͕ ƐŽŝů ƚǇƉĞ
ĂŶĚ ĐůŝŵĂƚĞ ƌĞŐŝŽŶ ;^ŵŝƚŚ͕ ϮϬϭϮ͖ >Ăů͕ ϮϬϭϯͿ͘ tŚĞŶ ƐĐĂůĞĚ
ŐůŽďĂůůǇ͕ƚŚĞƚĞĐŚŶŝĐĂůƉŽƚĞŶƟĂůĨŽƌƐŽŝůĐĂƌďŽŶƐĞƋƵĞƐƚƌĂƟŽŶ
ŝƐĞƐƟŵĂƚĞĚĂƚϰ͘ϴ'ƚKϮĞƉĞƌǇĞĂƌ;^ŵŝƚŚ͕ϮϬϭϲͿϴ͘ƐƐƵŵŝŶŐ
ƵŶŝƚĐŽƐƚƐďĞƚǁĞĞŶh^ΨϮϬĂŶĚh^ΨϭϬϬƉĞƌƚŽŶŶĞŽĨĐĂƌďŽŶ͕
ƚŚĞ ŐůŽďĂů ĐĂƌďŽŶ ĞŵŝƐƐŝŽŶƐ ŵŝƟŐĂƟŽŶ ƉŽƚĞŶƟĂů ŽĨ ƐŽŝů
ĐĂƌďŽŶ ƐĞƋƵĞƐƚƌĂƟŽŶ ƌĂŶŐĞƐ ďĞƚǁĞĞŶ ϭ͘ϱ ĂŶĚ Ϯ͘ϲ 'ƚKϮe
ƉĞƌǇĞĂƌ;^ŵŝƚŚĞƚĂů͕͘ϮϬϬϴ͖^ŵŝƚŚ͕ϮϬϭϲͿ͘/ƚŝƐǁŽƌƚŚŶŽƟŶŐ
ƚŚĂƚĨŽƌƐŽŵĞƐǇƐƚĞŵƐ͕ƐƵĐŚĂƐĐƌŽƉůĂŶĚƐĂŶĚŐƌĂǌŝŶŐůĂŶĚƐ͕
ƐŽŝůĐĂƌďŽŶƐĞƋƵĞƐƚƌĂƟŽŶĐŽƐƚƐƌĂŶŐĞĨƌŽŵŵŝŶƵƐh^ΨϰϱƚŽ
ƉůƵƐ h^ΨϭϬ ƉĞƌ ƚŽŶŶĞ ŽĨ ĐĂƌďŽŶ ;^ŵŝƚŚ͕ ϮϬϭϲͿ͕ ƐƵŐŐĞƐƟŶŐ
ƚŚĞƌĞĂƌĞƌĞǀĞŶƵĞƐĂŶĚĐŽƐƚƐĂǀŝŶŐƐƚŽďĞŵĂĚĞĨƌŽŵƐŽŵĞŽĨ
ƚŚĞƐĞƉƌĂĐƟĐĞƐ9͘^ŵŝƚŚ;ϮϬϭϲͿĞƐƟŵĂƚĞĚƚŚĂƚĐĂƌďŽŶĚŝŽǆŝĚĞ
ƌĞŵŽǀĂů ƚŚƌŽƵŐŚ ƐŽŝů ĐĂƌďŽŶ ƐĞƋƵĞƐƚƌĂƟŽŶ Ăƚ Ă ƌĂƚĞ ŽĨ

ϳ
ϴ
ϵ

ĞĚŝĐĂƚĞĚ ĂŶĚ ƐƵƐƚĂŝŶĞĚ ƌĞƐĞĂƌĐŚ ŝƐ ŶĞĞĚĞĚ ƚŽ ƌĞƐŽůǀĞ Žƌ ƌĞĚƵĐĞ ƚŚĞƐĞ
ƵŶĐĞƌƚĂŝŶƟĞƐ͘
KƚŚĞƌĞƐƟŵĂƚĞƐƌĂŶŐĞďĞƚǁĞĞŶϬ͘ϰ'ƚKϮĞƉĞƌǇĞĂƌ;WŽǁůƐŽŶĞƚĂů͕͘ϮϬϭϰͿ
ĂŶĚϭϭ͘ϰ'ƚKϮĞƉĞƌǇĞĂƌ;>Ăů͕ϮϬϭϭ͖>Ăů͕ϮϬϭϯ͖DŝŶĂƐŶǇĞƚĂů͕͘ϮϬϭϳͿ͘
DŽƐƚŽĨƚŚĞĂŶŶƵĂůĞƐƟŵĂƚĞƐĂƌĞďĂƐĞĚŽŶƐĞƋƵĞƐƚƌĂƟŽŶǀĂůƵĞƐĐĂůĐƵůĂƚĞĚ
ŽǀĞƌϮϬǇĞĂƌƐ͘'ŝǀĞŶƚŚĂƚƐŝŶŬƐƐĂƚƵƌĂƚĞ͕ĂŶŶƵĂůŝǌĞĚƐĞƋƵĞƐƚƌĂƟŽŶĞƐƟŵĂƚĞƐ
ƐŚŽƵůĚ ďĞ ŵƵůƟƉůŝĞĚ ďǇ ϮϬ ƚŽ ĚĞƌŝǀĞ ƚŚĞ ƚŽƚĂů ĐƵŵƵůĂƟǀĞ ƐĞƋƵĞƐƚƌĂƟŽŶ
ƉŽƚĞŶƟĂů͘
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Ϯ͘ϲ'ƚKϮĞƉĞƌǇĞĂƌǁŽƵůĚƐĂǀĞh^Ψϳ͘ϳďŝůůŝŽŶ͕ĐŽŵƉƌŝƐŝŶŐ ƉŽƚĞŶƟĂůĨŽƌĐĂƌďŽŶĚŝŽǆŝĚĞƌĞŵŽǀĂůƚŚƌŽƵŐŚďŝŽĐŚĂƌ͘ŶĞƌŐǇ
h^Ψϭϲ͘ϵďŝůůŝŽŶŽĨƐĂǀŝŶŐƐĂŶĚh^Ψϵ͘ϮďŝůůŝŽŶŽĨĐŽƐƚƐ͘
ĂŶĚǁĂƚĞƌĂƌĞĂůƐŽƌĞƋƵŝƌĞĚƚŽƉƌŽĚƵĐĞƚŚĞĐƌŽƉĨĞĞĚƐƚŽĐŬƐ͕
ĂůƚŚŽƵŐŚ ƉƌŽĚƵĐŝŶŐ ďŝŽĐŚĂƌ ĐĂŶ ĂůƐŽ ƉƌŽĚƵĐĞ ƉŽǁĞƌ ĂŶĚ
ϭϮ
ůƚŚŽƵŐŚ ƚŚĞ ĂƉƉĂƌĞŶƚ ĞŶĞƌŐǇ ĐŽƐƚƐ ĨŽƌ ƐŽŝů ĐĂƌďŽŶ ĨƵĞůƐ ͘ tŚŝůĞ ƚŚĞ ůĂŶĚ ƵƐĞ ĨŽƌ ĐĂƌďŽŶ ĚŝŽǆŝĚĞ ƌĞŵŽǀĂů
ƐĞƋƵĞƐƚƌĂƟŽŶ ĂƉƉĞĂƌ ůŽǁ͕ ĂŶĚ ŝŶ ŵĂŶǇ ĐĂƐĞƐ͕ ƐŽŝů ĐĂƌďŽŶ ƚŚƌŽƵŐŚďŝŽĐŚĂƌĂƉƉĞĂƌƐƌĞůĂƟǀĞůǇŵŽĚĞƐƚ;ďĞƚǁĞĞŶϮϲĂŶĚ
ƐĞƋƵĞƐƚĞƌŝŶŐ ƉƌĂĐƟĐĞƐ ǁŽƵůĚ ďĞŶĞĮƚ ƐŽŝů ĞĐŽƐǇƐƚĞŵƐ ĂŶĚ ϵϱŵŝůůŝŽŶŚĞĐƚĂƌĞƐͿ͕ĞƐƟŵĂƚĞƐĂƌĞĚĞƉĞŶĚĞŶƚŽŶůĂŶĚĂŶĚ
ĂŐƌŝďƵƐŝŶĞƐƐĞƐ͕ ŝŵƉůĞŵĞŶƟŶŐ ƚŚĞƐĞ ƉƌĂĐƟĐĞƐ ŝŶǀŽůǀĞƐ Ă ĐƌŽƉ ƋƵĂůŝƚǇ͘ EŽƚ ůĞĂƐƚ͕ ĐĂƌďŽŶ ĚŝŽǆŝĚĞͲƌĞĚƵĐƟŽŶ ďĞŶĞĮƚƐ
ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚƌĂŶŐĞŽĨƉŽƚĞŶƟĂůůĂŶĚƌĞƋƵŝƌĞŵĞŶƚƐ;^ŵŝƚŚĞƚĂů͕͘ ŵĂǇ ďĞ ŵŝƟŐĂƚĞĚ ďǇ ĂůďĞĚŽ ƌĞĚƵĐƟŽŶ ;Žǌǌŝ Ğƚ Ăů͕͘ ϮϬϭϱͿ͘
ϮϬϭϬͿ͘tŚŝůĞĞŵŝƐƐŝŽŶƐĨƌŽŵŵĞƚŚĂŶĞŵĂǇďĞůŝŵŝƚĞĚ͕ƐŽŝů ůƚŚŽƵŐŚƚŚĞƌŝƐŬƐŽĨƌĞǀĞƌƐŝďŝůŝƚǇĂŶĚĚŝĸĐƵůƚǇŽĨŵŽŶŝƚŽƌŝŶŐ
ĐĂƌďŽŶƐĞƋƵĞƐƚƌĂƟŽŶŵĂǇƌĞƐƵůƚŝŶĞŵŝƐƐŝŽŶƐŽĨŶŝƚƌŽƵƐŽǆŝĚĞ
;^ŵŝƚŚ͕ ϮϬϭϲͿ͘ Ɛ ĨŽƌ ǁĞƚůĂŶĚƐ͕ ĚĞĚŝĐĂƚĞĚ ĂŶĚ ĐŽŶƟŶƵĞĚ ĂƌĞ ůŽǁĞƌ ƚŚĂŶ ĨŽƌ ƐŽŝů ĐĂƌďŽŶ ƐĞƋƵĞƐƚƌĂƟŽŶ͕ ďĂƌƌŝĞƌƐ ƐƵĐŚ
ƌĞƐĞĂƌĐŚ ŽŶ ƚŚĞƐĞ ƵŶĐĞƌƚĂŝŶƟĞƐ ĂŶĚ ĐŚĂůůĞŶŐĞƐ ĐŽƵůĚ ŚĞůƉ ĂƐůŝŵŝƚĞĚŬŶŽǁůĞĚŐĞŽĨƉƌĂĐƟĐĞŽƌƉŽůŝĐǇƐƵƉƉŽƌƚƌĞŵĂŝŶ͘
ƌĞĚƵĐĞƌŝƐŬƐĂŶĚŝŵƉƌŽǀĞƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ͘
ĂƌƌŝĞƌƐ ƚŽ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƟŽŶ ŝŶĐůƵĚĞ ůĂĐŬ ŽĨ ŬŶŽǁůĞĚŐĞ
ĂŵŽŶŐ ĨĂƌŵĞƌƐ͕ ůĂĐŬ ŽĨ ƉŽůŝĐǇ ŝŶĐĞŶƟǀĞƐ͕ ŵŽŶŝƚŽƌŝŶŐ ĂŶĚ
ǀĞƌŝĮĐĂƟŽŶŽĨƉƌĂĐƟĐĞƐĂŶĚĐŽƐƚƐĂŶĚĐƌƵĐŝĂůůǇ͕ƌĞǀĞƌƐŝďŝůŝƚǇ
ŽĨƐƚŽƌĞĚĐĂƌďŽŶ͘ĞĚŝĐĂƚĞĚƉŝůŽƚƉƌŽũĞĐƚƐĂŶĚƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐ
ĐŽƵůĚ ŚĞůƉ ƚŽ ŝĚĞŶƟĨǇ ƚŚĞ ŵĞĂƐƵƌĞƐ ƌĞƋƵŝƌĞĚ ƚŽ ŽǀĞƌĐŽŵĞ
ƚŚĞƐĞ ďĂƌƌŝĞƌƐ͕ ǁŝƚŚ ĂŶ ĞŵƉŚĂƐŝƐ ŽŶ ůĞĂƌŶŝŶŐͲďǇͲĚŽŝŶŐ ĂŶĚ
ƌĞƐŽůǀŝŶŐ ŬĞǇ ƵŶĐĞƌƚĂŝŶƟĞƐ ƚŚƌŽƵŐŚ ĚĂƚĂ ĂĐƋƵŝƐŝƟŽŶ ĂŶĚ
ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨƉƌĂĐƟĐĞƐ͘^ŝŶĐĞƐŽŝůƐŚĂǀĞďĞĞŶŵĂŶĂŐĞĚĨŽƌ
ŵŝůůĞŶŶŝƵŵƐ͕ƚŚĞƌĞŝƐĂŚŝŐŚůĞǀĞůŽĨŬŶŽǁůĞĚŐĞĂŶĚƌĞĂĚŝŶĞƐƐ͕
ǁŝƚŚƚŚĞƉŽƚĞŶƟĂůƚŽĐŽŶƚƌŝďƵƚĞƚŽŽƚŚĞƌŐůŽďĂůƐƵƐƚĂŝŶĂďŝůŝƚǇ
ŐŽĂůƐƐƵĐŚĂƐŝŵƉƌŽǀĞĚǁĂƚĞƌƋƵĂůŝƚǇ͕ĞĐŽƐǇƐƚĞŵƌĞƐƚŽƌĂƟŽŶ͕
ďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚǇƉƌĞƐĞƌǀĂƟŽŶ͕ũŽďĐƌĞĂƟŽŶĂŶĚŝŶĐƌĞĂƐĞĚǇŝĞůĚƐ
ĂŶĚĨŽŽĚƐĞĐƵƌŝƚǇ͘

ϳ͘ϯ ŽŵďŝŶĞĚůĂŶĚͬƚĞĐŚŶŽůŽŐǇͲďĂƐĞĚŽƉƟŽŶ͗
bioenergy with carbon dioxide capture and
storage

ŝŽĞŶĞƌŐǇǁŝƚŚĐĂƌďŽŶĚŝŽǆŝĚĞĐĂƉƚƵƌĞĂŶĚƐƚŽƌĂŐĞƌĞŵŽǀĞƐ
ĐĂƌďŽŶĚŝŽǆŝĚĞĨƌŽŵƚŚĞĂƚŵŽƐƉŚĞƌĞƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞĐƵůƟǀĂƟŽŶ
ŽĨ ďŝŽŵĂƐƐ ;ďŝŽĞŶĞƌŐǇͿ͕ ĂŶĚ ƐƚŽƌĞƐ ĐĂƌďŽŶ ĚŝŽǆŝĚĞ ĨƌŽŵ
ĞŶĞƌŐǇ ŐĞŶĞƌĂƟŽŶ ŝŶ ĚĞĞƉ͕ ŐĞŽůŽŐŝĐĂů ĨŽƌŵĂƟŽŶƐ ;ĐĂƌďŽŶ
ĚŝŽǆŝĚĞĐĂƉƚƵƌĞĂŶĚƐƚŽƌĂŐĞͿ͕ƉƌŽǀŝĚŝŶŐŶĞƚĐĂƌďŽŶƌĞŵŽǀĂů͘
^ŽĨĂƌ͕ƚŚŝƐŝƐƚŚĞĐĂƌďŽŶĚŝŽǆŝĚĞƌĞŵŽǀĂůƚĞĐŚŶŽůŽŐǇƚŚĂƚŚĂƐ
ĨĞĂƚƵƌĞĚ ŵŽƐƚ ƉƌŽŵŝŶĞŶƚůǇ ŝŶ ƚŚĞ ŵŝƟŐĂƟŽŶ ƐĐĞŶĂƌŝŽƐ ďǇ
ƚŚĞ/ŶƚĞƌŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚĂůWĂŶĞůŽŶůŝŵĂƚĞŚĂŶŐĞ;&ƵƐƐĞƚĂů͕͘
ϮϬϭϲ͖&ƵƐƐ͕ϮϬϭϳͿ͘

DĂŶǇŝŶƚĞŐƌĂƚĞĚĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚŵŽĚĞůƐĞƐƟŵĂƚĞƚŚĞĂǀĂŝůĂďŝůŝƚǇ
ŽĨƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞďŝŽĞŶĞƌŐǇĂƚϭϬϬĞǆĂũŽƵůĞƐƉĞƌǇĞĂƌ;ƌĞƵƚǌŝŐ
7.2.4 Biochar
ĞƚĂů͕͘ϮϬϭϱ͖^ůĂĚĞĞƚĂů͕͘ϮϬϭϰͿϭϯ͖ĨĞǁĞƌŵŽĚĞůƐĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚĞ
ŝŽĐŚĂƌ ŝƐ ƉƌŽĚƵĐĞĚ ƚŚƌŽƵŐŚ ƉǇƌŽůǇƐŝƐ ŽĨ ďŝŽŵĂƐƐ ŝŶƚŽ Ă
ĞƐƟŵĂƚĞƐĂďŽǀĞϯϬϬĞǆĂũŽƵůĞƐƉĞƌǇĞĂƌ͘
ƐƚĂďůĞ͕ ůŽŶŐͲůŝǀĞĚ ƉƌŽĚƵĐƚ͕ ƐƵĐŚ ĂƐ ĐŚĂƌĐŽĂů͘ ŝŽĐŚĂƌ ŝƐ
ƌĞƐŝƐƚĂŶƚƚŽĚĞĐŽŵƉŽƐŝƟŽŶ;>ĞŚŵĂŶŶĞƚĂů͕͘ϮϬϭϱͿĂŶĚĐĂŶ
ƐƚĂďŝůŝǌĞ ŽƌŐĂŶŝĐ ŵĂƩĞƌ ĂĚĚĞĚ ƚŽ ƐŽŝů ;tĞŶŐ Ğƚ Ăů͕͘ ϮϬϭϳͿ͘ tŝƚŚƌĞŐĂƌĚƚŽĐĂƌďŽŶĚŝŽǆŝĚĞĐĂƉƚƵƌĞĂŶĚƐƚŽƌĂŐĞ͕ĞƐƟŵĂƚĞƐ
/ƚĐĂŶĨŽƌŵůŽŶŐͲƚĞƌŵĐĂƌďŽŶƉŽŽůƐŝŶƚŚĞƐŽŝůĂŶĚƉƌŽǀŝĚĞ ĨŽƌŐĞŽůŽŐŝĐĂůƐƚŽƌĂŐĞĐĂƉĂĐŝƚǇĂƌĞǁĞůůĂďŽǀĞϱ͕ϬϬϬ'ƚKϮ͘
Ă ƌĂŶŐĞ ŽĨ ƐŽŝů ĨĞƌƟůŝƚǇ ĂŶĚ ƐŽŝů ƋƵĂůŝƚǇ ĐŽͲďĞŶĞĮƚƐ͕ ƐƵĐŚ ,ŽǁĞǀĞƌ͕ ƚŚĞ ĞƐƟŵĂƚĞĚ ĐĂƉĂĐŝƟĞƐ ĂƌĞ ŶŽƚ ǀŝĂďůĞ ŝŶ Ăůů
ĂƐ ŝŵƉƌŽǀĞĚ ǁĂƚĞƌ ĂŶĚ ŶƵƚƌŝĞŶƚ ƌĞƚĞŶƟŽŶ͕ ŝŶĐƌĞĂƐĞĚ ƐŽŝů ůŽĐĂƟŽŶƐ;^ĐŽƩĞƚĂů͕͘ϮϬϭϱ͖ĞŽŶŝŶĐŬĂŶĚĞŶƐŽŶ͕ϮϬϭϰ͖
>ĂƐƐŝƚĞƌĂŶĚDŝƐƌĂ͕ϮϬϭϲ͖'ůŽďĂů^/ŶƐƟƚƵƚĞ͕ϮϬϭϲͿ͘
ƉŽƌŽƐŝƚǇĂŶĚŚŝŐŚĞƌĐƌŽƉǇŝĞůĚƐ͘

tŚŝůĞďŝŽĐŚĂƌĐĂŶďĞĂƉƉůŝĞĚĂƚŚŝŐŚƌĂƚĞƐ;'ĞŶĞƐŝŽĞƚĂů͕͘
ϮϬϭϮ͖ŚĂŶŐĞƚĂů͕͘ϮϬϭϬͿ͕ƚŚĞŶĞƚďĞŶĞĮƚƐŽĨďŝŽĐŚĂƌĂƌĞůŝŬĞůǇ
ƚŽďĞŚŝŐŚĞƌŝĨĂƉƉůŝĞĚŝŶůŽǁǀŽůƵŵĞƐŝŶƚŚĞŵŽƐƚƌĞƐƉŽŶƐŝǀĞ
soilsϭϬ͘ dŚĞ ĐĂƌďŽŶ ĚŝŽǆŝĚĞ ƌĞŵŽǀĂů ƉŽƚĞŶƟĂů ƚŚƌŽƵŐŚ
ďŝŽĐŚĂƌ ŝƐ ŚŝŐŚ͗ ŝƚ ŚĂƐ ďĞĞŶ ĞƐƟŵĂƚĞĚ Ăƚ ďĞƚǁĞĞŶ ϭ͘ϴ ĂŶĚ
ϯ͘ϯ 'ƚKϮĞ ƉĞƌ ǇĞĂƌ ;tŽŽůĨ Ğƚ Ăů͕͘ ϮϬϭϬͿ͘ ,ŽǁĞǀĞƌ͕ ƚŚĞ
ĞĸĐĂĐǇŽĨďŝŽĐŚĂƌĨŽƌĐĂƌďŽŶĚŝŽǆŝĚĞƌĞŵŽǀĂůŝƐĚŝƐƉƵƚĞĚϭϭ͘
ŽƐƚƐ ƌĂŶŐĞ ďĞƚǁĞĞŶ h^Ψϭϴ ĂŶĚ h^Ψϭϲϲ ƉĞƌ ƚŽŶŶĞ ŽĨ
ĐĂƌďŽŶ ĚŝŽǆŝĚĞͲĞƋƵŝǀĂůĞŶƚ ƉĞƌ ǇĞĂƌ ;tŽŽůĨ Ğƚ Ăů͕͘ ϮϬϭϬͿ͕
ĂůƚŚŽƵŐŚĞĐŽŶŽŵŝĐďĞŶĞĮƚƐĂŶĚƌĞǀĞŶƵĞƐĐŽƵůĚŽīƐĞƚƉĂƌƚ
ŽĨƚŚŝƐĐŽƐƚ͘

dŚĞ ĐŽŵďŝŶĞĚ ƉŽƚĞŶƟĂůƐ ŽĨ ďŝŽĞŶĞƌŐǇ ĂŶĚ ĐĂƌďŽŶ ĚŝŽǆŝĚĞ
ĐĂƉƚƵƌĞĂŶĚƐƚŽƌĂŐĞŝŶϮϬϱϬĂƌĞĞƐƟŵĂƚĞĚĂƚďĞƚǁĞĞŶϮĂŶĚ
ϭϴ'ƚKϮƉĞƌǇĞĂƌ;<ĞŵƉĞƌ͕ϮϬϭϱ͖h^E^ϮϬϭϱĂ͖DĐ>ĂƌĞŶ͕
ϮϬϭϮͿ͘ dŽ ĂĐŚŝĞǀĞ ƚŚŝƐ ƐĐĂůĞ͕ ƚŚĞ ĚĞŵĂŶĚƐ ŽŶ ůĂŶĚ ƵƐĞ ĂƌĞ
ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚ͗ĂůĞǀĞůŽĨĐĂƌďŽŶĚŝŽǆŝĚĞƌĞŵŽǀĂůĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚǁŝƚŚ
ĂǀĞƌĂŐĞ ϮΣ ĞŵŝƐƐŝŽŶƐ ƉĂƚŚǁĂǇƐ ǁŽƵůĚ ƌĞƋƵŝƌĞ ďĞƚǁĞĞŶ
Ϭ͘ϯϴ ĂŶĚ Ϭ͘ϳ ďŝůůŝŽŶ ŚĞĐƚĂƌĞƐ ŽĨ ĐƌŽƉƐ ƉƵƌƉŽƐĞͲŐƌŽǁŶ ĨŽƌ
ďŝŽĞŶĞƌŐǇ ǁŝƚŚ ĐĂƌďŽŶ ĚŝŽǆŝĚĞ ĐĂƉƚƵƌĞ ĂŶĚ ƐƚŽƌĂŐĞ ;^ŵŝƚŚ
Ğƚ Ăů͕͘ ϮϬϭϲͿϭϰ͘ hŶĚĞƌ ŵŽƌĞ ĐŽŶƐĞƌǀĂƟǀĞ ĂƐƐƵŵƉƟŽŶƐ͕ ƚŚĞ
ĚĞŵĂŶĚƐ ŽŶ ůĂŶĚ ƵƐĞ ǁŽƵůĚ ďĞ ĞǀĞŶ ŚŝŐŚĞƌ ;DŽŶĨƌĞĚĂ et
Ăů͕͘ϮϬϬϴͿ͘

ůƚŚŽƵŐŚ ďŝŽĐŚĂƌ ŝƐ ĂŶ ĞƐƚĂďůŝƐŚĞĚ ƚĞĐŚŶŽůŽŐǇ͕ ŝƚ ŝƐ ŶŽƚ
ǇĞƚ ǁŝĚĞůǇ ĂƉƉůŝĞĚ͕ ŝŶ ƉĂƌƚ ĚƵĞ ƚŽ ĐŽƐƚƐ ĂŶĚ ƚŚĞ ;ůŝŵŝƚĞĚͿ
ĂǀĂŝůĂďŝůŝƚǇ ŽĨ ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞ͘ ĚĚŝƟŽŶĂů ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞ
;ŶĂŵĞůǇƉǇƌŽůǇƐŝƐĨĂĐŝůŝƟĞƐͿǁŽƵůĚďĞƌĞƋƵŝƌĞĚĨŽƌůĂƌŐĞͲƐĐĂůĞ
ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƟŽŶ͘ /ŶĚĞĞĚ͕ ƚŚĞ ƋƵĂŶƟƚǇ ŽĨ ďŝŽŵĂƐƐ ĂǀĂŝůĂďůĞ
ĨŽƌ ďŝŽĐŚĂƌ ƉƌŽĚƵĐƟŽŶ ŝƐ Ă ŬĞǇ ĨĂĐƚŽƌ ůŝŵŝƟŶŐ ƚŚĞ ŐůŽďĂů

hƐĞ ŽĨ ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂů ĂŶĚ ĨŽƌĞƐƚ ƌĞƐŝĚƵĞ ĂƐ Ă ĨĞĞĚƐƚŽĐŬ ĨŽƌ
ďŝŽĞŶĞƌŐǇĚŽĞƐŶŽƚƌĞƋƵŝƌĞĐŽŵƉĞƟƟŽŶĨŽƌůĂŶĚ͕ĂůƚŚŽƵŐŚ
ŝƚƐ ĞǆƚƌĂĐƟŽŶ ĐĂŶ ĂĚǀĞƌƐĞůǇ ŝŵƉĂĐƚ ƐŽŝů ĐĂƌďŽŶ ƐƚŽĐŬƐ
;^ŵŝƚŚ Ğƚ Ăů͕͘ ϮϬϭϲͿ͘ dŚĞ ƉŽƚĞŶƟĂů ĐŽŵƉĞƟƟŽŶ ĨŽƌ ůĂŶĚ
ĨƌŽŵǁŝĚĞƐƉƌĞĂĚƵƐĞŽĨďŝŽĞŶĞƌŐǇǁŝƚŚĐĂƌďŽŶĐĂƉƚƵƌĞĂŶĚ

ϭϬ EŽƚĂďůǇ ĂŌĞƌ ĞŶŚĂŶĐĞŵĞŶƚ ƚŚƌŽƵŐŚ ĐŽͲĐŽŵƉŽƐƟŶŐ Žƌ ŶƵƚƌŝĞŶƚ ĂĚĚŝƟŽŶ
;:ŽƐĞƉŚĞƚĂů͕͘ϮϬϭϯͿ͘
ϭϭ /ŶƚĞƌĞƐƟŶŐůǇ͕ ďŝŽĐŚĂƌ ĐĂŶ ƌĞĚƵĐĞ ŶŽŶͲĐĂƌďŽŶ ĚŝŽǆŝĚĞ ŐƌĞĞŶŚŽƵƐĞ ŐĂƐĞƐ͕
ŶŽƚĂďůǇŶŝƚƌŽƵƐŽǆŝĚĞ;ĂǇƵĞůĂĞƚĂů͕͘ϮϬϭϱͿ͘

62

ϭϮ EĞƚ ĞŶĞƌŐǇ ďĂůĂŶĐĞƐ ƌĞŵĂŝŶ ĐŽŶƚƌŽǀĞƌƐŝĂů ĂŶĚ ĚĞƉĞŶĚĞŶƚ ŽŶ ƉƌŽĐĞƐƐ͕
ĨĞĞĚƐƚŽĐŬĂŶĚƉƌŽĚƵĐƚƐ͘
ϭϯ ZŽƵŐŚůǇ͕ ƚŚŝƐ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚƐ ϭϱ ƉĞƌĐĞŶƚ ŽĨ ŐůŽďĂů ƉƌŝŵĂƌǇ ĞŶĞƌŐǇ ĐŽŶƐƵŵƉƟŽŶ
ƚŽĚĂǇ͘
ϭϰ &ŽƌĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶ͕ŐůŽďĂůĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞƚŽĚĂǇ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐďŽƚŚĨĂƌŵŝŶŐĂŶĚŐƌĂǌŝŶŐ͕
ƌĞƋƵŝƌĞƐƌŽƵŐŚůǇϱďŝůůŝŽŶŚĞĐƚĂƌĞƐŽĨůĂŶĚ͘
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ƐƚŽƌĂŐĞƌĞŵĂŝŶƐĂŵĂũŽƌŝƐƐƵĞĨŽƌůĂƌŐĞͲƐĐĂůĞďŝŽĞŶĞƌŐǇǁŝƚŚ ĚĞƉůŽǇŵĞŶƚ͕ĞƐƉĞĐŝĂůůǇĂƚĂůĂƌŐĞƐĐĂůĞ͘tŚĞƚŚĞƌďŝŽĞŶĞƌŐǇ
ĐĂƌďŽŶĐĂƉƚƵƌĞĂŶĚƐƚŽƌĂŐĞĚĞƉůŽǇŵĞŶƚĂŶĚƉŽůŝĐǇŵĂŬŝŶŐ͘
ǁŝƚŚĐĂƌďŽŶĚŝŽǆŝĚĞĐĂƉƚƵƌĞĂŶĚƐƚŽƌĂŐĞĐĂŶƚŚƵƐďĞƐĐĂůĞĚ
ƵƉ ŝŶ ƚŚĞ ŵĂŶŶĞƌ ƌĞƋƵŝƌĞĚ ƚŽ ĂĐŚŝĞǀĞ ĂŵďŝƟŽƵƐ ĐůŝŵĂƚĞ
/Ŷ Ă ƐĐĞŶĂƌŝŽ ĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚ ǁŝƚŚ ƚŚĞ ϮΣ ƚĂƌŐĞƚ͕ ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞ ĐŚĂŶŐĞƚĂƌŐĞƚƐƌĞŵĂŝŶƐƋƵĞƐƟŽŶĂďůĞ͕ŐŝǀĞŶƚŚĞůĂŐŝŶĂĐƚƵĂů
ŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚ ĐŽƐƚƐ ĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚ ǁŝƚŚ ďŝŽĞŶĞƌŐǇ ǁŝƚŚ ĐĂƌďŽŶ ĐĂƌďŽŶĚŝŽǆŝĚĞĐĂƉƚƵƌĞĂŶĚƐƚŽƌĂŐĞĚĞƉůŽǇŵĞŶƚ͕ĐŽŵƉĂƌĞĚ
ĚŝŽǆŝĚĞ ĐĂƉƚƵƌĞ ĂŶĚ ƐƚŽƌĂŐĞ ŝŶ ϮϬϱϬ ĂƌĞ ĞƐƟŵĂƚĞĚ Ăƚ ƚŽ ƚŚĞ ƌĞƋƵŝƌĞŵĞŶƚƐ ĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚ ǁŝƚŚ ĞŵŝƐƐŝŽŶƐ ƉĂƚŚǁĂǇƐ
h^Ψϭϯϴ ďŝůůŝŽŶ ƉĞƌ ǇĞĂƌ ĨŽƌ ƉŽǁĞƌ ĂŶĚ h^ΨϭϮϯ ďŝůůŝŽŶ ƚŚĂƚĂƌĞĐŽŵƉĂƟďůĞǁŝƚŚƚŚĞϮΣƚĂƌŐĞƚ;WĞƚĞƌƐĞƚĂů͕͘ϮϬϭϳ͖
ƉĞƌ ǇĞĂƌ ĨŽƌ ĨƵĞůƐ ;^ŵŝƚŚ Ğƚ Ăů͕͘ ϮϬϭϲͿ͘ EŽŶĞƚŚĞůĞƐƐ͕ ƚŚĞƌĞ WĞƚĞƌƐĂŶĚ'ĞĚĞŶ͕ϮϬϭϳͿ͘
ĂƌĞ ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚ ǀĂƌŝĂƟŽŶƐ ŝŶ ƵŶŝƚ ĐŽƐƚƐ ĨŽƌ ďŝŽĞŶĞƌŐǇ ĂŶĚ
ǁŝƚŚ ĐĂƌďŽŶ ĚŝŽǆŝĚĞ ĐĂƉƚƵƌĞ ĂŶĚ ƐƚŽƌĂŐĞ͕ ĚĞƉĞŶĚŝŶŐ ŽŶ
ĂƐƐƵŵƉƟŽŶƐĂďŽƵƚĨĞĞĚƐƚŽĐŬ͕ƚĞĐŚŶŽůŽŐǇ͕ƐƵƉƉůǇĐŚĂŝŶƐĂŶĚ
ůŽŐŝƐƟĐƐϭϱ͘
&Žƌ Ă ůĞǀĞů ŽĨ ďŝŽĞŶĞƌŐǇ ǁŝƚŚ ĐĂƌďŽŶ ĐĂƉƚƵƌĞ ĂŶĚ ƐƚŽƌĂŐĞ
ĚĞƉůŽǇŵĞŶƚĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚǁŝƚŚĂϮΣƚĂƌŐĞƚ͕ϭϳϬĞǆĂũŽƵůĞƐƉĞƌ
ǇĞĂƌ ŽĨ ĞŶĞƌŐǇ ǁŽƵůĚ ďĞ ŐĞŶĞƌĂƚĞĚ ĨƌŽŵ ďŝŽĞŶĞƌŐǇ ǁŝƚŚ
ĐĂƌďŽŶĐĂƉƚƵƌĞĂŶĚƐƚŽƌĂŐĞďǇϮϭϬϬ;^ŵŝƚŚĞƚĂů͕͘ϮϬϭϲͿ͘
ŝŽĞŶĞƌŐǇ ǁŝƚŚ ĐĂƌďŽŶ ĚŝŽǆŝĚĞ ĐĂƉƚƵƌĞ ĂŶĚ ƐƚŽƌĂŐĞ ĐŽƵůĚ
ŚĂǀĞĂůĂƌŐĞŝŵƉĂĐƚŽŶǁĂƚĞƌƵƐĞ͕ƌĞƋƵŝƌŝŶŐĂďŽƵƚϳϮϬŬŵϯ
ƉĞƌ ǇĞĂƌ Žƌ ƌŽƵŐŚůǇ ϯ ƉĞƌĐĞŶƚ ŽĨ ƚŚĞ ĨƌĞƐŚ ǁĂƚĞƌ ĐƵƌƌĞŶƚůǇ
ĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞĚĨŽƌŚƵŵĂŶƵƐĞ;^ŵŝƚŚĞƚĂů͕͘ϮϬϭϲͿ͘EŽŶͲĐĂƌďŽŶ
ĚŝŽǆŝĚĞŐƌĞĞŶŚŽƵƐĞŐĂƐŝŵƉĂĐƚƐĂƌĞǀĂůƵĞͲĐŚĂŝŶƐƉĞĐŝĮĐĂŶĚ
ƵŶĐĞƌƚĂŝŶ͕ ĂƐ ĂƌĞ ŐůŽďĂů ĂůďĞĚŽ ĞīĞĐƚƐ ;ƌŝŐŚƚ Ğƚ Ăů͕͘ ϮϬϭϱ͖
Jones Ğƚ Ăů͕͘ ϮϬϭϱͿ͘ dĂŬĞŶ ƚŽŐĞƚŚĞƌ͕ ƚŚĞƐĞ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƟŽŶƐ
ƐƵŐŐĞƐƚƚŚĂƚ;ŝͿŽǀĞƌƚŚĞŶĞǆƚϭϬƚŽϮϬǇĞĂƌƐ͕ĐĂƌďŽŶƌĞĚƵĐƟŽŶ
ƵƐŝŶŐĐŽŵďŝŶĞĚůĂŶĚͲĂŶĚƚĞĐŚŶŽůŽŐǇͲďĂƐĞĚŽƉƟŽŶƐǁŝůůďĞ
ĐŚĂůůĞŶŐŝŶŐ͖ ĂŶĚ ;ŝŝͿ ƚŚĞƌĞ ĂƌĞ ƌŝƐŬƐ ĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚ ǁŝƚŚ ůĂƌŐĞͲ
ƐĐĂůĞŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƟŽŶŽĨƚŚĞƐĞŽƉƟŽŶƐ͘
dŚƌĞĞ ŵĂŝŶ ďĂƌƌŝĞƌƐ ƐƚĂŶĚ ŽƵƚ ǁŝƚŚ ƌĞŐĂƌĚ ƚŽ ůĂƌŐĞͲƐĐĂůĞ
ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƟŽŶ ŽĨ ďŝŽĞŶĞƌŐǇ ǁŝƚŚ ĐĂƌďŽŶ ĚŝŽǆŝĚĞ ĐĂƉƚƵƌĞ
ĂŶĚ ƐƚŽƌĂŐĞ͘ &ŝƌƐƚůǇ͕ ĐĂƌďŽŶ ĚŝŽǆŝĚĞ ĐĂƉƚƵƌĞ ĂŶĚ ƐƚŽƌĂŐĞ
ĂŶĚďŝŽĞŶĞƌŐǇĞŶũŽǇůŝƩůĞƉƵďůŝĐĂĐĐĞƉƚĂŶĐĞ;ĞŶƐŽŶĞƚĂů͕͘
ϮϬϭϮ͖hƉŚĂŵĂŶĚZŽďĞƌƚƐ͕ϮϬϭϭ͖tĂůůƋƵŝƐƚĞƚĂů͕͘ϮϬϭϮ͖ĚĞ
ĞƐƚͲtĂůĚŚŽďĞƌ Ğƚ Ăů͕͘ ϮϬϬϵͿ͘ ^ĞĐŽŶĚůǇ͕ ǁŚĞƚŚĞƌ ƚŚĞƌĞ ĂƌĞ
ƐƵďƐƚĂŶƟĂů͕ŽƌĞǀĞŶĂŶǇĐĂƌďŽŶƌĞĚƵĐƟŽŶƐǁŚĞŶĂĐĐŽƵŶƟŶŐ
ĨŽƌĚŝƐƉůĂĐĞĚĂĐƟǀŝƟĞƐŝƐƵŶĐůĞĂƌ;,ĂǀůşŬĞƚĂů͕͘ϮϬϭϭ͖&ƌĂŶŬ
Ğƚ Ăů͕͘ ϮϬϭϯ͖ ^ĞĂƌĐŚŝŶŐĞƌ Ğƚ Ăů͕͘ ϮϬϬϵ͖ WůĞǀŝŶ Ğƚ Ăů͕͘ ϮϬϭϬ͕
ƌĞƵƚǌŝŐĞƚĂů͕͘ϮϬϭϱ͖WŽƉƉĞƚĂů͕͘ϮϬϭϮͿ͘dŚŝƌĚůǇ͕ƚŚĞůĂĐŬŽĨ
ĞĐŽŶŽŵŝĐ ŝŶĐĞŶƟǀĞƐ ĂŶĚ ƚŚĞ ƌĞŐƵůĂƚŽƌǇ ďĂƌƌŝĞƌƐ ƌĞůĂƚĞĚ ƚŽ
ƵŶĚĞƌŐƌŽƵŶĚ ƐƚŽƌĂŐĞ ŚĂŵƉĞƌ ůĂƌŐĞͲƐĐĂůĞ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƟŽŶ
;ĞŽŶŝŶĐŬĂŶĚĞŶƐŽŶ͕ϮϬϭϰͿϭϲ͘

7.4 Technology-based carbon dioxide removal
ŽƉƟŽŶƐ
DĂŶͲŵĂĚĞƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐƚŽƌĞŵŽǀĞĐĂƌďŽŶĚŝŽǆŝĚĞĨƌŽŵƚŚĞ
Ăŝƌ ŚĂǀĞ ďĞĞŶ ŝŶ ƵƐĞ ĨŽƌ ŵĂŶǇ ǇĞĂƌƐ͕ ŵŽƐƚůǇ ŝŶ ƐƵďŵĂƌŝŶĞ͕
ĂĞƌŽƐƉĂĐĞĂŶĚŵĞĚŝĐĂůĂƉƉůŝĐĂƟŽŶƐ͘ŽŶƐŝĚĞƌĂƟŽŶŽĨƚŚĞŵ
ĂƐ ŐůŽďĂůͲƐĐĂůĞ ĐĂƌďŽŶ ƌĞŵŽǀĂů ĂŐĞŶƚƐ ŝƐ ƌĞĐĞŶƚ ;h^E^͕
ϮϬϭϱĂͿ͘ dŚĞǇ ŽīĞƌ ƐƉĞĐŝĮĐ ďĞŶĞĮƚƐ ŝŶ ƚŚĂƚ ƚŚĞǇ ƵƐĞ ǀĞƌǇ
ůŝƩůĞ ůĂŶĚ Žƌ ǁĂƚĞƌ͕ ƚŚĞǇ ĚŽ ŶŽƚ Ğŵŝƚ ŶŽŶͲĐĂƌďŽŶ ĚŝŽǆŝĚĞ
ŐƌĞĞŶŚŽƵƐĞŐĂƐĞƐĂŶĚƚŚĞǇŚĂǀĞǀĞƌǇŚŝŐŚůĞǀĞůƐŽĨĐĞƌƚĂŝŶƚǇ
ƌĞŐĂƌĚŝŶŐƚŚĞŇƵǆĂŶĚůŽŶŐͲƚĞƌŵĨĂƚĞŽĨƚŚĞĐĂƌďŽŶĚŝŽǆŝĚĞ
ƌĞŵŽǀĞĚ͘^ŽŵĞĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐĂůƐŽƉƌŽĚƵĐĞŵĂƚĞƌŝĂůƐƚŚĂƚĐĂŶ
ďĞƵƐĞĚĐŽŵŵĞƌĐŝĂůůǇ͕ĨŽƌĞǆĂŵƉůĞ͕ĐĞŵĞŶƚƐĂŶĚĂŐŐƌĞŐĂƚĞƐ͘
,ŽǁĞǀĞƌ͕ ŵĂŶǇ ĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐ ĂƌĞ ĞǆƉĞŶƐŝǀĞ͘ DŽƐƚ ŚĂǀĞ ŶŽƚ
ďĞĞŶ ĚĞƉůŽǇĞĚ Ăƚ ƐĐĂůĞ ĂŶĚ ŚĂǀĞ Ă ůŽǁ ůĞǀĞů ŽĨ ƚĞĐŚŶŝĐĂů
ƌĞĂĚŝŶĞƐƐ͘/ŶǀĞƐƚŵĞŶƚŝŶĚĞǀĞůŽƉŝŶŐƚŚĞƐĞŽƉƟŽŶƐǁŝůůůŝŬĞůǇ
ǇŝĞůĚďƌĞĂŬƚŚƌŽƵŐŚƐŝŶŵĂƚĞƌŝĂůƐĐŝĞŶĐĞĂŶĚŵĂŶƵĨĂĐƚƵƌŝŶŐ͕
ĂŶĚ ĐŽƵůĚ ƐƉƵƌ ŶĞǁ ŝŶĚƵƐƚƌŝĞƐ ĂŶĚ Ă ĐŝƌĐƵůĂƌ ĐĂƌďŽŶ
ĞĐŽŶŽŵǇ ;DĐŽŶŽƵŐŚ͕ ϮϬϭϲ͖ ĞŶƚĞƌ ĨŽƌ ĂƌďŽŶ ZĞŵŽǀĂů͕
ϮϬϭϳͿ͕ĂƐǁĂƐƚƌƵĞĨŽƌůŝƚŚŝƵŵͲŝŽŶďĂƩĞƌŝĞƐϮϱǇĞĂƌƐĂŐŽ;dŚĞ
ĐŽŶŽŵŝƐƚ͕ ϮϬϭϳͿ͘ EŽŶĞƚŚĞůĞƐƐ͕ ĂŵŽŶŐ ƚŚĞ Ϯϯ ĐŽƵŶƚƌŝĞƐ
ĐŽŵŵŝƩĞĚ ƚŽ ƵŶĚĞƌƚĂŬŝŶŐ ůĂƌŐĞͲƐĐĂůĞ ƌĞƐĞĂƌĐŚ ĂŶĚ
ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐ ŝŶ ƚŚŝƐ ĂŶĚ ƌĞůĂƚĞĚ ĂƌĞĂƐ͕ ŽŶůǇ
ƚŚĞhŶŝƚĞĚ<ŝŶŐĚŽŵŚĂƐĮŶĂŶĐĞĚƚĞĐŚŶŽůŽŐǇͲďĂƐĞĚĐĂƌďŽŶ
ĚŝŽǆŝĚĞƌĞŵŽǀĂůƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐ͕ĂŶĚĂƚĂŵŽĚĞƐƚůĞǀĞůŽĨάϴ͘ϲ
ŵŝůůŝŽŶ ;ĂƉƉƌŽǆŝŵĂƚĞůǇ h^Ψϭϭ͘ϯ ŵŝůůŝŽŶͿ ƉĞƌ ǇĞĂƌ ;EZ͕
ϮϬϭϳͿ͘
ĂĐŚŽƉƟŽŶŚĂƐƐƚƌĞŶŐƚŚƐ͕ƵŶĐĞƌƚĂŝŶƟĞƐĂŶĚĐŽŶƐƚƌĂŝŶƚƐ͘dŚĞ
ůŽǁůĞǀĞůŽĨƌĞĂĚŝŶĞƐƐĨĂĐŝŶŐŵĂŶǇƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐŝƐƉĞƌŚĂƉƐ
ƚŚĞŵŽƐƚƉƌĞƐƐŝŶŐŝƐƐƵĞ͘

ϳ͘ϰ͘ϭ͘ŝƌĞĐƚĂŝƌĐĂƉƚƵƌĞ
ŝƌĞĐƚĂŝƌĐĂƉƚƵƌĞŝƐƚŚĞƉƌĂĐƟĐĞŽĨƐĞƉĂƌĂƟŶŐĐĂƌďŽŶĚŝŽǆŝĚĞ
ĨƌŽŵ ĂŵďŝĞŶƚ Ăŝƌ͕ ƚǇƉŝĐĂůůǇ ƚŚƌŽƵŐŚ ĐŚĞŵŝĐĂů Žƌ ƉŚǇƐŝĐĂů
ƐĞƉĂƌĂƟŽŶ;>ĂĐŬŶĞƌĞƚĂů͕͘ϭϵϵϵ͖^ĂŶǌͲWĞƌĞƐĞƚĂů͕͘ϮϬϭϲͿ͘ĂƌůǇ
approaches to this process have been applied in aerospace
ĂŶĚ ƐƵďŵĂƌŝŶĞ ƐĞƫŶŐƐ͕ ƚŽ ƉƌŽǀŝĚĞ ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂů ĐŽŶƚƌŽůƐ
;<ĞŝƚŚĞƚĂů͕͘ϮϬϬϲͿ͘dŽĂĐŚŝĞǀĞĐĂƌďŽŶƌĞŵŽǀĂůĂŶĚŶĞŐĂƟǀĞ
ĞŵŝƐƐŝŽŶƐ͕ ĚŝƌĞĐƚ Ăŝƌ ĐĂƉƚƵƌĞ ǁŽƵůĚ ŚĂǀĞ ƚŽ ďĞ ĐŽŵďŝŶĞĚ
ǁŝƚŚĐĂƌďŽŶͲĚŝŽǆŝĚĞĐĂƉƚƵƌĞĂŶĚƐƚŽƌĂŐĞŽƌĐĂƌďŽŶĚŝŽǆŝĚĞ
ĐŽŶǀĞƌƐŝŽŶƚŽůŽŶŐͲůŝǀĞĚŵĂƚĞƌŝĂůƐ;ƐĞĞďĞůŽǁͿϭϳ͘

DĐ>ĂƌĞŶ;ϮϬϭϮͿƌĞƉŽƌƚƐĂƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĐĂůƌĞĂĚŝŶĞƐƐůĞǀĞůŽĨϰ
ƚŽϲĨŽƌďŝŽĞŶĞƌŐǇǁŝƚŚĐĂƌďŽŶĚŝŽǆŝĚĞĐĂƉƚƵƌĞĂŶĚƐƚŽƌĂŐĞ
ĨƌŽŵĐŽŵďƵƐƟŽŶĂŶĚĐŽͲĮƌŝŶŐ͕ĂŶĚĂƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĐĂůƌĞĂĚŝŶĞƐƐ
ůĞǀĞů ŽĨ ϱ ƚŽ ϲ ĨŽƌ ďŝŽĞŶĞƌŐǇ ǁŝƚŚ ĐĂƌďŽŶ ĚŝŽǆŝĚĞ ĐĂƉƚƵƌĞ
ĂŶĚ ƐƚŽƌĂŐĞ ĨƌŽŵ ĞƚŚĂŶŽů ĨĞƌŵĞŶƚĂƟŽŶ ;ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĐĂů
ƌĞĂĚŝŶĞƐƐůĞǀĞůϲĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚƐƚŽ͞ƉƌŽƚŽƚǇƉĞĚĞŵŽŶƐƚƌĂƟŽŶ
ŝŶƚŚĞ͚ƌĞůĞǀĂŶƚ͛ƌĞĂůͲǁŽƌůĚĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ͟ĂŶĚƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĐĂů
ƌĞĂĚŝŶĞƐƐ ůĞǀĞů ϰ ƚŽ ƚŚĞ ƐƚĂŐĞ ŽĨ ͞ĐŽŵƉŽŶĞŶƚ ǀĂůŝĚĂƟŽŶ͟Ϳ͘
ůƚŚŽƵŐŚ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůůǇ͕ ďŽƚŚ ďŝŽĞŶĞƌŐǇ ĂŶĚ ĐĂƌďŽŶ ĚŝŽǆŝĚĞ
ĐĂƉƚƵƌĞ ĂŶĚ ƐƚŽƌĂŐĞ ĂƌĞ ƌĞůĂƟǀĞůǇ ŵĂƚƵƌĞ ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐ͕ ŝŶ dŽ ǇŝĞůĚ ŶĞŐĂƟǀĞ ĞŵŝƐƐŝŽŶƐ͕ ĚŝƌĞĐƚ Ăŝƌ ĐĂƉƚƵƌĞ ĐŽŵďŝŶĞĚ
ĐŽŵďŝŶĂƟŽŶ ƚŚĞǇ ŚĂǀĞ ƐĞĞŶ ǀĞƌǇ ůŝƩůĞ ĚĞŵŽŶƐƚƌĂƟŽŶ ĂŶĚ ǁŝƚŚĐĂƌďŽŶĚŝŽǆŝĚĞĐĂƉƚƵƌĞĂŶĚƐƚŽƌĂŐĞŵƵƐƚďĞƉŽǁĞƌĞĚ
ƉƌĞĚŽŵŝŶĂŶƚůǇ ďǇǌĞƌŽͲĐĂƌďŽŶ ĞŶĞƌŐǇƐŽƵƌĐĞƐ;ǁŝŶĚ͕ ƐŽůĂƌ͕
ϭϱ ƐƟŵĂƚĞƐŽĨĐŽƐƚƉĞƌƚŽŶŶĞŽĨĐĂƌďŽŶĚŝŽǆŝĚĞƌĂŶŐĞĨƌŽŵh^ΨϲϬʹϮϱϬ;<ĞŵƉĞƌ͕
ϮϬϭϱͿ͕ƚŽh^ΨϳϬʹϮϱϬ;DĐ>ĂƌĞŶ͕ϮϬϭϮͿ͕ƚŽĂƐůŝƩůĞĂƐh^ΨϭϱʹϰϱĨŽƌďŝŽĞŶĞƌŐǇ
ĂŶĚĐĂƌďŽŶĚŝŽǆŝĚĞĐĂƉƚƵƌĞĂŶĚƐƚŽƌĂŐĞĨƌŽŵĞƚŚĂŶŽůĨĞƌŵĞŶƚĂƟŽŶ͘
ϭϲ ƵƌƌĞŶƚůŽǁĐĂƌďŽŶƉƌŝĐĞƐĚĞƚĞƌŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚƐŝŶďŝŽĞŶĞƌŐǇǁŝƚŚĐĂƌďŽŶĚŝŽǆŝĚĞ
ĐĂƉƚƵƌĞĂŶĚƐƚŽƌĂŐĞ͘dŚĞǁŝƚŚĚƌĂǁĂůŽĨƉƵďůŝĐƐƵƉƉŽƌƚĨŽƌƚŚĞƐĞƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐ
;ĂƐǁĂƐƚŚĞƐĂŵĞĞīĞĐƚ͘

ϭϳ ^ĞǀĞƌĂů ĐŽŵƉĂŶŝĞƐ ŚĂǀĞ ĮĞůĚĞĚ ĚŝƌĞĐƚ Ăŝƌ ĐĂƉƚƵƌĞ ƵŶŝƚƐ ;DĂƌƐŚĂůů͕ ϮϬϭϳ͖
>ĂƐƐŝƚĞƌĂŶĚDŝƐƌĂ͕ϮϬϭϲͿ͘DŽƐƚŽĨƚŚĞƐĞƉƌŽĚƵĐĞĨƌĞƐŚǁĂƚĞƌĂƐĂďǇͲƉƌŽĚƵĐƚ
;ŵĞƌŝĐĂŶWŚǇƐŝĐƐ^ŽĐŝĞƚǇ͕ϮϬϭϭͿ͘EŝĐŚĞĂƉƉůŝĐĂƟŽŶƐĐŽƵůĚŝŶĐůƵĚĞƚŚĞĨŽŽĚ
ĂŶĚ ďĞǀĞƌĂŐĞ ŝŶĚƵƐƚƌǇ͕ ƐĞŵŝĐŽŶĚƵĐƚŽƌ ŵĂŶƵĨĂĐƚƵƌŝŶŐ ĂŶĚ ƌĞŵŽƚĞ ƐŝƚĞƐ ĨŽƌ
ĞŶŚĂŶĐĞĚŽŝůƌĞĐŽǀĞƌǇ;>ĂƐƐŝƚĞƌĂŶĚDŝƐƌĂ͕ϮϬϭϲͿ͘
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ŐĞŽƚŚĞƌŵĂů͕ŚǇĚƌŽĂŶĚŶƵĐůĞĂƌͿ͘ůƚŚŽƵŐŚƚŚŝƐĂƉƉƌŽĂĐŚŚĂƐ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĞĚ ŝŶ ƚŚĞ ůŝƚĞƌĂƚƵƌĞ͕ ƚŚƵƐ ŶĞĐĞƐƐŝƚĂƟŶŐ ĂĚĚŝƟŽŶĂů
ĂƚĞĐŚŶŝĐĂůƉŽƚĞŶƟĂůĂďŽǀĞϮϬ'ƚKϮƉĞƌǇĞĂƌ͕ĂĐƚƵĂůŐůŽďĂů ƌĞƐĞĂƌĐŚŝŶƚŚŝƐĂƌĞĂ͘
ĚĞƉůŽǇŵĞŶƚŝƐůŝŬĞůǇƚŽƌĞƐƵůƚŝŶƌĞĚƵĐƟŽŶƐŽĨďĞƚǁĞĞŶϮĂŶĚ
ϱ'ƚKϮƉĞƌǇĞĂƌ;h^E^͕ϮϬϭϱĂͿ͘
^ŝŶĐĞĐĂƌďŽŶĚŝŽǆŝĚĞŝƐďŽƵŶĚŝŶĚĞĮŶŝƚĞůǇŝŶĐŚĞŵŝĐĂůĨŽƌŵ͕
ƚŚĞƌĞ ŝƐ ďŽƚŚ ŚŝŐŚ ĐŽŶĮĚĞŶĐĞ ŝŶ ĐĂƌďŽŶ ĚŝŽǆŝĚĞ ƌĞƚĞŶƟŽŶ
ŽƐƚƌĞŵĂŝŶƐƚŚĞůĂƌŐĞƐƚďĂƌƌŝĞƌƚŽĚĞƉůŽǇŵĞŶƚ͘^ŝŶĐĞĚŝƌĞĐƚ ĨŽƌŵĂŶǇǇĞĂƌƐ͕ĂŶĚƌŽďƵƐƚŶĞƐƐŝŶĂĐĐŽƵŶƟŶŐĂŶĚǀĂůŝĚĂƟŽŶ
ĂŝƌĐĂƉƚƵƌĞŝŶǀŽůǀĞƐƐĞƉĂƌĂƟŶŐĐĂƌďŽŶĚŝŽǆŝĚĞĨƌŽŵĂŝƌ͕ĂŶĚ ŽĨ ĐĂƌďŽŶ ƐƚŽƌĂŐĞ ĂŶĚ ƌĞŵŽǀĂů͘ &Žƌ Ğǆ ƐŝƚƵ ĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐ͕
ƚŚĞ ƉĂƌƟĂů ƉƌĞƐƐƵƌĞ ŽĨ ĐĂƌďŽŶ ĚŝŽǆŝĚĞ ŝŶ Ăŝƌ ŝƐ ůŽǁ͕ ĐŽƐƚƐ ƌĞǀĞŶƵĞƐĨƌŽŵƉƌŽĚƵĐƚƐĂůĞƐ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂůŝŶƉƵƚƐŽƌ
ĐĂŶďĞďĞƚǁĞĞŶh^ΨϮϬϬĂŶĚh^ΨϲϬϬƉĞƌƚŽŶŶĞ;ŵĞƌŝĐĂŶ ĂŐŐƌĞŐĂƚĞ ĂŶĚ ĐĞŵĞŶƚ ĨŽƌ ĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶ ŽīĞƌ ĂŶ ĂĚĚŝƟŽŶĂů
WŚǇƐŝĐƐ ^ŽĐŝĞƚǇ͕ ϮϬϭϭͿϭϴ͘ >ŝŬĞ ďŝŽĞŶĞƌŐǇ ǁŝƚŚ ĐĂƌďŽŶ ďĞŶĞĮƚ ;DŽŶŬŵĂŶ ĂŶĚ DĂĐŽŶĂůĚ͕ ϮϬϭϱ͖ KϮ^ĐŝĞŶĐĞƐ͕
ĚŝŽǆŝĚĞ ĐĂƉƚƵƌĞ ĂŶĚ ƐƚŽƌĂŐĞ͕ ĚŝƌĞĐƚ Ăŝƌ ĐĂƉƚƵƌĞ ĐŽŵďŝŶĞĚ ϮϬϭϲͿϮϭ͘
ǁŝƚŚ ĐĂƌďŽŶ ĚŝŽǆŝĚĞ ĐĂƉƚƵƌĞ ĂŶĚ ƐƚŽƌĂŐĞ ǁŽƵůĚ ƌĞƋƵŝƌĞ
ĨƵŶĐƟŽŶĂůƐĐĂůĞĚĞƉůŽǇŵĞŶƚŽĨĐĂƌďŽŶĚŝŽǆŝĚĞĐĂƉƚƵƌĞĂŶĚ ϳ͘ϰ͘ϯ͘KĐĞĂŶĂůŬĂůŝŶŝƚǇĞŶŚĂŶĐĞŵĞŶƚ
ƐƚŽƌĂŐĞ͕ ǁŚŝĐŚ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚƐ ďŽƚŚ Ă ƉŽƚĞŶƟĂů ůŝŵŝƚ ĂŶĚ ĐĂƵƐĞ dŚĞ ĂĚĚŝƟŽŶ ŽĨ ĂůŬĂůŝŶĞ ŵĂƚĞƌŝĂůƐ ƚŽ ƐĞĂ ǁĂƚĞƌ ĞŶŚĂŶĐĞƐ
ĨŽƌ ƌĞŶĞǁĞĚ ĐŽŵŵŝƚŵĞŶƚƐ ƚŽ ƚŚĞ ƚĞĐŚŶŽůŽŐǇ ;ĞŶƚĞƌ ĨŽƌ ƚŚĞĂŵŽƵŶƚŽĨĐĂƌďŽŶƐƚŽƌĞĚŝŶƚŚĞŽĐĞĂŶ͘/ƚĚƌĂǁƐĐĂƌďŽŶ
ĂƌďŽŶZĞŵŽǀĂů͕ϮϬϭϳͿ͘
ĚŝŽǆŝĚĞ ĨƌŽŵ ƚŚĞ ĂƚŵŽƐƉŚĞƌĞ ďǇ ƐŚŝŌŝŶŐ ƚŚĞ ĞƋƵŝůŝďƌŝƵŵ
/ƚ ŝƐ ǁŽƌƚŚ ŶŽƟŶŐ ƚŚĂƚ ŝƚ ŝƐ ƉŽƐƐŝďůĞ ƚŽ ĚŝƌĞĐƚůǇ ƐĞƉĂƌĂƚĞ
ĚŝƐƐŽůǀĞĚ ĐĂƌďŽŶ ĚŝŽǆŝĚĞ ĨƌŽŵ ŽĐĞĂŶ ǁĂƚĞƌ ĂŶĚ ĨƌŽŵ Ăŝƌ͘
dŚŝƐĐŽƵůĚƉƌŽǀŝĚĞĂŶĂĚĚŝƟŽŶĂůďĞŶĞĮƚĂƐĂůŽĐĂůŽƌŐůŽďĂů
ĐŽƵŶƚĞƌŵĞĂƐƵƌĞ ƚŽ ŽĐĞĂŶ ĂĐŝĚŝĮĐĂƟŽŶ͘ ,ŽǁĞǀĞƌ͕ ƌĞƐĞĂƌĐŚ
on dissolved ocean carbon dioxide is very recent and at very
ůŽǁƚĞĐŚŶŝĐĂůƌĞĂĚŝŶĞƐƐůĞǀĞůƐ;tŝůůĂƵĞƌĞƚĂů͕͘ϮϬϭϰͿϭϵ͘

ďĞƚǁĞĞŶ ĂƚŵŽƐƉŚĞƌŝĐ ĐĂƌďŽŶ ĚŝŽǆŝĚĞ ĂŶĚ ĚŝƐƐŽůǀĞĚ
ŝŶŽƌŐĂŶŝĐĐĂƌďŽŶŝŶƚŚĞŽĐĞĂŶ͕ǁŚŝĐŚĂůƐŽƐĞƌǀĞƐƚŽĐŽƵŶƚĞƌ
ŽĐĞĂŶ ĂĐŝĚŝĮĐĂƟŽŶ͘ tŚŝůĞ ŽĐĞĂŶ ĂůŬĂůŝŶŝƚǇ ĞŶŚĂŶĐĞŵĞŶƚ
ŚĂƐƌĞĐĞŝǀĞĚǀĞƌǇůŝƩůĞĂƩĞŶƟŽŶ͕ĐŽŵƉĂƌĞĚƚŽŽƚŚĞƌĐĂƌďŽŶ
ĚŝŽǆŝĚĞƌĞŵŽǀĂůŽƉƟŽŶƐ͕ŝƚŚĂƐƚŚĞƉŽƚĞŶƟĂů͞ƚŽƐĞƋƵĞƐƚĞƌ
ŚƵŶĚƌĞĚƐ ŽĨ ďŝůůŝŽŶƐ ƚŽ ƚƌŝůůŝŽŶƐ ŽĨ ƚŽŶŶĞƐ ŽĨ ĐĂƌďŽŶ͟
;ZĞŶĨŽƌƚŚĂŶĚ,ĞŶĚĞƌƐŽŶ͕ϮϬϭϳͿ͘

7.4.2. Accelerated weathering of minerals

KĐĞĂŶĂůŬĂůŝŶŝƚǇĐĂŶďĞĞŶŚĂŶĐĞĚŝŶĂŶƵŵďĞƌŽĨǁĂǇƐ͗
/ƚ ŚĂƐ ůŽŶŐ ďĞĞŶ ŬŶŽǁŶ ƚŚĂƚ ŶĂƚƵƌĂů ǁĞĂƚŚĞƌŝŶŐ ŽĨ ŵŽƐƚ ͻ tĞĂƚŚĞƌŝŶŐŽĨƐŝůŝĐĂƚĞĂŶĚĐĂƌďŽŶĂƚĞŵŝŶĞƌĂůƐŽŶůĂŶĚ͕
ƌŽĐŬƐ;ƐŝůŝĐĂƚĞƐ͕ĐĂƌďŽŶĂƚĞƐĂŶĚŽǆŝĚĞƐͿďŝŶĚƐĐĂƌďŽŶĚŝŽǆŝĚĞ
ƌĞƐƵůƟŶŐŝŶƚŚĞŝŶƚƌŽĚƵĐƟŽŶŽĨĐĂůĐŝƵŵĂŶĚŵĂŐŶĞƐŝƵŵ
ĨƌŽŵ ƚŚĞ ĂƚŵŽƐƉŚĞƌĞ ;ŚĂŵďĞƌůĂŝŶ͕ ϭϴϵϵ͖ ZĂǇŵŽ͕ ϭϵϵϭͿ͘
ŝŽŶƐŝŶƚŽŽĐĞĂŶǁĂƚĞƌƐ;,ĂƌƚŵĂŶŶĞƚĂů͕͘ϮϬϭϯ͖ZĂƵĞƚĂů͕͘
ĐĐĞůĞƌĂƚĞĚ ǁĞĂƚŚĞƌŝŶŐ ŚĂƐ ďĞĞŶ ƉƌŽƉŽƐĞĚ ĂƐ Ă ŵĞĂŶƐ
ϮϬϬϳͿ͘
ŽĨ ĞŝƚŚĞƌ ĚƌĂǁŝŶŐ ĐĂƌďŽŶ ĚŝŽǆŝĚĞ ĨƌŽŵ ƚŚĞ Ăŝƌ͕ ďŝŶĚŝŶŐ ŝƚ ͻ /ŶƚƌŽĚƵĐŝŶŐ ĐĂůĐŝƵŵ ŝŽŶƐ ŝŶƚŽ ŽĐĞĂŶ ǁĂƚĞƌ ďǇ ĂĚĚŝŶŐ
ƉĞƌŵĂŶĞŶƚůǇ͕ŽƌďŽƚŚ;>ĂĐŬŶĞƌĞƚĂů͕͘ϭϵϵϱ͖ŚŝĂŶŐĂŶĚWĂŶ͕
ĐĂůĐŝƵŵ ŽǆŝĚĞ Žƌ ĐĂůĐŝƵŵ ŚǇĚƌŽǆŝĚĞ ƚŽ ƐĞĂ ǁĂƚĞƌ͕ Ă
ϮϬϭϳͿ͘DƵĐŚŽĨƚŚŝƐƌĞƐĞĂƌĐŚƉƌŽƉŽƐĞƐƵƐŝŶŐƌŽĐŬƐƚŚĂƚĂƌĞ
ƉƌŽĐĞĚƵƌĞ ŽŌĞŶ ƌĞĨĞƌƌĞĚ ƚŽ ĂƐ ŽĐĞĂŶ ůŝŵŝŶŐ ;<ŚĞƐŚŐŝ͕
ǀĞƌǇƌŝĐŚŝŶŝƌŽŶ͕ĐĂůĐŝƵŵĂŶĚŵĂŐŶĞƐŝƵŵ;ƵůƚƌĂŵĂĮĐƌŽĐŬƐͿ
ϭϵϵϱ͖ZĞŶĨŽƌƚŚĂŶĚ<ƌƵŐĞƌ͕ϮϬϭϯͿ͘
ĂƐƚŚĞƉƌŝŵĂƌǇĨĞĞĚƐƚŽĐŬ͕ĂŶĚƌĞĂĐƟŶŐƚŚĞƐĞŝŶƐŝƚƵŽƌĞǆƐŝƚƵ ͻ ůĞĐƚƌŽůǇƐŝƐ ŽĨ ƐĞĂ ǁĂƚĞƌ͕ ŽŌĞŶ ƌĞĨĞƌƌĞĚ ƚŽ ĂƐ
ǁŝƚŚĐĂƌďŽŶĚŝŽǆŝĚĞƚŽĨŽƌŵĐĂƌďŽŶĂƚĞƌŽĐŬƐĂŶĚŵŝŶĞƌĂůƐ͕
ĞůĞĐƚƌŽĐŚĞŵŝĐĂů ƐƉůŝƫŶŐ͕ ƚŽ ŝŶĐƌĞĂƐĞ ĂƋƵĞŽƵƐ ƐŽĚŝƵŵ
ůŽĐŬŝŶŐ ĂǁĂǇ ĂƚŵŽƐƉŚĞƌŝĐ ĐĂƌďŽŶ ĚŝŽǆŝĚĞ ŝŶ ƚŚĞ ƉƌŽĐĞƐƐ
ŚǇĚƌŽǆŝĚĞ ;,ŽƵƐĞ Ğƚ Ăů͕͘ ϮϬϬϳͿ Žƌ ƚŽ ĂĐĐĞůĞƌĂƚĞ ƚŚĞ
;<ĞůĞŵĞŶĂŶĚDĂƩĞƌ͕ϮϬϬϴͿ͘
ĚŝƐƐŽůƵƟŽŶŽĨĐĂůĐŝƵŵĐĂƌďŽŶĂƚĞ;ZĂƵĞƚĂů͕͘ϮϬϬϰͿ͘
tŚŝůĞ ƚŚĞ ƚĞĐŚŶŝĐĂů ƉŽƚĞŶƟĂů ŽĨ ĂĐĐĞůĞƌĂƚĞĚ ǁĞĂƚŚĞƌŝŶŐ
ŝƐ͕ŝŶƚŚĞŽƌǇ͕ƵŶůŝŵŝƚĞĚ;/W͕ϮϬϬϱͿ͕ƚŚĞĞīĞĐƟǀĞ technical
ƉŽƚĞŶƟĂů ŝƐ ŶŽƚ͘ dŚŝƐ ŝƐ ĚƵĞ ƚŽ ƚŚĞ ŬŝŶĞƟĐƐ ŽĨ ŵŽƐƚ ĐĂƌďŽŶ
ĚŝŽǆŝĚĞŵŝŶĞƌĂůƌĞĂĐƟŽŶƐ͕ǁŚŝĐŚĂƌĞƐůŽǁĂŶĚůŝŵŝƚƚŚĞǀŝĂďůĞ
ƌĂƚĞƐ ĨŽƌ ĐĂƌďŽŶ ĚŝŽǆŝĚĞ ƌĞŵŽǀĂů͘ EŽƚ ůĞĂƐƚ͕ ƚŚĞ ƚĞĐŚŶŝĐĂů
ƉŽƚĞŶƟĂů ĐĂŶ ďĞ ůŝŵŝƚĞĚ ďǇ ƚŚĞ ƌĂƚĞ Ăƚ ǁŚŝĐŚ ƚŚĞ ŐƌŽƵŶĚ
ŵĂƚĞƌŝĂů ĐĂŶ ďĞ ĂƉƉůŝĞĚ ƚŽ ůĂŶĚ ;^ŵŝƚŚ Ğƚ Ăů͕͘ ϮϬϭϲ͕ dĂǇůŽƌ
Ğƚ Ăů͕͘ ϮϬϭϲͿ͘ 'ůŽďĂů ĞƐƟŵĂƚĞƐ ŽĨ ƉŽƚĞŶƟĂů ĨŽƌ ĂĐĐĞůĞƌĂƚĞĚ
ǁĞĂƚŚĞƌŝŶŐŽĨŵŝŶĞƌĂůƐĂƌĞŝŶƚŚĞƌĂŶŐĞŽĨϬ͘ϳĂŶĚϯ͘ϳ'ƚKϮ
ƉĞƌǇĞĂƌ;>ĞŶƚŽŶ͕ϮϬϭϰ͖^ŵŝƚŚĞƚĂů͕͘ϮϬϭϲͿ͘

&Ğǁ ƚĞĐŚŶŽͲĞĐŽŶŽŵŝĐ ĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚƐ ŽĨ ƚŚĞƐĞ ĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐ
ĞǆŝƐƚ͘ WƌĞůŝŵŝŶĂƌǇ ĞƐƟŵĂƚĞƐ ƌĂŶŐĞ ĨƌŽŵ h^ΨϭϬ ƚŽ h^ΨϲϬϬ
ƉĞƌ ƚŽŶŶĞ ŽĨ ĐĂƌďŽŶ ĚŝŽǆŝĚĞ ĨŽƌ ǁĞĂƚŚĞƌŝŶŐ ŽĨ ƐŝůŝĐĂƚĞ ĂŶĚ
ĐĂƌďŽŶĂƚĞŵŝŶĞƌĂůƐ͕h^ΨϳϮƚŽh^ΨϭϱϵƉĞƌƚŽŶŶĞŽĨĐĂƌďŽŶ
ĚŝŽǆŝĚĞĨŽƌŽĐĞĂŶůŝŵŝŶŐĂŶĚh^ΨϭϰƚŽh^ΨϭϵϬƉĞƌƚŽŶŶĞŽĨ
ĐĂƌďŽŶ ĚŝŽǆŝĚĞ ĨŽƌ ĞůĞĐƚƌŽĐŚĞŵŝĐĂů ƐƉůŝƫŶŐ ;ZĞŶĨŽƌƚŚ ĂŶĚ
,ĞŶĚĞƌƐŽŶ͕ϮϬϭϳͿ͘

tŚŝůĞ ŬŝŶĞƟĐƐ ĐĂŶ ďĞ ŝŵƉƌŽǀĞĚ ďǇ ŐƌŝŶĚŝŶŐ͕ ĚƌŝůůŝŶŐ ĂŶĚ
ĚĞĞƉ͕ŝŶƐŝƚƵŝŶũĞĐƟŽŶ͕ĂĚĚŝŶŐŚĞĂƚŽƌŽƚŚĞƌĞŶĞƌŐǇƐŽƵƌĐĞƐ͕
ŽƌĂĚĚŝŶŐĐŚĞŵŝĐĂůƐ;ƐƵĐŚĂƐƐƚƌŽŶŐĂĐŝĚƐͿ͕ƚŚĞƐĞĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐ
ĚƌĂŵĂƟĐĂůůǇ ŝŶĐƌĞĂƐĞ ĐŽƐƚƐ ĂŶĚ ĐĂŶ ŝŶĐƌĞĂƐĞ ƚŚĞ ĐĂƌďŽŶ
ŝŶƚĞŶƐŝƚǇŽĨƚŚĞŽǀĞƌĂůůƉƌŽĐĞƐƐϮϬ͘dŚĞƐĞĞƐƟŵĂƚĞƐĂƌĞƉŽŽƌůǇ

dŚĞ ĂǀĂŝůĂďŝůŝƚǇ ŽĨ ƐƵŝƚĂďůĞ ŵŝŶĞƌĂůƐ ĐůŽƐĞ ƚŽ ŽĐĞĂŶƐ ǁŽƵůĚ
ůŝŵŝƚĚĞƉůŽǇŵĞŶƚ͘EŽƚǁŝƚŚƐƚĂŶĚŝŶŐ͕ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůĐŽŶĐĞƌŶƐ
ĂŶĚŐŽǀĞƌŶĂŶĐĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂƟŽŶƐŵĂǇƉƌŽǀĞƚŽďĞƚŚĞƉƌŝŵĂƌǇ
ďĂƌƌŝĞƌ ƚŽ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƟŽŶ͘ ZĞŐĂƌĚŝŶŐ ƚŚĞ ĨŽƌŵĞƌ͕ ƚŚĞ
ĐŽŶƐĞƋƵĞŶĐĞƐŽĨŝŶĐƌĞĂƐĞĚĂůŬĂůŝŶŝƚǇŽŶŵĂƌŝŶĞĞĐŽƐǇƐƚĞŵƐ
ĂƌĞ ƉŽŽƌůǇ ƵŶĚĞƌƐƚŽŽĚ ;,ĞŶĚĞƌƐŽŶ Ğƚ Ăů͕͘ ϮϬϬϴͿϮϮ͘
ZĞŐĂƌĚŝŶŐ ƚŚĞ ůĂƩĞƌ͕ ƚŚĞ ĂĚĚŝƟŽŶ ŽĨ ĂůŬĂůŝŶĞ ŵĂƚĞƌŝĂůƐ ƚŽ
ƚŚĞ ŽĐĞĂŶ ǁŽƵůĚ ĨĂůů ǁŝƚŚŝŶ ƚŚĞ ƌĞŵŝƚ ŽĨ ƚŚĞ /ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů

ϭϴ ^ƉĞĐŝĂůŝǌĞĚĐŽŵƉĂŶŝĞƐĐůĂŝŵŵƵĐŚůŽǁĞƌƉƌŝĐĞƐƚŽĚĂǇ;ĂŵĂǆŝŵƵŵŽĨh^ΨϱϬϬ
ƉĞƌƚŽŶŶĞͿĂŶĚĐŽƐƚƌĞĚƵĐƟŽŶƐŽĨĂďŽƵƚϱϬƉĞƌĐĞŶƚŝŶƚŚĞŶĞǆƚϭϬǇĞĂƌƐ͘
ϭϵ EŽŶĞƚŚĞůĞƐƐ͕ƚŚĞhŶŝƚĞĚ^ƚĂƚĞƐ^ĞŶĂƚĞƌĞĐĞŶƚůǇĂƐŬĞĚƚŚĞEĂƟŽŶĂůĐĂĚĞŵŝĞƐ
ƚŽƵŶĚĞƌƚĂŬĞĂŶĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚŽŶƚŚĞŵĂƩĞƌ;tŚŝƚĞŚŽƵƐĞ͕ϮϬϭϳͿ͘
ϮϬ ŽƐƚƐǁŽƵůĚƌĂŶŐĞďĞƚǁĞĞŶh^ΨϮϬĂŶĚh^Ψϭ͕ϬϬϬƉĞƌƚŽŶŶĞŽĨĐĂƌďŽŶĚŝŽǆŝĚĞ
;h^E^͕ϮϬϭϱĂͿ͘

Ϯϭ ĂƌůǇ ŶŝĐŚĞ ĂƉƉůŝĐĂƟŽŶƐ ĂƌĞ ůŝŬĞůǇ Ăƚ ĚŝĂŵŽŶĚ͕ ďĂƐĞͲŵĞƚĂů ĂŶĚ ĂƐďĞƐƚŽƐ
ŵŝŶĞƐǁŝƚŚƚĂŝůŝŶŐƐŽĨĐĂƌďŽŶĚŝŽǆŝĚĞͲƌĞĂĐƟǀĞƌŽĐŬƐƚŚĂƚŚĂǀĞĂůƌĞĂĚǇďĞĞŶ
ƉƌŽĐĞƐƐĞĚĨŽƌƉƌŝŵĂƌǇŵŝŶĞƌĂůĞǆƚƌĂĐƟŽŶ͘
ϮϮ EŽƚĞ ƚŚĂƚ ƚŚĞ ĂĚĚŝƟŽŶ ŽĨ ĂůŬĂůŝŶĞ ŵĂƚĞƌŝĂůƐ ǁŽƵůĚ ĐŽƵŶƚĞƌĂĐƚ ŽĐĞĂŶ
ĂĐŝĚŝĮĐĂƟŽŶ͘
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DĂƌŝƟŵĞ KƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶ͕ ƚŚƌŽƵŐŚ ƚŚĞ >ŽŶĚŽŶ WƌŽƚŽĐŽů ƚŽ
ƚŚĞ ͞ŽŶǀĞŶƟŽŶ ŽŶ ƚŚĞ WƌĞǀĞŶƟŽŶ ŽĨ DĂƌŝŶĞ WŽůůƵƟŽŶ ďǇ
ƵŵƉŝŶŐŽĨtĂƐƚĞƐĂŶĚKƚŚĞƌDĂƩĞƌ͟;ĂůƐŽŬŶŽǁŶĂƐƚŚĞ
͞>ŽŶĚŽŶŽŶǀĞŶƟŽŶ͟ͿϮϯ͘

ĚŝŽǆŝĚĞͲƌĞĚƵĐƟŽŶ ĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐϮϰ͘ ŶĚ ĮŶĂůůǇ͕ ƚŚĞǇ ǁŽƵůĚ
ŚĂǀĞƚŽĚĞǀĞůŽƉŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůĂŐƌĞĞŵĞŶƚƐǁŝƚŚƌĞŐĂƌĚƚŽƚŚĞ
ƚƌĂŶƐďŽƵŶĚĂƌǇĞīĞĐƚƐŽĨƚŚĞƐĞƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐ;^ĐŚćĨĞƌĞƚĂů͕͘
ϮϬϭϱͿ͘

ϳ͘ϰ͘ϰ͘ŽŶǀĞƌƐŝŽŶŽĨĐĂƌďŽŶĚŝŽǆŝĚĞƚŽůŽŶŐͲůŝǀĞĚ
products

There is currently limited discussion on carbon dioxide
ƌĞŵŽǀĂůŝƐƐƵĞƐŝŶŵŽƐƚƐƵďŶĂƟŽŶĂůĂŶĚŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůĐůŝŵĂƚĞ
ƉŽůŝĐǇĨŽƌƵŵƐ͘WŽůŝĐǇŵĂŬĞƌƐŵŝŐŚƚĐŽŶƐŝĚĞƌŐŝǀŝŶŐĂƩĞŶƟŽŶ
ƚŽ ƚŚĞ ŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞ ŽĨ ĐĂƌďŽŶ ĚŝŽǆŝĚĞ ƌĞŵŽǀĂů͕ ƚŚĞ ƌŝƐŬƐ
ĂŶĚ ĐŚĂůůĞŶŐĞƐ ĨĂĐĞĚ ďǇ ůĞĂĚŝŶŐ ĐĂƌďŽŶ ĚŝŽǆŝĚĞ ƌĞŵŽǀĂů
ƐŽůƵƟŽŶƐ ĂŶĚ ƚŚĞ ƉŽůŝĐǇ ŽƉƟŽŶƐ ĨŽƌ ĂĚĚƌĞƐƐŝŶŐ ƚŚĞƐĞ ƌŝƐŬƐ
ĂŶĚ ĐŚĂůůĞŶŐĞƐ ;tŝůůŝĂŵƐŽŶ͕ ϮϬϭϲͿ͘ dŚŝƐ ŝƐ ďĞĐĂƵƐĞ͕ ƚŽ
ĂĐŚŝĞǀĞ ƚŚĞ ŽďũĞĐƟǀĞƐ ŽĨ ƚŚĞ WĂƌŝƐ ŐƌĞĞŵĞŶƚ͕ ŵŽďŝůŝǌŝŶŐ
Ă ƌĂƉŝĚ ƌĞĚƵĐƟŽŶ ŽĨ ŐƌĞĞŶŚŽƵƐĞ ŐĂƐ ĞŵŝƐƐŝŽŶƐ ǁŝůů ďĞ
ĞƐƐĞŶƟĂů͘ĂƌďŽŶĚŝŽǆŝĚĞƌĞŵŽǀĂůĐĂŶƉůĂǇĂŶŝŵƉŽƌƚĂŶƚƌŽůĞ
ŝŶ ŵĞĞƟŶŐ ƚŚĞƐĞ ŽďũĞĐƟǀĞƐ͘ ,ŽǁĞǀĞƌ͕ ƚŽ ĚŽ ƐŽ͕ ĞŶĂďůŝŶŐ
ĂĐƟŽŶƐŽŶĐĂƌďŽŶĚŝŽǆŝĚĞƌĞŵŽǀĂůǁŝůůďĞƌĞƋƵŝƌĞĚ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐ
ŵŽƌĞ ĞǆƚĞŶƐŝǀĞ ƉŽůŝĐǇ ĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶƐ ĂŶĚ ĨŽĐƵƐ ŽŶ ƐƉĞĐŝĮĐ
ďĂƌƌŝĞƌƐƚŽĚĞƉůŽǇŵĞŶƚ;WĞƚĞƌƐĂŶĚ'ĞĚĞŶ͕ϮϬϭϳͿ͘

dŚĞ ĐŽŶĐĞƉƚ ŽĨ ƵƐŝŶŐ ĐĂƌďŽŶ ĚŝŽǆŝĚĞ ƚŽ ƉƌŽĚƵĐĞ ĐŚĞŵŝĐĂůƐ
ĂŶĚŵĂƚĞƌŝĂůƐǁĂƐĂůƌĞĂĚǇďĞŝŶŐĚĞǀĞůŽƉĞĚŝŶƚŚĞĐŽŶƚĞǆƚŽĨ
ĐŚĞŵŝĐĂůƌĞƐĞĂƌĐŚŝŶƚŚĞϭϵϳϬƐ͕ůŽŶŐďĞĨŽƌĞĐůŝŵĂƚĞĐŚĂŶŐĞ
ĂŶĚƚŚĞƉŽƐƐŝďŝůŝƟĞƐĨŽƌƌĞŵŽǀŝŶŐKϮĨƌŽŵƚŚĞĂƚŵŽƐƉŚĞƌĞ
ĞŶƚĞƌĞĚƚŚĞƉƵďůŝĐĚĞďĂƚĞ;ƌĞƐƚĂ͕ϮϬϭϬ͖ƌƵŚŶĞƚĂů͕͘ϮϬϭϲͿ͘
DŽƐƚŽĨƚŚĞƐĞƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐŚĂǀĞŶŽƚďĞĞŶĚĞǀĞůŽƉĞĚǁŝƚŚ
ůŽŶŐͲƚĞƌŵ ƐƚŽƌĂŐĞ ŽĨ ĐĂƌďŽŶ ĚŝŽǆŝĚĞ ŝŶ ŵŝŶĚ͘ /Ŷ ĂĚĚŝƟŽŶ͕
ŵŽƐƚ ŵĂƚĞƌŝĂůƐ ďĂƐĞĚ ŽŶ ĐĂƉƚƵƌĞĚ ĐĂƌďŽŶ ĚŝŽǆŝĚĞ ;ĨŽƌ
ĞǆĂŵƉůĞ͕ƉŽůǇƵƌĞƚŚĂŶĞĨŽĂŵƐŽƌĨƵĞůƐƐƵĐŚĂƐĞƚŚĂŶŽůͿŽŶůǇ
ŚĂǀĞůŝŵŝƚĞĚůŝĨĞƟŵĞƐŝŶƚŚĞĐŽŶƚĞǆƚŽĨƚŚĞƟŵĞƐĐĂůĞƐƚŚĂƚ
ĂƌĞƌĞůĞǀĂŶƚƚŽĐůŝŵĂƚĞĐŚĂŶŐĞ;ƌĞƐƚĂ͕ϮϬϭϯ͖>&͕ϮϬϭϭͿ͘Ŷ
ĞǆĐĞƉƟŽŶƚŽƚŚŝƐŝƐĐĂƌďŽŶĂƚĞƐ͕ǁŚŝĐŚĂƌĞƵƐĞĚƚŽƉƌŽĚƵĐĞ
ĐĞŵĞŶƚͲůŝŬĞ ĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶ ŵĂƚĞƌŝĂůƐ ŝŶ ǁŚŝĐŚ ůŽŶŐͲƚĞƌŵ
;ĚĞĐĂĚĞƐƚŽĐĞŶƚƵƌŝĞƐͿƐĞƋƵĞƐƚƌĂƟŽŶŽĨĐĂƌďŽŶĚŝŽǆŝĚĞĐĂŶ DĂŶǇŬĞǇƵŶĐĞƌƚĂŝŶƟĞƐĐĂŶďĞĞǆƉůŽƌĞĚƵƐŝŶŐĂůĞĂƌŶŝŶŐͲďǇͲ
ďĞĂĐŚŝĞǀĞĚ;ǀŽŶĚĞƌƐƐĞŶ͕:ƵŶŐĞƚĂů͕͘ϮϬϭϯ͖ƌƵŚŶ͕ϮϬϭϲͿ͕ ĚŽŝŶŐĂƉƉƌŽĂĐŚ͕ŶŽƚĂďůǇďǇƵŶĚĞƌƚĂŬŝŶŐƌĞƐĞĂƌĐŚĂŶĚƐŵĂůůͲ
ĂƐŶŽƚĞĚĂďŽǀĞ͘
ƐĐĂůĞ ĚĞƉůŽǇŵĞŶƚ ĂĐƟǀŝƟĞƐ ;>ŽŵĂǆ Ğƚ Ăů͕͘ ϮϬϭϱͿ͘ ůů ŽĨ ƚŚĞ
ĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐ ĚĞƐĐƌŝďĞĚ ŝŶ ƚŚŝƐ ĐŚĂƉƚĞƌ ŚĂǀĞ ŝŶŝƟĂƚĞĚ Žƌ ĐĂŶ
ZĞĐĞŶƚůǇ͕ ƚŚĞƌĞ ŚĂƐ ďĞĞŶ ŶĞǁ ƌĞƐĞĂƌĐŚ ĂŶĚ ĐŽŵŵĞƌĐŝĂů ŝŶŝƟĂƚĞƐŵĂůůͲĂŶĚůĂƌŐĞͲƐĐĂůĞƉŝůŽƚƉƌŽũĞĐƚƐ͕ĨƌŽŵǁŚŝĐŚĚĂƚĂ
ĂĐƟǀŝƚǇ ĨŽĐƵƐĞĚ ŽŶ ĐŽŶǀĞƌƟŶŐ ĐĂƌďŽŶ ĚŝŽǆŝĚĞ ĚŝƌĞĐƚůǇ ƚŽ ŽŶ ĐŽƐƚ͕ ƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ ĂŶĚ ŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚ ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐ ĐĂŶ
ŽƚŚĞƌůŽŶŐͲůŝǀĞĚŵĂƚĞƌŝĂůƐ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐƉŽůǇŵĞƌƐ͕ĐĂƌďŽŶĮďƌĞ ďĞ ĚƌĂǁŶ ;/͕ ϮϬϭϳͿ͘ ^ŽŵĞ ĞīŽƌƚƐ͕ ƐƵĐŚ ĂƐ ĂīŽƌĞƐƚĂƟŽŶ
ĐŽŵƉŽƐŝƚĞƐ͕ŐƌĂƉŚĞŶĞ͕ĐĂƌďŽŶďůĂĐŬĂŶĚĞǀĞŶĚŝĂŵŽŶĚ;/&͕ ŽƌƌĞĨŽƌĞƐƚĂƟŽŶƉƌŽũĞĐƚƐ͕ŚĂǀĞďĞŐƵŶƵŶĚĞƌƚŚĞũƵƌŝƐĚŝĐƟŽŶ
ϮϬϭϳͿ͘ ůƚŚŽƵŐŚ ƚŚĞƐĞ ĐŽŵƉĂŶŝĞƐ ĂŶĚ ƌĞƐĞĂƌĐŚ ĞīŽƌƚƐ ĂƌĞ ŽĨ hŶŝƚĞĚ EĂƟŽŶƐ ƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐ ƚŚĂƚ ĐŽƵůĚ ďĞ ĞǆƉĂŶĚĞĚ Žƌ
ŝŶƚŚĞŝƌŝŶĨĂŶĐǇ͕ƚŚĞǇŚĂǀĞĂƩƌĂĐƚĞĚƐƵďƐƚĂŶƟĂůĐŽŵŵĞƌĐŝĂů ƌĂƉŝĚůǇƐĐĂůĞĚƵƉ͘^ĐĞŶĂƌŝŽƐƚŚĂƚƐŚŽǁŶĞƚĞŵŝƐƐŝŽŶƐƚƵƌŶŝŶŐ
ŝŶƚĞƌĞƐƚ͘ ƵĞ ƚŽ ƚŚĞ ĞĂƌůǇ ƐƚĂŐĞƐ ŽĨ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͕ ŝƚ ŝƐ ŶĞŐĂƟǀĞ ŝŶ ƚŚĞ ƐĞĐŽŶĚ ŚĂůĨ ŽĨ ƚŚĞ Ϯϭst ĞŶƚƵƌǇ ĐĂŶ ŐŝǀĞ
ĚŝĸĐƵůƚ ƚŽ ĞƐƟŵĂƚĞ ƚŚĞ ƵƉƐĐĂůŝŶŐ ƉŽƚĞŶƟĂů ŽĨ ƚŚĞ ǀĂƌŝŽƵƐ ƚŚĞ ĨĂůƐĞ ŝŵƉƌĞƐƐŝŽŶ ƚŚĂƚ ƚŚĞƌĞ ŝƐ ŶŽ ƵƌŐĞŶĐǇ͘ ,ŽǁĞǀĞƌ͕ ƚŽ
ĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐ͘  ƌĞĐĞŶƚ ĞƐƟŵĂƚĞ ƉƵƚƐ ƚŚĞ ĂŶŶƵĂů ŵĂƌŬĞƚ ĨŽƌ ĂĐŚŝĞǀĞƚŚŽƐĞƐĐĞŶĂƌŝŽƐǁŝůůƌĞƋƵŝƌĞƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚĂŵŽƵŶƚƐŽĨ
ƚŚĞƐĞŵĂƚĞƌŝĂůƐďĞƚǁĞĞŶϭĂŶĚϳ'ƚKϮƉĞƌǇĞĂƌ͕ĂůƚŚŽƵŐŚ ŐƌŽƐƐŶĞŐĂƟǀĞĞŵŝƐƐŝŽŶƐďǇϮϬϯϬĂƚƚŚĞůĂƚĞƐƚ;ZŽŐĞůũĞƚĂů͕͘
ƚŚŝƐ ŝƐ ĐŽŶƟŶŐĞŶƚ ŽŶ ƉŽůŝĐǇͲ ĂŶĚ ŵĂƌŬĞƚͲƐƵƉƉŽƌƚ ĂĐƟŽŶƐ ϮϬϭϱ͖ŶĚĞƌƐŽŶĂŶĚWĞƚĞƌƐ͕ϮϬϭϲͿ͕ĂŶĚĂĚǀĂŶĐŝŶŐƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ
ƚŽŵĂƚƵƌŝƚǇƵƐƵĂůůǇƚĂŬĞƐĚĞĐĂĚĞƐ͘
;KϮ^ĐŝĞŶĐĞƐ͕ϮϬϭϲͿ͘

7.5. Governance issues for carbon dioxide
removal

ϳ͘ϲ ŽŶĐůƵƐŝŽŶƐĂŶĚƌĞĐŽŵŵĞŶĚĂƟŽŶƐ
ĂƌďŽŶ ĚŝŽǆŝĚĞ ƌĞŵŽǀĂů ƌĞŵĂŝŶƐ ĂŶ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ ƐĞƚ ŽĨ
ƵŶĚĞƌƚĂŬŝŶŐƐĨŽůůŽǁŝŶŐƚŚĞWĂƌŝƐŐƌĞĞŵĞŶƚ͕ƚŽƐƵƉƉůĞŵĞŶƚ
ŝŵŵĞĚŝĂƚĞ ĂŶĚ ĂŐŐƌĞƐƐŝǀĞ ŵŝƟŐĂƟŽŶ ĂĐƟŽŶ͘ /Ŷ ŽƌĚĞƌ ƚŽ
ĂĐŚŝĞǀĞƚŚĞŐŽĂůƐŽĨƚŚĞWĂƌŝƐŐƌĞĞŵĞŶƚ͕ƚŽŬĞĞƉƚŚĞŐůŽďĂů
ŵĞĂŶƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞŝŶĐƌĞĂƐĞǁĞůůďĞůŽǁϮΣ;ŽƌĞǀĞŶďĞůŽǁ
ϭ͘ϱΣͿ͕ĐĂƌďŽŶĚŝŽǆŝĚĞƌĞŵŽǀĂůŝƐůŝŬĞůǇĂŶĞĐĞƐƐĂƌǇƐƚĞƉ͘

ZĞĂůŝǌŝŶŐ ƚŚĞ ƉŽƚĞŶƟĂů ŽĨ ĐĂƌďŽŶ ĚŝŽǆŝĚĞ ƌĞŵŽǀĂů ǁŽƵůĚ
ƌĞƋƵŝƌĞ ůĂƌŐĞͲƐĐĂůĞ ŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚ ŝŶ ƌĞƐĞĂƌĐŚ ;ƚŽ ƌĞĚƵĐĞ ŬĞǇ
ƵŶĐĞƌƚĂŝŶƟĞƐͿ͕ĂŶĚĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚĂŶĚĚĞƉůŽǇŵĞŶƚŝŶĐĞŶƟǀĞƐ
;ƚŽ ƌĞĚƵĐĞ ĐŽƐƚƐͿ͘ 'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐ ĐĂŶ ƉůĂǇ Ă ŬĞǇ ƌŽůĞ ŝŶ
ƉƌŽǀŝĚŝŶŐ ƚŚĞ ĨƵŶĚŝŶŐ ĂŶĚ ŝŶĐĞŶƟǀĞƐ ŶĞĞĚĞĚ ƚŽ ĂĐŚŝĞǀĞ
ƚŚĞƐĞ ŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚƐ ;>ŽŵĂǆ Ğƚ Ăů͕͘ ϮϬϭϱ͖ WĞƚĞƌƐ ĂŶĚ 'ĞĚĞŶ͕
ϮϬϭϳͿ͘
ůƚŚŽƵŐŚ ƚŚĞƌĞ ŝƐ ŵƵĐŚ ŽŶŐŽŝŶŐ ǁŽƌŬ ǁŽƌůĚǁŝĚĞ ŽŶ ƚŚŝƐ
ƚŽƉŝĐ͕ ƚŚĞ ĮĞůĚ ŽĨ ĐĂƌďŽŶ ƌĞŵŽǀĂů ƌĞŵĂŝŶƐ ǀĞƌǇ ǇŽƵŶŐ
&ŝƌƐƚůǇ͕ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƉŽůŝĐǇĐĂŶǁŽƌŬƚŽƉƌŽƚĞĐƚĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐ ;ƉĂƌƟĐƵůĂƌůǇĨŽƌƚĞĐŚŶŽůŽŐǇͲďĂƐĞĚƐŽůƵƟŽŶƐͿ͕ǁŝƚŚƌĞůĂƟǀĞůǇ
ĨƌŽŵ ĂŶǇ ƉŽƚĞŶƟĂů͕ ŶĞŐĂƟǀĞ ƐŝĚĞͲĞīĞĐƚƐ ;ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂů͕ ůŝƩůĞ ƐĐŚŽůĂƌƐŚŝƉ ŽŶ ƚŚĞ ĚŝƌĞĐƚ ƚŽƉŝĐ ŽĨ ĐĂƌďŽŶ ĚŝŽǆŝĚĞ
ĞĐŽŶŽŵŝĐ͕ƐŽĐŝĂů͕ƉŽůŝƟĐĂůĂŶĚĞƚŚŝĐĂůͿĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚǁŝƚŚůĂƌŐĞͲ ƌĞŵŽǀĂů͘ /Ŷ ƐŽŵĞ ĐĂƐĞƐ͕ ĞīŽƌƚƐ ĂŝŵĞĚ Ăƚ ƐƚƌĞŶŐƚŚĞŶŝŶŐ
ƐĐĂůĞĚĞƉůŽǇŵĞŶƚŽĨĐĂƌďŽŶĚŝŽǆŝĚĞƌĞŵŽǀĂůƐŽůƵƟŽŶƐ;ƵĐŬ͕ approaches to carbon dioxide removal can build on deep
ϮϬϭϲͿ͘^ĞĐŽŶĚůǇ͕ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐĐĂŶƐĞƚĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚƐƚĂŶĚĂƌĚƐ ƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐ ĂŶĚ ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞ ĨƌŽŵ ŽƚŚĞƌ ŝŶĚƵƐƚƌŝĞƐ͕ ĨŽƌ
ĨŽƌ ƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶĐǇ͕ ŶŽƚĂďůǇ ǁŝƚŚ ƌĞŐĂƌĚ ƚŽ ƚŚĞ ŵĞĂƐƵƌĞŵĞŶƚ ĞǆĂŵƉůĞ͕ ĂŐƌŝďƵƐŝŶĞƐƐĞƐ Žƌ ŚĞĂǀǇ ŝŶĚƵƐƚƌǇ͘ EŽŶĞƚŚĞůĞƐƐ͕
ĂŶĚǀĞƌŝĮĐĂƟŽŶŽĨĐĂƌďŽŶƐƚŽƌĞĚĨƌŽŵĂŐŝǀĞŶĐĂƌďŽŶĚŝŽǆŝĚĞ ƐƉĞĐŝĮĐ ƋƵĞƐƟŽŶƐ ĐŽŶĐĞƌŶŝŶŐ ĐƵƌƌĞŶƚ ĂŶĚ ĨƵƚƵƌĞ ĐŽƐƚƐ ŽĨ
ƌĞŵŽǀĂů ƐŽůƵƟŽŶ ;ĂŬŬŽƵƌ Ğƚ Ăů͕͘ ϮϬϭϰͿ͘ dŚŝƌĚůǇ͕ ƚŚĞǇ ĐĂŶ ĐĂƌďŽŶ ĚŝŽǆŝĚĞ ƌĞŵŽǀĂů ŽƉƟŽŶƐ͕ ƚŚĞ ůŽŶŐĞǀŝƚǇ ŽĨ ĐĂƌďŽŶ
ƌĞƋƵŝƌĞƚŚĂƚƐƚĂŶĚĂƌĚƐĂĐĐĞƉƚƉƌŽĚƵĐƚƐĂƌŝƐŝŶŐĨƌŽŵĐĂƌďŽŶ ƌĞƚĞŶƟŽŶ͕ ƚŚĞ ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂů ĐŽŶƐĞƋƵĞŶĐĞƐ ŽĨ ƐĐĂůĞͲůĞǀĞů

Ϯϯ dŚĞ>ŽŶĚŽŶŽŶǀĞŶƟŽŶŝƐĞǆĂŵŝŶŝŶŐŽĐĞĂŶĂůŬĂůŝŶŝƚǇĞŶŚĂŶĐĞŵĞŶƚ͘

Ϯϰ &Žƌ ĞǆĂŵƉůĞ͕ ƚŚĞ /ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů ŝǀŝů ǀŝĂƟŽŶ KƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶ ;/KͿ ƐƚĂŶĚĂƌĚƐ
ĚŽ ŶŽƚ ĐƵƌƌĞŶƚůǇ ĂĐĐĞƉƚ ƐǇŶƚŚĞƟĐ ĨƵĞůƐ ŵĂĚĞ ĨƌŽŵ ĐĂƌďŽŶ ĚŝŽǆŝĚĞ ĚĞƌŝǀĞĚ
ĨƌŽŵĚŝƌĞĐƚĂŝƌĐĂƉƚƵƌĞ͘
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ĚĞƉůŽǇŵĞŶƚ ŽĨ ĐĂƌďŽŶ ĚŝŽǆŝĚĞ ƌĞŵŽǀĂů ĂŶĚ ŽƚŚĞƌ ŬĞǇ ͻ ĂƌďŽŶĚŝŽǆŝĚĞƌĞŵŽǀĂůƉƌĞƐĞŶƚƐƐƉĞĐŝĮĐĐŚĂůůĞŶŐĞƐĨŽƌ
ƋƵĞƐƟŽŶƐ ƌĞŵĂŝŶ ůĂƌŐĞůǇ ƵŶĞǆƉůŽƌĞĚ͘ ƌŝƟĐĂůůǇ͕ ŽŶůǇ ŽŶĞ
ůŝĨĞͲĐǇĐůĞĂĐĐŽƵŶƟŶŐ͕ǁŚŝĐŚǁŝůůĚŝƌĞĐƚůǇĂīĞĐƚĂĐĐŽƵŶƟŶŐ
ĐŽƵŶƚƌǇŝŶƚŚĞǁŽƌůĚ;ƚŚĞhŶŝƚĞĚ<ŝŶŐĚŽŵͿŚĂƐĂŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ
ƐƚĂŶĚĂƌĚƐ͕ ŝŶĚƵƐƚƌŝĂů ƐƚĂŶĚĂƌĚƐ͕ ŝŶĚƵƐƚƌŝĂů ĂŶĚ ĮŶĂŶĐŝĂů
ƉƌŽŐƌĂŵŵĞ ĂŝŵĞĚ ĞǆƉůŝĐŝƚůǇ Ăƚ ƐƵƉƉŽƌƟŶŐ ĐĂƌďŽŶ ĚŝŽǆŝĚĞ
ƉƌĂĐƟĐĞ͕ ĂŶĚ ƌĞŐƵůĂƟŽŶ͘ ŵŝƐƐŝŽŶƐ ƚƌĂĚŝŶŐ ŝŶ ƉĂƌƟĐƵůĂƌ
ƌĞŵŽǀĂů;EZ͕ϮϬϭϳͿ͘
ǁŽƵůĚ ďĞ ĐŽŵƉůŝĐĂƚĞĚ ďǇ ĐĂƌďŽŶͲŶĞŐĂƟǀĞ ĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐ͘
KǀĞƌƚ ĂŶĚ ĚĞĚŝĐĂƚĞĚ ĂŶĂůǇƐŝƐ ĂŶĚ ĞīŽƌƚƐ ǁŽƵůĚ ďĞ
ƌĞƋƵŝƌĞĚ ƚŽ ĚĞǀĞůŽƉ͕ ƌĞĮŶĞ ĂŶĚ ŝŶĐŽƌƉŽƌĂƚĞ ĐĂƌďŽŶ
/ŶůŝŐŚƚŽĨƚŚĞĂďŽǀĞ͕ƚŚĞƌĞĂƌĞĨŽƵƌŬĞǇƌĞĐŽŵŵĞŶĚĂƟŽŶƐ
dioxide removal approaches into these commercial and
ĨŽƌĐŽŶƐŝĚĞƌĂƟŽŶ͗
ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚĂůĞŶĚĞĂǀŽƵƌƐ͘
ͻ
^ŽŵĞ
ĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐ ƌĂŝƐĞ ƋƵĞƐƟŽŶƐ ĂƌŽƵŶĚ ŐůŽďĂů
ͻ 'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐ ĂƌŽƵŶĚ ƚŚĞ ǁŽƌůĚ ŵŝŐŚƚ ĐĂƌĞĨƵůůǇ ĂƐƐĞƐƐ
ŐŽǀĞƌŶĂŶĐĞ
ŝŶ ƚŚĞ ŶĞĂƌ ƚĞƌŵ ;ĨŽƌ ĞǆĂŵƉůĞ͕ ŽĐĞĂŶ
ƚŚĞƉŽƚĞŶƟĂůƌŽůĞŽĨĐĂƌďŽŶĚŝŽǆŝĚĞƌĞŵŽǀĂůŝŶĂĐŚŝĞǀŝŶŐ
ĂůŬĂůŝŶŝƚǇĞŶŚĂŶĐĞŵĞŶƚǀŝƐͲĂͲǀŝƐƚŚĞ>ŽŶĚŽŶŽŶǀĞŶƟŽŶͿ͘
ƚŚĞ ŐŽĂůƐ ŽĨ ƚŚĞ WĂƌŝƐ ŐƌĞĞŵĞŶƚ͘ dŚĞǇ ǁŽƵůĚ ďĞŶĞĮƚ
/ŶĂĚĚŝƟŽŶ͕ǁŝĚĞĚĞƉůŽǇŵĞŶƚŽĨĐĂƌďŽŶĚŝŽǆŝĚĞƌĞŵŽǀĂů
ĨƌŽŵƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐƚŚĞƐĞƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐĂŶĚƚŚĞƉŽƚĞŶƟĂů
ƌĂŝƐĞƐĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůƋƵĞƐƟŽŶƐĂďŽƵƚŚŽǁƚŽĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞůǇ
ĂŶĐŝůůĂƌǇ ďĞŶĞĮƚƐ ƚŚĞǇ ŵĂǇ ƉƌŽǀŝĚĞ ƚŽ ĐŽŵŵĞƌĐĞ ĂŶĚ
ƐƚĂďŝůŝǌĞĂƚŵŽƐƉŚĞƌŝĐĐĂƌďŽŶĚŝŽǆŝĚĞĐŽŶĐĞŶƚƌĂƟŽŶƐĂŶĚ
ƚƌĂĚĞ͕ƐƵĐŚĂƐŝŵƉƌŽǀĞĚĐƌŽƉǇŝĞůĚƐ͘
ŚŽǁ ƚŽ ŵĂŶĂŐĞ ŝŶƚĞƌĞƐƚƐ ŐůŽďĂůůǇ ĂŶĚ ĂŵŽŶŐ ŶĂƟŽŶƐ͘
ͻ 'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐĂŶĚŽƚŚĞƌƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐĐŽƵůĚůĂƵŶĐŚũŽŝŶƚ
ĞĚŝĐĂƚĞĚ ǁŽƌŬŝŶŐ ŐƌŽƵƉƐ͕ ƉĞƌŚĂƉƐ ŵŽĚĞůůĞĚ ŽŶ ƚŚĞ
ƌĞƐĞĂƌĐŚ ĂŶĚ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐ ŽŶ ƚŚĞ ŵĂŶǇ
ůŝŵĂƚĞĂŶĚůĞĂŶŝƌŽĂůŝƟŽŶĂŶĚƚŚĞŝƌǁŽƌŬŽŶƐŚŽƌƚͲ
ƉĂƚŚǁĂǇƐĨŽƌĐĂƌďŽŶĚŝŽǆŝĚĞƌĞŵŽǀĂů͘^ƵĐŚƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐ
ůŝǀĞĚ ĐůŝŵĂƚĞ ƉŽůůƵƚĂŶƚƐ͕ ĐŽƵůĚ ďĞ ĨŽƌŵĞĚ ĂŶĚ ďĞŐŝŶ
ǁŽƵůĚ ďĞ ĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞ͕ ŐŝǀĞŶ ƚŚĂƚ ƐŽŵĞ ĐĂƌďŽŶ
ĚŝƐĐƵƐƐŝŶŐƚŚĞƐĞŝƐƐƵĞƐ͘
ĚŝŽǆŝĚĞ ƌĞŵŽǀĂů ŽƉƟŽŶƐ ĂƌĞ ŽŶůǇ Ăƚ ƚŚĞ ĞĂƌůǇ ƐƚĂŐĞƐ ŽĨ
ͻ
^ŝŶĐĞƚŚĞůĂŶĚͲďĂƐĞĚƐǇƐƚĞŵƐƌĞůĞǀĂŶƚĨŽƌĐĂƌďŽŶĚŝŽǆŝĚĞ
ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͕ĂŶĚŝŶůŝŐŚƚŽĨƚŚĞƌŽůĞƚŚĞǇĐŽƵůĚƉůĂǇŝŶ
ƌĞŵŽǀĂůŚĂǀĞďĞĞŶŵĂŶĂŐĞĚďǇŚƵŵĂŶƐĨŽƌŵĂŶǇǇĞĂƌƐ͕
ĐƵƌďŝŶŐĐůŝŵĂƚĞĐŚĂŶŐĞ͘ŽƚŚĐŽƌĞƐĐŝĞŶƟĮĐƵŶĚĞƌƚĂŬŝŶŐƐ
ƚŚĞƌĞŝƐĂǁĞĂůƚŚŽĨŬŶŽǁůĞĚŐĞƚŚĂƚĐĂŶďĞƌĞĂĚŝůǇĂƉƉůŝĞĚ
;ĨŽƌ ĞǆĂŵƉůĞ͕ Ă ĚĞĐĂĚĞͲůŽŶŐ ƐĐŝĞŶĐĞ ƉƌŽŐƌĂŵŵĞ ŽŶ
ƚŽĚĂǇ ǁŝƚŚ ĐŽŶĮĚĞŶĐĞ͘ &ƵƌƚŚĞƌŵŽƌĞ͕ ƚŚĞƐĞ ĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐ
ƚŚĞ ĐĂƌďŽŶ ĐǇĐůĞ ŝŶ ƐŽŝůͿ ĂŶĚ ƚĞĐŚŶŽůŽŐǇ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ
ƉƌĞƐĞŶƚŽƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐƚŽŵĞĞƚŽƚŚĞƌŐůŽďĂůƐƵƐƚĂŝŶĂďŝůŝƚǇ
ĞīŽƌƚƐ ;ĨŽĐƵƐĞĚ͕ ĨŽƌ ĞǆĂŵƉůĞ͕ ŽŶ ŶŽǀĞů ŵĂƚĞƌŝĂůƐ ĂŶĚ
ŐŽĂůƐ͕ ƐƵĐŚ ĂƐ ŝŵƉƌŽǀĞĚ ǁĂƚĞƌ ƋƵĂůŝƚǇ͕ ĞĐŽƐǇƐƚĞŵ
ƉƌŽĐĞƐƐĞƐ ĨŽƌ ĚŝƌĞĐƚ Ăŝƌ ĐĂƉƚƵƌĞͿ ĐŽƵůĚ ďĞ ŝŶĐůƵĚĞĚ͕
ƌĞƐƚŽƌĂƟŽŶ͕ďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚǇƉƌĞƐĞƌǀĂƟŽŶ͕ĨŽŽĚĂŶĚŶƵƚƌŝƟŽŶ
ƉŽƐƐŝďůǇƐƚƌƵĐƚƵƌĞĚĂƌŽƵŶĚƉŝůŽƚƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐĂŶĚĞĂƌůǇͲ
ƐĞĐƵƌŝƚǇ͕ũŽďĐƌĞĂƟŽŶĂŶĚŝŵƉƌŽǀĞĚĐƌŽƉǇŝĞůĚƐ͘
ĚĞŵŽŶƐƚƌĂƟŽŶ ĂĐƟǀŝƟĞƐ͕ ǁŚĞƌĞ ƉƌŽŐƌĞƐƐ ĐĂŶ ďĞ ŵĂĚĞ
ƋƵŝĐŬůǇĂŶĚĞĂƌůǇͲĂĐƟŽŶŽƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐĐĂŶďĞŝĚĞŶƟĮĞĚ
ĂŶĚŝŶǀĞƐƟŐĂƚĞĚ͘
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hE&;ϮϬϭϱͿ͚͘dŚĞWĂƌŝƐŐƌĞĞŵĞŶƚ͕͛dŚĞŽŶĨĞƌĞŶĐĞŽĨƚŚĞWĂƌƟĞƐ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚ͗ŚƩƉƐ͗ͬͬƵŶĨĐĐĐ͘ŝŶƚͬƌĞƐŽƵƌĐĞͬĚŽĐƐͬϮϬϭϱͬĐŽƉϮϭͬ
ĞŶŐͬůϬϵƌϬϭ͘ƉĚĨĐĐĞƐƐĞĚϭϱKĐƚŽďĞƌϮϬϭϳ͘

Chapter 2
AƵƐƚƌĂůŝĂŶ 'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚ ;ϮϬϭϲͿ ƵƐƚƌĂůŝĂ͛Ɛ ĞŵŝƐƐŝŽŶƐ ƉƌŽũĞĐƟŽŶƐ ϮϬϭϲ͘ ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ͘ŐŽǀ͘ĂƵͬƐǇƐƚĞŵͬĮůĞƐͬƌĞƐŽƵƌĐĞƐͬ
ϵϰϯϳĨĞϮϳͲϲϰĨϰͲϰĚϭϲͲďϯĨϭͲϰĞϬϯĐϮĨϳďϬĚϳͬĮůĞƐͬĂƵƐƚͲĞŵŝƐƐŝŽŶƐͲƉƌŽũĞĐƟŽŶƐͲϮϬϭϲ͘ƉĚĨ͗ ĞƉĂƌƚŵĞŶƚ ŽĨ ƚŚĞ ŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ ĂŶĚ
ŶĞƌŐǇ͕ƵƐƚƌĂůŝĂ͘
ĂƉƉĞŶĂƐ ;ϮϬϭϱͿ ^ĞŬƌĞƚĂƌŝĂƚ ZEͲ'Z<͘ ǀĂŝůĂďůĞ Ăƚ͗ ŚƩƉ͗ͬͬĂƉŬŝ͘ŶĞƚͬǁƉͲĐŽŶƚĞŶƚͬƵƉůŽĂĚƐͬϮϬϭϱͬϬϳͬWƌĞƐĞŶƚĂƐŝͲ/EͲWWE^Ͳ
ĚŝͲ<>,<͘ƉƉƚǆ͘
W;ϮϬϭϳͿ^ƚĂƟƐƟĐĂůƌĞǀŝĞǁŽĨtŽƌůĚŶĞƌŐǇϮϬϭϲ͕ƌŝƟƐŚWĞƚƌŽůĞƵŵ͕ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ďƉ͘ĐŽŵͬĞŶͬŐůŽďĂůͬĐŽƌƉŽƌĂƚĞͬĞŶĞƌŐǇͲĞĐŽŶŽŵŝĐƐͬ
ƐƚĂƟƐƟĐĂůͲƌĞǀŝĞǁͲŽĨͲǁŽƌůĚͲĞŶĞƌŐǇ͘Śƚŵů͘
ůŝŵĂƚĞĐƟŽŶdƌĂĐŬĞƌ;ϮϬϭϳĂͿĐƟŽŶďǇŚŝŶĂĂŶĚ/ŶĚŝĂƐůŽǁƐĞŵŝƐƐŝŽŶƐŐƌŽǁƚŚ͕WƌĞƐŝĚĞŶƚdƌƵŵƉ͛ƐƉŽůŝĐŝĞƐůŝŬĞůǇƚŽĐĂƵƐĞh^
ĞŵŝƐƐŝŽŶƐƚŽŇĂƩĞŶ͘WŽůŝĐǇƌŝĞĨůŝŵĂƚĞŶĂůǇƟĐƐ͕ĐŽĨǇƐĂŶĚEĞǁůŝŵĂƚĞŝŶƐƟƚƵƚĞ͕ǀĂŝůĂďůĞĂƚ͗ŚƩƉ͗ͬͬĐůŝŵĂƚĞĂĐƟŽŶƚƌĂĐŬĞƌ͘
ŽƌŐͬĂƐƐĞƚƐͬƉƵďůŝĐĂƟŽŶƐͬďƌŝĞĮŶŐͺƉĂƉĞƌƐͬdͺϮϬϭϳͲϬϱͲϭϱͺƌŝĞĮŶŐͺ/ŶĚŝĂͲŚŝŶĂͲh^͘ƉĚĨĐĐĞƐƐĞĚϳƵŐƵƐƚϮϬϭϳ͘
ůŝŵĂƚĞ ĐƟŽŶ dƌĂĐŬĞƌ ;ϮϬϭϳďͿ ŽƵŶƚƌǇ ĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚ͗ ƌĂǌŝů ;ƵƉĚĂƚĞĚ ϭϳ DĂǇ͕ ϮϬϭϳͿ͘ ůŝŵĂƚĞ ĐƟŽŶ dƌĂĐŬĞƌ ;ůŝŵĂƚĞ ŶĂůǇƟĐƐ͕
ĐŽĨǇƐ͕EĞǁůŝŵĂƚĞ/ŶƐƟƚƵƚĞͿ͘ŚƩƉ͗ͬͬĐůŝŵĂƚĞĂĐƟŽŶƚƌĂĐŬĞƌ͘ŽƌŐͬĐŽƵŶƚƌŝĞƐͬďƌĂǌŝů͘Śƚŵů;ĐĐĞƐƐĞĚϮϳƵŐƵƐƚ͕ϮϬϭϳͿ͘
ůŝŵĂƚĞ ĐƟŽŶ dƌĂĐŬĞƌ ;ϮϬϭϳĐͿ ŽƵŶƚƌǇ ĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚ͗ ŚŝŶĂ ;ƵƉĚĂƚĞĚ ϭϳ DĂǇ͕ ϮϬϭϳͿ͘ ůŝŵĂƚĞ ĐƟŽŶ dƌĂĐŬĞƌ ;ůŝŵĂƚĞ ŶĂůǇƟĐƐ͕
ĐŽĨǇƐ͕EĞǁůŝŵĂƚĞ/ŶƐƟƚƵƚĞͿ͘ŚƩƉ͗ͬͬĐůŝŵĂƚĞĂĐƟŽŶƚƌĂĐŬĞƌ͘ŽƌŐͬĐŽƵŶƚƌŝĞƐͬĐŚŝŶĂ͘Śƚŵů;ĐĐĞƐƐĞĚϮϳƵŐƵƐƚ͕ϮϬϭϳͿ͘
ůŝŵĂƚĞĐƟŽŶdƌĂĐŬĞƌ;ϮϬϭϳĚͿŽƵŶƚƌǇĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚ͗/ŶĚŝĂ;ƵƉĚĂƚĞĚϭϳDĂǇ͕ϮϬϭϳͿ͘ůŝŵĂƚĞĐƟŽŶdƌĂĐŬĞƌ;ůŝŵĂƚĞŶĂůǇƟĐƐ͕ĐŽͲ
ĨǇƐ͕EĞǁůŝŵĂƚĞ/ŶƐƟƚƵƚĞͿ͘ŚƩƉ͗ͬͬĐůŝŵĂƚĞĂĐƟŽŶƚƌĂĐŬĞƌ͘ŽƌŐͬĐŽƵŶƚƌŝĞƐͬŝŶĚŝĂ͘Śƚŵů;ĐĐĞƐƐĞĚϮϳƵŐƵƐƚ͕ϮϬϭϳͿ͘
ůŝŵĂƚĞĐƟŽŶdƌĂĐŬĞƌ;ϮϬϭϳĞͿŽƵŶƚƌǇĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚ͗:ĂƉĂŶ;ƵƉĚĂƚĞĚϵDĂǇ͕ϮϬϭϳͿ͘ůŝŵĂƚĞĐƟŽŶdƌĂĐŬĞƌ;ůŝŵĂƚĞŶĂůǇƟĐƐ͕ĐŽͲ
ĨǇƐ͕EĞǁůŝŵĂƚĞ/ŶƐƟƚƵƚĞͿ͘ŚƩƉ͗ͬͬĐůŝŵĂƚĞĂĐƟŽŶƚƌĂĐŬĞƌ͘ŽƌŐͬĐŽƵŶƚƌŝĞƐͬũĂƉĂŶ͘Śƚŵů;ĂĐĐĞƐƐĞĚŽŶϮϳƵŐƵƐƚ͕ϮϬϭϳͿ͘
ůŝŵĂƚĞĐƟŽŶdƌĂĐŬĞƌ;ϮϬϭϳĨͿŽƵŶƚƌǇĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚ͗^ŽƵƚŚĨƌŝĐĂ;ƵƉĚĂƚĞĚϲ:ƵůǇ͕ϮϬϭϳͿ͘ůŝŵĂƚĞĐƟŽŶdƌĂĐŬĞƌ;ůŝŵĂƚĞŶĂůǇƟĐƐ͕
ĐŽĨǇƐ͕EĞǁůŝŵĂƚĞ/ŶƐƟƚƵƚĞͿ͘ŚƩƉ͗ͬͬĐůŝŵĂƚĞĂĐƟŽŶƚƌĂĐŬĞƌ͘ŽƌŐͬĐŽƵŶƚƌŝĞƐͬƐŽƵƚŚĂĨƌŝĐĂ͘Śƚŵů;ĂĐĐĞƐƐĞĚŽŶϮϳƵŐƵƐƚ͕ϮϬϭϳͿ͘
ůŝŵĂƚĞĐƟŽŶdƌĂĐŬĞƌ;ϮϬϭϳŐͿŚƩƉ͗ͬͬĐůŝŵĂƚĞĂĐƟŽŶƚƌĂĐŬĞƌ͘ŽƌŐͬ͘
ůŝŵĂƚĞĚǀŝƐĞƌƐ;ϮϬϭϳͿdƌƵŵƉďĂĐŬƚƌĂĐŬĞƌ͘ŚƩƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ĐůŝŵĂƚĞĂĚǀŝƐĞƌƐ͘ĐŽŵͬƚƌƵŵƉďĂĐŬƚƌĂĐŬĞƌͬ͘
ůŝŵĂƚĞdƌĂŶƐƉĂƌĞŶĐǇ;ϮϬϭϳͿƌŽǁŶƚŽ'ƌĞĞŶ͗dŚĞ'ϮϬƚƌĂŶƐŝƟŽŶƚŽĂůŽǁͲĐĂƌďŽŶĞĐŽŶŽŵǇ͘ůŝŵĂƚĞdƌĂŶƐƉĂƌĞŶĐǇ͕ĐͬŽ,ƵŵďŽůĚƚͲ
sŝĂĚƌŝŶĂ'ŽǀĞƌŶĂŶĐĞWůĂƞŽƌŵ͕ĞƌůŝŶ͕'ĞƌŵĂŶǇ͕ǁǁǁ͘ĐůŝŵĂƚĞͲƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶĐǇ͘ŽƌŐ͘
ůŝŵĂƚĞŝŶƚĞƌĂĐƟǀĞ;ϮϬϭϳͿtŚĂƚ^ůĂƐŚŝŶŐůŝŵĂƚĞZƵůĞƐDĞĂŶƐ&ŽƌƚŚĞh͘^͘WůĞĚŐĞƚŽWĂƌŝƐ͕ǀĂŝůĂďůĞĂƚ͗ŚƩƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ĐůŝŵĂƚĞŝŶƚĞƌĂĐͲ
ƟǀĞ͘ŽƌŐͬŵĞĚŝĂͲĐŽǀĞƌĂŐĞͬǁŚĂƚͲƐůĂƐŚŝŶŐͲĐůŝŵĂƚĞͲƌƵůĞƐͲŵĞĂŶƐͲĨŽƌͲƚŚĞͲƵͲƐͲƉůĞĚŐĞͲƚŽͲƉĂƌŝƐͬ
ĞŶůǌĞŶ͕D͕͘ĚŵŝƌĂĂů͕͕͘ZŽĞůĨƐĞŵĂ͕D͕͘sĂŶ^ŽĞƐƚ͕,͕͘,ŽĨ͕͘&͘Θ&ŽƌƐĞůů͕E͘;ϮϬϭϲĂͿŽŶƚƌŝďƵƟŽŶŽĨƚŚĞ'ϮϬĞĐŽŶŽŵŝĞƐƚŽƚŚĞ
ŐůŽďĂůŝŵƉĂĐƚŽĨƚŚĞWĂƌŝƐĂŐƌĞĞŵĞŶƚĐůŝŵĂƚĞƉƌŽƉŽƐĂůƐ͘ůŝŵĂƟĐŚĂŶŐĞ͕ϭϯϳ͕ϲϱϱͲϲϲϱ͘
ĞŶůǌĞŶ͕D͘'͘:͕͘&ĞŬĞƚĞ͕,͕͘,ƂŚŶĞ͕E͕͘ĚŵŝƌĂĂů͕͕͘&ŽƌƐĞůů͕E͕͘,ŽĨ͕͘&͕͘KůŝǀŝĞƌ͕:͘'͘:͕͘ZŽĞůĨƐĞŵĂ͕D͘ΘsĂŶ^ŽĞƐƚ͕,͘;ϮϬϭϲďͿ
'ƌĞĞŶŚŽƵƐĞŐĂƐĞŵŝƐƐŝŽŶƐĨƌŽŵĐƵƌƌĞŶƚĂŶĚĞŶŚĂŶĐĞĚƉŽůŝĐŝĞƐŽĨŚŝŶĂƵŶƟůϮϬϯϬ͗ĂŶĞŵŝƐƐŝŽŶƐƉĞĂŬďĞĨŽƌĞϮϬϯϬ͍ŶĞƌŐǇ
WŽůŝĐǇ͕ϴϵ͕ϮϮϰͲϮϯϲ͘
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ĞƉĂƌƚŵĞŶƚKĨŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůīĂŝƌƐZĞƉƵďůŝĐKĨ^ŽƵƚŚĨƌŝĐĂ;ϮϬϭϭĂͿ^ŽƵƚŚĨƌŝĐĂ͛Ɛ^ĞĐŽŶĚEĂƟŽŶĂůŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶƵŶĚĞƌƚŚĞ
hŶŝƚĞĚ EĂƟŽŶƐ &ƌĂŵĞǁŽƌŬ ŽŶǀĞŶƟŽŶ ŽŶ ůŝŵĂƚĞ ŚĂŶŐĞ͕ ǀĂŝůĂďůĞ Ăƚ͗ ŚƩƉ͗ͬͬƵŶĨĐĐĐ͘ŝŶƚͬƌĞƐŽƵƌĐĞͬĚŽĐƐͬŶĂƚĐͬǌĂĨŶĐϬϮ͘ƉĚĨ
ĐĐĞƐƐĞĚϭϰKĐƚŽďĞƌϮϬϭϲ͘
ĞƉĂƌƚŵĞŶƚ KĨ ŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂů īĂŝƌƐ ZĞƉƵďůŝĐ KĨ ^ŽƵƚŚ ĨƌŝĐĂ ;ϮϬϭϭďͿ ǆƉůĂŶĂƚŽƌǇ ŶŽƚĞ͗ ĞĮŶŝŶŐ ^ŽƵƚŚ ĨƌŝĐĂ͛Ɛ WĞĂŬ͕ WůĂƚĞĂƵ
ĂŶĚ ĞĐůŝŶĞ 'ƌĞĞŶŚŽƵƐĞ 'ĂƐ ŵŝƐƐŝŽŶ dƌĂũĞĐƚŽƌǇ͘ ǀĂŝůĂďůĞ Ăƚ͗ ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĐůŝŵĂƚĞĂĐƟŽŶ͘ŽƌŐ͘ǌĂͬĐŽƉϭϳͲĐŵƉϳͬƐĂͲŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚͲ
ƉŽƐŝƟŽŶͲŽŶͲĐůŝŵĂƚĞͲĐŚĂŶŐĞĐĐĞƐƐĞĚϮϰKĐƚŽďĞƌ͕ϮϬϭϳ
;ϮϬϭϰͿdƌĞŶĚƐĂŶĚƉƌŽũĞĐƟŽŶƐŝŶƵƌŽƉĞϮϬϭϰ͘ƵƌŽƉĞĂŶŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚŐĞŶĐǇ͕ZĞƉŽƌƚEŽϲͬϮϬϭϲ͕ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĞĞĂ͘ĞƵƌŽƉĂ͘
ĞƵͬƉƵďůŝĐĂƟŽŶƐͬƚƌĞŶĚƐͲĂŶĚͲƉƌŽũĞĐƟŽŶƐͲŝŶͲĞƵƌŽƉĞͲϮϬϭϰ͘
;ϮϬϭϲĂͿdŽƚĂůŐƌĞĞŶŚŽƵƐĞŐĂƐĞŵŝƐƐŝŽŶƐƚƌĞŶĚƐĂŶĚƉƌŽũĞĐƟŽŶƐͶƵƌŽƉĞĂŶŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚŐĞŶĐǇKŶůŝŶĞ͘ǀĂŝůĂďůĞ͗ŚƩƉ͗ͬͬ
ǁǁǁ͘ĞĞĂ͘ĞƵƌŽƉĂ͘ĞƵͬĚĂƚĂͲĂŶĚͲŵĂƉƐͬŝŶĚŝĐĂƚŽƌƐͬŐƌĞĞŶŚŽƵƐĞͲŐĂƐͲĞŵŝƐƐŝŽŶͲƚƌĞŶĚƐͲϲͬĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚĐĐĞƐƐĞĚϮϳ:ĂŶƵĂƌǇϮϬϭϳ͘
;ϮϬϭϲďͿdƌĞŶĚƐĂŶĚƉƌŽũĞĐƟŽŶƐŝŶƵƌŽƉĞϮϬϭϲͲdƌĂĐŬŝŶŐƉƌŽŐƌĞƐƐƚŽǁĂƌĚƐƵƌŽƉĞ͛ƐĐůŝŵĂƚĞĂŶĚĞŶĞƌŐǇƚĂƌŐĞƚƐ͘ƵƌŽƉĞĂŶ
ŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚŐĞŶĐǇ͕ZĞƉŽƌƚEŽϮϵͬϮϬϭϲ͕ŚƩƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ĞĞĂ͘ĞƵƌŽƉĂ͘ĞƵͬƉƵďůŝĐĂƟŽŶƐͬƚƌĞŶĚƐͲĂŶĚͲƉƌŽũĞĐƟŽŶƐͲŝŶͲĞƵƌŽƉĞ͘
ŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ ŶĚ ůŝŵĂƚĞ ŚĂŶŐĞ ĂŶĂĚĂ ;ϮϬϭϳͿ ĂŶĂĚŝĂŶ ŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂů ^ƵƐƚĂŝŶĂďŝůŝƚǇ /ŶĚŝĐĂƚŽƌƐ͗ WƌŽŐƌĞƐƐ dŽǁĂƌĚƐ ĂŶĂĚĂ͛Ɛ
'ƌĞĞŶŚŽƵƐĞ 'ĂƐ ŵŝƐƐŝŽŶƐ ZĞĚƵĐƟŽŶ dĂƌŐĞƚ͘ ŚƩƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ĞĐ͘ŐĐ͘ĐĂͬŝŶĚŝĐĂƚĞƵƌƐͲŝŶĚŝĐĂƚŽƌƐͬϯϯϵϳͲϭϳϰͲϰ&ϬͲϴϮϱϴͲ
ϵϭ&ϮϵϱϯϰͬWƌŽŐƌĞƐƐdŽǁĂƌĚƐĂŶĂĚĂ','ŵŝƐƐŝŽŶƐdĂƌŐĞƚͺE͘ƉĚĨ͘
&K;ϮϬϭϳͿ&K^ddWƌŽĚƵĐƟŽŶŽĨůŝǀĞĂŶŝŵĂůƐ͕ĐƌŽƉƐ͕ĐŽŶƐƵŵƉƟŽŶŽĨŶŝƚƌŽŐĞŶĨĞƌƟůŝƐĞƌƐ͕ďƵƌŶŝŶŐʹƐĂǀĂŶŶĂŚ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚ͗͞ŚƩƉ͗ͬͬ
ǁǁǁ͘ĨĂŽ͘ŽƌŐͬĨĂŽƐƚĂƚͬĞŶͬ͟Ͱů͞ĚĂƚĂ͟ĐĐĞƐƐĞĚϮϰKĐƚŽďĞƌϮϬϭϳ&ŝŐƵĞƌĞƐ͕͕͘^ĐŚĞůůŶŚƵďĞƌ͕,͘:͕͘tŚŝƚĞŵĂŶ͕'͕͘ZŽĐŬƐƚƌƂŵ͕:͕͘
,ŽďůĞǇ͕͘ΘZĂŚŵƐƚŽƌĨ͕^͘ϮϬϭϳ͘dŚƌĞĞǇĞĂƌƐƚŽƐĂĨĞŐƵĂƌĚŽƵƌĐůŝŵĂƚĞ͘EĂƚƵƌĞ͕ϱϰϲ͕ϱϵϯͲϱϵϱ͕ĚŽŝ͗ϭϬ͘ϭϬϯϴͬϱϰϲϱϵϯĂ͘
'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚ ŽĨ ĂŶĂĚĂ ;ϮϬϭϲͿ ĂŶĂĚĂ͛Ɛ ^ĞĐŽŶĚ ŝĞŶŶŝĂů ZĞƉŽƌƚ ŽŶ ůŝŵĂƚĞ ŚĂŶŐĞ͕ ŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ ĂŶĚ ůŝŵĂƚĞ ŚĂŶŐĞ ĂŶĂͲ
ĚĂ͕
ŚƩƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ĞĐ͘ŐĐ͘ĐĂͬŐĞƐͲŐŚŐͬϬϮϬϵϱͲϬͲϰϬϲͲϳ&ϬͲϴϮϴϭϰϱϮϰϵ&ϱͬϯϬϬϭйϮϬhE&йϮϬϮŶĚйϮϬŝĞŶŶŝĂůйϮϬ
ZĞƉŽƌƚͺĞͺǀϳͺůŽǁZĞƐ͘ƉĚĨ͘
'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚŽĨ:ĂƉĂŶ͘;ϮϬϭϲͿ:ĂƉĂŶ͛Ɛ^ĞĐŽŶĚŝĞŶŶŝĂůZĞƉŽƌƚhŶĚĞƌƚŚĞhŶŝƚĞĚEĂƟŽŶƐ&ƌĂŵĞǁŽƌŬŽŶǀĞŶƟŽŶŽŶůŝŵĂƚĞŚĂŶŐĞ͕
ǀĂŝůĂďůĞ Ăƚ͗ ŚƩƉ͗ͬͬƵŶĨĐĐĐ͘ŝŶƚͬĮůĞƐͬŶĂƟŽŶĂůͺƌĞƉŽƌƚƐͬďŝĞŶŶŝĂůͺƌĞƉŽƌƚƐͺĂŶĚͺŝĂƌͬƐƵďŵŝƩĞĚͺďŝĞŶŶŝĂůͺƌĞƉŽƌƚƐͬĂƉƉůŝĐĂƟŽŶͬƉĚĨͬ
ũĂƉĂŶͺďƌϮͺƌĞǀŝƐĞĚ͘ƉĚĨKŶůŝŶĞ͘ĐĐĞƐƐĞĚ͘
'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚŽĨZƵƐƐŝĂ͘;ϮϬϭϰͿ&ŝƌƐƚŝĞŶŶŝĂůZĞƉŽƌƚŽĨƚŚĞZƵƐƐŝĂŶ&ĞĚĞƌĂƟŽŶKŶůŝŶĞ͘hE&͕ŽŶŶ͕ĂǀĂŝůĂďůĞĂƚ͗ŚƩƉ͗ͬͬƵŶĨĐĐĐ͘
ŝŶƚͬĮůĞƐͬŶĂƟŽŶĂůͺƌĞƉŽƌƚƐͬďŝĞŶŶŝĂůͺƌĞƉŽƌƚƐͺĂŶĚͺŝĂƌͬƐƵďŵŝƩĞĚͺďŝĞŶŶŝĂůͺƌĞƉŽƌƚƐͬĂƉƉůŝĐĂƟŽŶͬƉĚĨͬϭďƌͺƌƵƐͺƵŶŽĸĐĂůͺƚƌĂŶƐͲ
ůĂƟŽŶͺĞŶŐ͘ƉĚĨĐĐĞƐƐĞĚϭϮĞĐĞŵďĞƌϮϬϭϰ͘
'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚŽĨZƵƐƐŝĂ͘;ϮϬϭϱͿ^ĞĐŽŶĚŝĞŶŶŝĂůZĞƉŽƌƚŽĨƚŚĞZƵƐƐŝĂŶ&ĞĚĞƌĂƟŽŶKŶůŝŶĞ͘hE&͕ŽŶŶ͕ĂǀĂŝůĂďůĞĂƚ͗ŚƩƉ͗ͬͬƵŶĨĐĐĐ͘
ŝŶƚͬƌĞƐŽƵƌĐĞͬĚŽĐƐͬϮϬϭϲͬƚƌƌͬƌƵƐ͘ƉĚĨ͘ĐĐĞƐƐĞĚϮϬϭϱ͘
'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚ ŽĨ ƌĂǌŝů ;ϮϬϭϬͿ Z EŽ͘ ϳϯϵϬ͕ ϵ ĞĐĞŵďĞƌ ϮϬϭϬ͘ ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƉůĂŶĂůƚŽ͘ŐŽǀ͘ďƌͬĐĐŝǀŝůͺϬϯͬͺƚŽϮϬϬϳͲϮϬϭϬͬϮϬϭϬͬ
ĞĐƌĞƚŽͬϳϯϵϬ͘Śƚŵ
'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚŽĨDĞǆŝĐŽ;ϮϬϭϮĂͿDĞǆŝĐŽ͘DĠǆŝĐŽƋƵŝŶƚĂĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶŶĂĐŝŽŶĂůĂŶƚĞůĂŽŶǀĞŶĐŝſŶDĂƌĐŽĚĞůĂƐEĂĐŝŽŶĞƐhŶŝĚĂƐ
ƐŽďƌĞĞůĂŵďŝŽůŝŵĄƟĐŽ͗͘ŚƩƉ͗ͬͬƵŶĨĐĐĐ͘ŝŶƚͬƌĞƐŽƵƌĐĞͬĚŽĐƐͬŶĂƚĐͬŵĞǆŶĐϱƐ͘ƉĚĨ͘
'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚŽĨDĞǆŝĐŽ;ϮϬϭϮďͿWƌŽŐƌĂŵĂƐƉĂƌĂŵŝƟŐĂƌĞůĐĂŵďŝŽĐůŝŵĄƟĐŽ͕ǀĂŝůĂďůĞĂƚ͗ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁϮ͘ŝŶĞĐĐ͘ŐŽď͘ŵǆͬƉƵďůŝĐĂĐŝŽͲ
ŶĞƐͬůŝďƌŽƐͬϲϴϱͬƉƌŽŐƌĂŵĂƐϮ͘ƉĚĨĐĐĞƐƐĞĚϭϬEŽǀĞŵďĞƌϮϬϭϱ͘
'ƌĂƐƐŝ͕'͕͘,ŽƵƐĞ͕:͕͘ĞŶƚĞŶĞƌ͕&͕͘&ĞĚĞƌŝĐŝ͕^͕͘ĞŶůǌĞŶ͕D͘ΘWĞŶŵĂŶ͕:͘;ϮϬϭϳͿdŚĞŬĞǇƌŽůĞŽĨĨŽƌĞƐƚƐŝŶŵĞĞƟŶŐĐůŝŵĂƚĞƚĂƌŐĞƚƐ
ƌĞƋƵŝƌĞƐƐĐŝĞŶĐĞĨŽƌĐƌĞĚŝďůĞŵŝƟŐĂƟŽŶ͘EĂƚƵƌĞůŝŵ͘ŚĂŶŐĞ͕ϳ͕ϮϮϬͲϮϮϲ͘
'ƌĞĞŶ͕&͘Θ^ƚĞƌŶ͕E͘;ϮϬϭϳͿŚŝŶĂ͛ƐĐŚĂŶŐŝŶŐĞĐŽŶŽŵǇ͗ŝŵƉůŝĐĂƟŽŶƐĨŽƌŝƚƐĐĂƌďŽŶĚŝŽǆŝĚĞĞŵŝƐƐŝŽŶƐ͘ ůŝŵĂƚĞWŽůŝĐǇ͕ϭϳ͕ϰϮϯͲϰϰϮ͘
,ĂĨƐƚĞĂĚ͕D͘;ϮϬϭϳͿKŶdƌƵŵƉ͕WĂƌŝƐ͕ĂŶĚ'ƌĞĞŶŚŽƵƐĞ'ĂƐŵŝƐƐŝŽŶƐ͘ZĞƚƌŝĞǀĞĚƵŐƵƐƚϳ͕ϮϬϭϳ͕ĨƌŽŵZĞƐŽƵƌĐĞƐĨŽƌƚŚĞ&ƵƚƵƌĞ͗
ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƌī͘ŽƌŐͬďůŽŐͬϮϬϭϳͬƚƌƵŵƉͲƉĂƌŝƐͲĂŶĚͲŐƌĞĞŶŚŽƵƐĞͲŐĂƐͲĞŵŝƐƐŝŽŶƐ͘
/;ϮϬϭϱͿtŽƌůĚŶĞƌŐǇKƵƚůŽŽŬϮϬϭϲ͕WĂƌŝƐ͕&ƌĂŶĐĞ͕/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůŶĞƌŐǇŐĞŶĐǇ͘
/;ϮϬϭϳͿ/ĮŶĚƐKϮĞŵŝƐƐŝŽŶƐŇĂƚĨŽƌƚŚŝƌĚƐƚƌĂŝŐŚƚǇĞĂƌĞǀĞŶĂƐŐůŽďĂůĞĐŽŶŽŵǇŐƌĞǁŝŶϮϬϭϲ͕WĂƌŝƐ͕&ƌĂŶĐĞ͕/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů
ŶĞƌŐǇ ŐĞŶĐǇ͕ ŚƩƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ŝĞĂ͘ŽƌŐͬŶĞǁƐƌŽŽŵͬŶĞǁƐͬϮϬϭϳͬŵĂƌĐŚͬŝĞĂͲĮŶĚƐͲĐŽϮͲĞŵŝƐƐŝŽŶƐͲŇĂƚͲĨŽƌͲƚŚŝƌĚͲƐƚƌĂŝŐŚƚͲǇĞĂƌͲĞǀĞŶͲ
ĂƐͲŐůŽďĂůͲĞĐŽŶŽŵǇͲŐƌĞǁ͘Śƚŵů͘
:ĂĐŬƐŽŶ͕Z͕͘͘ĂŶĂĚĞůů͕:͘'͕͘>ĞYƵĞƌĞ͕͕͘ŶĚƌĞǁ͕Z͘D͕͘<ŽƌƐďĂŬŬĞŶ͕:͘/͕͘WĞƚĞƌƐ͕'͘W͘ΘEĂŬŝĐĞŶŽǀŝĐ͕E͘;ϮϬϭϲͿZĞĂĐŚŝŶŐƉĞĂŬ
ĞŵŝƐƐŝŽŶƐ͘EĂƚƵƌĞůŝŵ͘ŚĂŶŐĞ͕ϲ͕ϳͲϭϬ͘
:ĂŶƐƐĞŶƐͲDĂĞŶŚŽƵƚ͕'͕͘ƌŝƉƉĂ͕D͕͘'ƵŝǌǌĂƌĚŝ͕͕͘DƵŶƚĞĂŶ͕D͕͘^ĐŚĂĂĨ͕͕͘ĞŶƚĞŶĞƌ͕&͕͘ĞƌŐĂŵĂƐĐŚŝ͕W͕͘WĂŐůŝĂƌŝ͕s͕͘KůŝǀŝĞƌ͕:͘'͘:͕͘
WĞƚĞƌƐ͕:͘͘,͘t͕͘sĂŶĂƌĚĞŶŶĞ͕:͕͘͘DŽŶŶŝ͕^͕͘ŽĞƌŝŶŐ͕h͘ΘWĞƚƌĞƐĐƵ͕͘D͘Z͘;ϮϬϭϳͿ'Zǀϰ͘ϯ͘Ϯ'ůŽďĂůƚůĂƐŽĨƚŚĞƚŚƌĞĞ
ŵĂũŽƌ'ƌĞĞŶŚŽƵƐĞ'ĂƐŵŝƐƐŝŽŶƐĨŽƌƚŚĞƉĞƌŝŽĚϭϵϳϬͲϮϬϭϮ͘ ĂƌƚŚ^ǇƐƚ͘^Đŝ͘ĂƚĂŝƐĐƵƐƐ͕͘ϮϬϭϳ͕ϭͲϱϱ;ŝŶƌĞǀŝĞǁͿ͘
<ƵƌĂŵŽĐŚŝ͕d͕͘,ƂŚŶĞ͕E͕͘,ĂŐĞŵĂŶŶ͕D͕͘^ƚĞƌů͕^͕͘ůͲ>ĂďŽƵĚǇ͕d͕͘tŽƵƚĞƌƐ͕<͕͘ĞŶŐ͕z͕͘ůŽŬ͕<͕͘,ĂƌĞ͕͕͘^ĐŚĂĞīĞƌ͕D͕͘ĂŶƚǌůĞƌ͕:͕͘
ZŽĐŚĂ͕D͕͘ĞƌǇŶŐ͕͕͘ZŽŐĞůũ͕:͕͘^ŝŶĚƚ͕:͘ΘzĂŶŐƵĂƐWĂƌƌĂ͕W͘;ϮϬϭϲĂͿdŚĞƚĞŶŵŽƐƚŝŵƉŽƌƚĂŶƚƐŚŽƌƚͲƚĞƌŵƐƚĞƉƐƚŽůŝŵŝƚǁĂƌŵŝŶŐ
ƚŽϭ͘ϱΣ͘ůŝŵĂƚĞŶĂůǇƟĐƐ͕ĐŽĨǇƐĂŶĚƚŚĞWŽƚƐĚĂŵ/ŶƐƟƚƵƚĞĨŽƌůŝŵĂƚĞ/ŵƉĂĐƚZĞƐĞĂƌĐŚ;W/<Ϳ͘
<ƵƌĂŵŽĐŚŝ͕d͕͘,ƂŚŶĞ͕E͕͘^ƚĞƌů͕^͕͘'ŽŶǌĂůĞƐͲƵŹŝŐĂ͕^͕͘,ĂŶƐ͕&͕͘,ĂŐĞŵĂŶŶ͕D͕͘,ĞƌŶĂŶĚĞǌ>ĞŐĂƌŝĂ͕͕͘ĞŶůǌĞŶ͕D͘'͘:͕͘ZŽĞůĨͲ
ƐĞŵĂ͕D͕͘sĂŶ^ŽĞƐƚ͕,͕͘&ŽƌƐĞůů͕E͘ΘdƵƌŬŽǀƐŬĂ͕K͘;ϮϬϭϲďͿ'ƌĞĞŶŚŽƵƐĞŐĂƐŵŝƟŐĂƟŽŶƐĐĞŶĂƌŝŽƐĨŽƌŵĂũŽƌĞŵŝƫŶŐĐŽƵŶƚƌŝĞƐ͗
ŶĂůǇƐŝƐŽĨĐƵƌƌĞŶƚĂŶĚƉůĂŶŶĞĚĐůŝŵĂƚĞƉŽůŝĐŝĞƐ͕ĂŶĚŵŝƟŐĂƟŽŶƉůĞĚŐĞƐ͘ŽůŽŐŶĞ͕'ĞƌŵĂŶǇ͗EĞǁůŝŵĂƚĞ/ŶƐƟƚƵƚĞ͕W>͕//^͕
ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘Ɖďů͘ŶůͬĞŶͬƉƵďůŝĐĂƟŽŶƐͬŐƌĞĞŶŚŽƵƐĞͲŐĂƐͲŵŝƟŐĂƟŽŶͲƐĐĞŶĂƌŝŽƐͲĨŽƌͲŵĂũŽƌͲĞŵŝƫŶŐͲĐŽƵŶƚƌŝĞƐ͘
DŝŶŝƐƚƌǇŽĨdŚĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂŶĚ^ƵƐƚĂŝŶĂďůĞĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƌŐĞŶƟŶĂ͘;ϮϬϭϱͿdĞƌĐĞƌĂŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶEĂĐŝŽŶĂůĚĞů'ŽďŝĞƌŶŽĚĞůĂ
ZĞƉƷďůŝĐĂƌŐĞŶƟŶĂĂůĂƐWĂƌƚĞƐĚĞůĂŽŶǀĞŶĐŝſŶDĂƌĐŽĚĞůĂƐEĂĐŝŽŶĞƐhŶŝĚĂƐƐŽďƌĞĂŵďŝŽůŝŵĄƟĐŽKŶůŝŶĞ͘^ĞĐƌĞƚĂƌşĂĚĞ
ŵďŝĞŶƚĞǇĞƐĂƌƌŽůůŽ^ƵƐƚĞŶƚĂďůĞĚĞůĂEĂĐŝſŶ͘ǀĂŝůĂďůĞ͗ŚƩƉ͗ͬͬƵŶĨĐĐĐ͘ŝŶƚͬƌĞƐŽƵƌĐĞͬĚŽĐƐͬŶĂƚĐͬĂƌŐŶĐϯƐ͘ƉĚĨĐĐĞƐƐĞĚϰƵŐƵƐƚ
ϮϬϭϲ͘
DŝƚƌĂ͕͕͘ŚŝƚŬĂƌĂ͕W͕͘ZŽƐƐ͕<͕͘^ŝŶŐŚ͕D͕͘^ĂǁŚŶĞǇ͕^͕͘<ĞƐǁĂŶŝ͕^͘ΘĂƚƌĂ͕W͘;ϮϬϭϳͿWĂƚŚǁĂǇƐĨŽƌDĞĞƟŶŐ/ŶĚŝĂ͛ƐůŝŵĂƚĞ'ŽĂůƐ͘
tĂƐŚŝŶŐƚŽŶ͕h^͗tŽƌůĚZĞƐŽƵƌĐĞ/ŶƐƟƚƵƚĞ͘
E^;ϮϬϭϯͿEĂƟŽŶĂůůŝŵĂƚĞŚĂŶŐĞ^ƚƌĂƚĞŐǇ͘ϭϬͲϮϬͲϰϬsŝƐŝŽŶ͘DĞǆŝĐŽ͗&ĞĚĞƌĂů'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚŽĨDĞǆŝĐŽ͘
KůŝǀŝĞƌ͕:͘'͘:͕͘WĞƚĞƌƐ͕:͘͘,͘t͘Θ^ĐŚƵƌĞ͕<͘D͘;ϮϬϭϳͿdƌĞŶĚƐŝŶŐůŽďĂůĞŵŝƐƐŝŽŶƐŽĨKϮĂŶĚŽƚŚĞƌŐƌĞĞŶŚŽƵƐĞŐĂƐĞƐ͗ϮϬϭϳZĞƉŽƌƚ͘
W>ƌĞƉŽƌƚŶŽ͘Ϯϲϳϰ͕W>EĞƚŚĞƌůĂŶĚƐŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůƐƐĞƐƐŵĞŶƚŐĞŶĐǇ͕ŝůƚŚŽǀĞŶ͕ƚŚĞEĞƚŚĞƌůĂŶĚƐ͕ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘Ɖďů͘ŶůͬĞŶͬ
ŶĞǁƐͬŶĞǁƐŝƚĞŵƐͬϮϬϭϳͬŐƌĞĞŶŚŽƵƐĞͲŐĂƐͲĞŵŝƐƐŝŽŶͲůĞǀĞůƐͲĐŽŶƟŶƵĞĚͲƚŽͲƌŝƐĞͲŝŶͲϮϬϭϲ͘
W>;ϮϬϭϳͿW>ůŝŵĂƚĞWůĞĚŐĞEƚŽŽů͕ǁǁǁ͘Ɖďů͘ŶůͬŝŶĚĐ͘W>EĞƚŚĞƌůĂŶĚƐŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůƐƐĞƐƐŵĞŶƚŐĞŶĐǇ͘
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6040
WĞƚĞƌƐ͕'͘W͕͘ŶĚƌĞǁ͕Z͘D͕͘ĂŶĂĚĞůů͕:͘'͕͘&ƵƐƐ͕^͕͘:ĂĐŬƐŽŶ͕Z͕͘͘<ŽƌƐďĂŬŬĞŶ͕:͘/͕͘>ĞYƵĞƌĞ͕͘ΘEĂŬŝĐĞŶŽǀŝĐ͕E͘;ϮϬϭϳͿ<ĞǇŝŶĚŝĐĂͲ
ƚŽƌƐƚŽƚƌĂĐŬĐƵƌƌĞŶƚƉƌŽŐƌĞƐƐĂŶĚĨƵƚƵƌĞĂŵďŝƟŽŶŽĨƚŚĞWĂƌŝƐŐƌĞĞŵĞŶƚ͘EĂƚƵƌĞůŝŵ͘ŚĂŶŐĞ͕ϳ͕ϭϭϴͲϭϮϮ͘
WůĂŶŶŝŶŐŽŵŵŝƐƐŝŽŶ'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚŽĨ/ŶĚŝĂ;ϮϬϭϭͿ>ŽǁĂƌďŽŶ^ƚƌĂƚĞŐŝĞƐĨŽƌ/ŶĐůƵƐŝǀĞ'ƌŽǁƚŚ͗Ŷ/ŶƚĞƌŝŵZĞƉŽƌƚ͘/ŶƚĞƌŝŵZĞƉŽƌƚ
ŽĨ ƚŚĞ ǆƉĞƌƚ 'ƌŽƵƉ ŽŶ >Žǁ ĂƌďŽŶ ^ƚƌĂƚĞŐŝĞƐ ĨŽƌ /ŶĐůƵƐŝǀĞ 'ƌŽǁƚŚ͕ EĞǁ ĞůŚŝ͕ /ŶĚŝĂ͕ ŚƩƉ͗ͬͬŵŽĞĨ͘ŶŝĐ͘ŝŶͬĚŽǁŶůŽĂĚƐͬƉƵďůŝĐͲ
ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶͬ/ŶƚĞƌŝŵйϮϬZĞƉŽƌƚйϮϬŽĨйϮϬƚŚĞйϮϬǆƉĞƌƚйϮϬ'ƌŽƵƉ͘ƉĚĨ͘
WůĂŶŶŝŶŐŽŵŵŝƐƐŝŽŶ'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚŽĨ/ŶĚŝĂ;ϮϬϭϰͿdŚĞ&ŝŶĂůZĞƉŽƌƚŽĨƚŚĞǆƉĞƌƚ'ƌŽƵƉŽŶ>ŽǁĂƌďŽŶ^ƚƌĂƚĞŐŝĞƐĨŽƌ/ŶĐůƵƐŝǀĞ
'ƌŽǁƚŚ͘/ŶƚĞƌŝŵZĞƉŽƌƚŽĨƚŚĞǆƉĞƌƚ'ƌŽƵƉŽŶ>ŽǁĂƌďŽŶ^ƚƌĂƚĞŐŝĞƐĨŽƌ/ŶĐůƵƐŝǀĞ'ƌŽǁƚŚ͕EĞǁĞůŚŝ͕/ŶĚŝĂ͕ŚƩƉ͗ͬͬƉůĂŶŶŝŶŐͲ
ĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶ͘ŶŝĐ͘ŝŶͬƌĞƉŽƌƚƐͬŐĞŶƌĞƉͬƌĞƉͺĐĂƌďŽŶϮϬϬϱ͘ƉĚĨ͘
ZĞƉƵďůŝĐŽĨ<ŽƌĞĂ͘;ϮϬϭϲͿ^ƵďŵŝƐƐŝŽŶďǇƚŚĞZĞƉƵďůŝĐŽĨ<ŽƌĞĂ͗/ŶƚĞŶĚĞĚEĂƟŽŶĂůůǇĞƚĞƌŵŝŶĞĚŽŶƚƌŝďƵƟŽŶKŶůŝŶĞ͘hE&͘
ǀĂŝůĂďůĞ͗
ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁϰ͘ƵŶĨĐĐĐ͘ŝŶƚͬŶĚĐƌĞŐŝƐƚƌǇͬWƵďůŝƐŚĞĚŽĐƵŵĞŶƚƐͬZĞƉƵďůŝĐйϮϬŽĨйϮϬ<ŽƌĞĂйϮϬ&ŝƌƐƚͬ/EйϮϬ^ƵďŵŝƐͲ
ƐŝŽŶйϮϬďǇйϮϬƚŚĞйϮϬZĞƉƵďůŝĐйϮϬŽĨйϮϬ<ŽƌĞĂйϮϬŽŶйϮϬ:ƵŶĞйϮϬϯϬ͘ƉĚĨĐĐĞƐƐĞĚϮϴ:ƵůǇϮϬϭϳ͘
ZĞƉƵďůŝĐŽĨdƵƌŬĞǇDŝŶŝƐƚƌǇŽĨŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂŶĚhƌďĂŶŝǌĂƟŽŶ;ϮϬϭϲͿ^ŝǆƚŚEĂƟŽŶĂůŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶŽĨdƵƌŬĞǇ͘ŶŬĂƌĂ͕dƵƌŬĞǇ͘
ZĞƉƵƚĞǆ;ϮϬϭϲͿ&ƌĂŵŝŶŐƵƐƚƌĂůŝĂ͛ƐϮϬϯϬĞŶĞƌŐǇΘĐůŝŵĂƚĞƉŽůŝĐǇŵŝǆ͘dŚĞĐŽŶƚƌŝďƵƟŽŶŽĨƐĂĨĞŐƵĂƌĚƐĞĐƚŽƌƐƚŽƵƐƚƌĂůŝĂ͛ƐϮϬϯϬ
ĞŵŝƐƐŝŽŶƐ ƌĞĚƵĐƟŽŶ ƚĂƌŐĞƚ͘ ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƌĞƉƵƚĞǆ͘ĐŽŵͬǁƉͲĐŽŶƚĞŶƚͬƵƉůŽĂĚƐͬϮϬϭϲͬϬϵͬϬϵϭϲͺZĞƉƵdĞǆͲtŚŝƚĞͲWĂƉĞƌͺ&ƌĂŵŝŶŐͲ
ƵƐƚƌĂůŝĂƐͲĞŶĞƌŐǇͲƉŽůŝĐǇͲŵŝǆͲƚŽͲϮϬϯϬ͘ƉĚĨ͗DZ<dhWdͮ^ĞƉƚĞŵďĞƌϮϬϭϲ
ZŚŽĚŝƵŵ 'ƌŽƵƉ ;ϮϬϭϳͿ dĂŬŝŶŐ ^ƚŽĐŬ ϮϬϭϳ͗ ĚũƵƐƟŶŐ ǆƉĞĐƚĂƟŽŶƐ ĨŽƌ h^ ',' ŵŝƐƐŝŽŶƐ͘ ǀĂŝůĂďůĞ Ăƚ͗ ŚƩƉ͗ͬͬƌŚŐ͘ĐŽŵͬƌĞƉŽƌƚƐͬ
ƚĂŬŝŶŐͲƐƚŽĐŬͲϮϬϭϳͲĂĚũƵƐƟŶŐͲĞǆƉĞĐƚĂƟŽŶƐͲĨŽƌͲƵƐͲŐŚŐͲĞŵŝƐƐŝŽŶƐ͘
ZŽĐŬƐƚƌƂŵ͕:͕͘'ĂīŶĞǇ͕K͕͘ZŽŐĞůũ͕:͕͘DĞŝŶƐŚĂƵƐĞŶ͕D͕͘EĂŬŝĐĞŶŽǀŝĐ͕E͘Θ^ĐŚĞůůŶŚƵďĞƌ͕,͘:͘;ϮϬϭϳͿƌŽĂĚŵĂƉĨŽƌƌĂƉŝĚĚĞĐĂƌďŽŶͲ
ŝǌĂƟŽŶ͘^ĐŝĞŶĐĞ͕ϯϱϱ͕ϭϮϲϵ͘
^ŚĂ͕&͕͘:/͕͘Θ>ŝŶǁĞŝ͕>͘;ϮϬϭϱͿŶŶĂůǇƐŝƐŽĨŚŝŶĂ͛Ɛ/E͘ĞŝũŝŶŐ͕ŚŝŶĂ͗ŚŝŶĂEĂƟŽŶĂůĞŶƚĞƌĨŽƌůŝŵĂƚĞŚĂŶŐĞ^ƚƌĂƚĞŐǇĂŶĚ
/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůŽŽƉĞƌĂƟŽŶ͘
^ŚĂ͕&͕͘:/͕͘Θ>ŝŶǁĞŝ͕>͘;ϮϬϭϳͿŶŶĂůǇƐŝƐŽĨŚŝŶĂ͛Ɛ/E;hƉĚĂƚĞĚĂŶĂůǇƐŝƐϮϬϭϳͿ;D/>^ƌĞƉŽƌƚͿ͘ĞŝũŝŶŐ͕ŚŝŶĂ͗ŚŝŶĂEĂƟŽŶĂů
ĞŶƚĞƌĨŽƌůŝŵĂƚĞŚĂŶŐĞ^ƚƌĂƚĞŐǇĂŶĚ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůŽŽƉĞƌĂƟŽŶ͘
^ŽƵƚŚ ĨƌŝĐĂ͘ ĞƉĂƌƚŵĞŶƚ ŽĨ ŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂů īĂŝƌƐ ;ϮϬϭϭͿ ǆƉůĂŶĂƚŽƌǇ ŶŽƚĞ͗ ĞĮŶŝŶŐ ^ŽƵƚŚ ĨƌŝĐĂ͛Ɛ WĞĂŬ͕ WůĂƚĞĂƵ ĂŶĚ ĞĐůŝŶĞ
'ƌĞĞŶŚŽƵƐĞ'ĂƐŵŝƐƐŝŽŶdƌĂũĞĐƚŽƌǇ͘'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚŽĨZĞƉƵďůŝĐŽĨ^ŽƵƚŚĨƌŝĐĂ͗͘ ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĐůŝŵĂƚĞĂĐƟŽŶ͘ŽƌŐ͘ǌĂͬĐŽƉϭϳͲĐŵƉϳͬƐĂͲ
ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚͲƉŽƐŝƟŽŶͲŽŶͲĐůŝŵĂƚĞͲĐŚĂŶŐĞ͘
dŚĞ>ĂǁEĂƟŽŶĂů/ŶĨŽƌŵĂƟŽŶĞŶƚĞƌ͘;ϮϬϭϲͿWƌĞƐŝĚĞŶƚĂůĞĐƌĞĞϮϳϭϴϬŽĨϮϰDĂǇ͕ϮϬϭϲ;ĞŶĨŽƌĐĞĚϭ:ƵŶĞ͕ϮϬϭϲͿ͖ƉĂƌƟĂůĂŵĞŶĚŵĞŶƚ
ŽĨƚŚĞŶĨŽƌĐĞŵĞŶƚĞĐƌĞĞŽĨƚŚĞ&ƌĂŵĞǁŽƌŬĐƚŽŶ>ŽǁĂƌďŽŶ͕'ƌĞĞŶ'ƌŽǁƚŚ͘dŚĞ>ĂǁEĂƟŽŶĂů/ŶĨŽƌŵĂƟŽŶĞŶƚĞƌ͕<ŽƌĞĂ
KŶůŝŶĞ͘DŝŶŝƐƚƌǇŽĨ'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚ>ĞŐŝƐůĂƟŽŶ͘ǀĂŝůĂďůĞ͗ŚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ůĂǁ͘ŐŽ͘ŬƌͬůƐ/ŶĨŽW͘ĚŽ͍ůƐŝ^ĞƋсϭϴϯϯϭϰΘĞĨzĚсϮϬϭϲϬϲϬϭη:y
ĐĐĞƐƐĞĚϭϲKĐƚŽďĞƌϮϬϭϲ͘
h͘^͘ĞƉĂƌƚŵĞŶƚŽĨ^ƚĂƚĞ;ϮϬϭϲͿϮϬϭϲƐĞĐŽŶĚďŝĞŶŶŝĂůƌĞƉŽƌƚŽĨƚŚĞhŶŝƚĞĚ^ƚĂƚĞƐŽĨŵĞƌŝĐĂ͕ƵŶĚĞƌƚŚĞhŶŝƚĞĚEĂƟŽŶƐ&ƌĂŵĞǁŽƌŬ
ŽŶǀĞŶƟŽŶ ŽŶ ůŝŵĂƚĞ ŚĂŶŐĞ͘ h^ ĞƉĂƌƚŵĞŶƚ ŽĨ ^ƚĂƚĞ͕ tĂƐŚŝŶŐƚŽŶ͕ ͕ ŚƩƉƐ͗ͬͬƵŶĨĐĐĐ͘ŝŶƚͬĮůĞƐͬŶĂƟŽŶĂůͺƌĞƉŽƌƚƐͬďŝĞŶŶŝĂůͺ
ƌĞƉŽƌƚƐͺĂŶĚͺŝĂƌͬƐƵďŵŝƩĞĚͺďŝĞŶŶŝĂůͺƌĞƉŽƌƚƐͬĂƉƉůŝĐĂƟŽŶͬƉĚĨͬϮϬϭϲͺƐĞĐŽŶĚͺďŝĞŶŶŝĂůͺƌĞƉŽƌƚͺŽĨͺƚŚĞͺƵŶŝƚĞĚͺƐƚĂƚĞƐͺ͘ƉĚĨ͘
hEW;ϮϬϭϲͿdŚĞŵŝƐƐŝŽŶƐ'ĂƉZĞƉŽƌƚϮϬϭϲ͗hEW^ǇŶƚŚĞƐŝƐZĞƉŽƌƚKŶůŝŶĞ͘hŶŝƚĞĚEĂƟŽŶƐŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚWƌŽŐƌĂŵŵĞ;hEWͿ͕
EĂŝƌŽďŝ͘ǀĂŝůĂďůĞ͗ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƵŶĞƉ͘ŽƌŐͬĞŵŝƐƐŝŽŶƐŐĂƉƌĞƉŽƌƚϮϬϭϲͬĐĐĞƐƐĞĚϮϬKĐƚŽďĞƌϮϬϭϳ͘
hEW;ϮϬϭϱͿdŚĞŵŝƐƐŝŽŶƐ'ĂƉZĞƉŽƌƚϮϬϭϱ͗hEW^ǇŶƚŚĞƐŝƐZĞƉŽƌƚKŶůŝŶĞ͘hŶŝƚĞĚEĂƟŽŶƐŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚWƌŽŐƌĂŵŵĞ;hEWͿ͕
EĂŝƌŽďŝ͘ǀĂŝůĂďůĞ͗ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƵŶĞƉ͘ŽƌŐͬĞŵŝƐƐŝŽŶƐŐĂƉƌĞƉŽƌƚϮϬϭϱͬĐĐĞƐƐĞĚ͘
hE&;ϮϬϭϭͿŽŵƉŝůĂƟŽŶŽĨŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶŽŶŶĂƟŽŶĂůůǇĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞŵŝƟŐĂƟŽŶĂĐƟŽŶƐƚŽďĞŝŵƉůĞŵĞŶƚĞĚďǇWĂƌƟĞƐŶŽƚŝŶĐůƵĚĞĚ
ŝŶŶŶĞǆ/ƚŽƚŚĞŽŶǀĞŶƟŽŶ͘&ͬt'>ͬϮϬϭϭͬ/E&͘ϭ͕ŚƩƉ͗ͬͬƵŶĨĐĐĐ͘ŝŶƚͬƌĞƐŽƵƌĐĞͬĚŽĐƐͬϮϬϭϭͬĂǁŐůĐĂϭϰͬĞŶŐͬŝŶĨϬϭ͘ƉĚĨ
tZ/;ϮϬϭϲͿ/d/ŶĚŽŶĞƐŝĂůŝŵĂƚĞĂƚĂǆƉůŽƌĞƌͲW/E/KŶůŝŶĞ͘ǀĂŝůĂďůĞ͗ŚƩƉ͗ͬͬĐĂŝƚ͘ǁƌŝ͘ŽƌŐͬŝŶĚŽŶĞƐŝĂ͍ůŶŐсĞŶĐĐĞƐƐĞĚϯϭ
KĐƚŽďĞƌϮϬϭϲ͘
tZ//d;ϮϬϭϳͿůŝŵĂƚĞŶĂůǇƐŝƐ/ŶĚŝĐĂƚŽƌƐdŽŽů͗tZ/͛ƐůŝŵĂƚĞĂƚĂǆƉůŽƌĞƌ͘tĂƐŚŝŶŐƚŽŶ͕h^͗tŽƌůĚZĞƐŽƵƌĐĞ/ŶƐƟƚƵƚĞ͘

Chapter 3
ůĚǇ͕:͕͘͘WŝǌĞƌ͕t͘͘ΘŬŝŵŽƚŽ͕<͘;ϮϬϭϲͿŽŵƉĂƌŝŶŐĞŵŝƐƐŝŽŶƐŵŝƟŐĂƟŽŶĞīŽƌƚƐĂĐƌŽƐƐĐŽƵŶƚƌŝĞƐ͘ůŝŵĂƚĞWŽůŝĐǇ͕ϭͲϭϱ͘
ŶĚŽŶŽǀĂ͕>͕͘͘,ĂůĞ͕d͘E͘ΘZŽŐĞƌ͕͘͘;ϮϬϭϳͿEĂƟŽŶĂůWŽůŝĐǇĂŶĚdƌĂŶƐŶĂƟŽŶĂů'ŽǀĞƌŶĂŶĐĞŽĨůŝŵĂƚĞŚĂŶŐĞ͗^ƵďƐƟƚƵƚĞƐŽƌ
ŽŵƉůĞŵĞŶƚƐ͍/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů^ƚƵĚŝĞƐYƵĂƌƚĞƌůǇ͕ϲϭ͕ϮϱϯͲϮϲϴ͘
ƵƐƚƌĂůŝĂŶ 'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚ ;ϮϬϭϲͿ ƵƐƚƌĂůŝĂ͛Ɛ ĞŵŝƐƐŝŽŶƐ ƉƌŽũĞĐƟŽŶƐ ϮϬϭϲ͘ ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ͘ŐŽǀ͘ĂƵͬƐǇƐƚĞŵͬĮůĞƐͬ
ƌĞƐŽƵƌĐĞƐͬϵϰϯϳĨĞϮϳͲϲϰĨϰͲϰĚϭϲͲďϯĨϭͲϰĞϬϯĐϮĨϳďϬĚϳͬĮůĞƐͬĂƵƐƚͲĞŵŝƐƐŝŽŶƐͲƉƌŽũĞĐƟŽŶƐͲϮϬϭϲ͘ƉĚĨ͗ĞƉĂƌƚŵĞŶƚŽĨƚŚĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ
ĂŶĚŶĞƌŐǇ͕ƵƐƚƌĂůŝĂ͘
d;ϮϬϭϳͿůŝŵĂƚĞĐƟŽŶdƌĂĐŬĞƌ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚ͗ŚƩƉ͗ͬͬĐůŝŵĂƚĞĂĐƟŽŶƚƌĂĐŬĞƌ͘ŽƌŐͬĐĐĞƐƐĞĚϳƵŐƵƐƚϮϬϭϳ͘
WĂŶĚtĞDĞĂŶƵƐŝŶĞƐƐ;ϮϬϭϲͿdŚĞƵƐŝŶĞƐƐŶĚŽĨůŝŵĂƚĞŚĂŶŐĞ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚ͗ŚƩƉƐ͗ͬͬŶĞǁĐůŝŵĂƚĞŝŶƐƟƚƵƚĞ͘ĮůĞƐ͘ǁŽƌĚƉƌĞƐƐ͘
ĐŽŵͬϮϬϭϲͬϬϲͬďƵƐŝŶĞƐƐͲĞŶĚͲŽĨͲĐůŝŵĂƚĞͲĐŚĂŶŐĞ͘ƉĚĨ͘
;ϮϬϭϳͿWŽǁĞƌ'ĞŶĞƌĂƟŽŶ/ŶĚƵƐƚƌǇ/ŶĨŽƌŵĂƟŽŶ͕;ŚŝŶĂůĞĐƚƌŝĐŝƚǇŽƵŶĐŝůͿ͕ĞŝũŝŶŐKŶůŝŶĞ͘ĐĐĞƐƐĞĚϬϴͬϭϬͬϮϬϭϳ͘
ĞŶƚƌĂůůĞĐƚƌŝĐŝƚǇƵƚŚŽƌŝƚǇ;ϮϬϭϲͿƌĂŌEĂƟŽŶĂůůĞĐƚƌŝĐŝƚǇWůĂŶ͕ĞŶƚƌĂůůĐƚƌŝĐŝƚǇƵƚŚŽƌŝƚǇ;Ϳ͕DŝŶŝƐƚƌǇŽĨWŽǁĞƌ͕'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚ
ŽĨ/ŶĚŝĂ͕͕ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĐĞĂ͘ŶŝĐ͘ŝŶͬƌĞƉŽƌƚƐͬĐŽŵŵŝƩĞĞͬŶĞƉͬŶĞƉͺĚĞĐ͘ƉĚĨ
ŚĂŝ͕Y͕͘&Ƶ͕^͕͘yh͕,͕͘>ŝ͕t͘ΘŚŽŶŐ͕z͘;ϮϬϭϳͿdŚĞŐĂƉƌĞƉŽƌƚŽĨŐůŽďĂůĐůŝŵĂƚĞĐŚĂŶŐĞŵŝƟŐĂƟŽŶ͕ĮŶĂŶĐĞ͕ĂŶĚŐŽǀĞƌŶĂŶĐĞĂŌĞƌ
ƚŚĞhŶŝƚĞĚ^ƚĂƚĞƐĚĞĐůĂƌĞĚŝƚƐǁŝƚŚĚƌĂǁĂůĨƌŽŵƚŚĞWĂƌŝƐŐƌĞĞŵĞŶƚ͘ŚŝŶĞƐĞ:ŽƵƌŶĂůŽĨWŽƉƵůĂƟŽŶZĞƐŽƵƌĐĞƐĂŶĚŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ͕
ϭͲϭϯ͘
ŚĂŶ͕^͕͘&ĂůŬŶĞƌ͕Z͕͘'ŽůĚďĞƌŐ͕D͘ΘsĂŶƐƐĞůƚ͕,͘;ϮϬϭϲͿīĞĐƟǀĞĂŶĚŐĞŽŐƌĂƉŚŝĐĂůůǇďĂůĂŶĐĞĚ͍ŶŽƵƚƉƵƚͲďĂƐĞĚĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚŽĨ
ŶŽŶͲƐƚĂƚĞĐůŝŵĂƚĞĂĐƟŽŶƐ͘ůŝŵĂƚĞWŽůŝĐǇ͕ϭͲϭϮ͘
ŚĞŽŶŐtĂĂĞ;ϮϬϭϳͿKƉĞŶŝŶŐƌĞŵĂƌŬƐďǇƚŚĞWƌĞƐŝĚĞŶƚDŽŽŶ:ĂĞͲ/ŶĂƚƚŚĞϮŶĚŶŶƵĂůDĞĞƟŶŐŽĨƚŚĞ//ŽĂƌĚŽĨ'ŽǀĞƌŶŽƌƐ͕
ϭϲ:ƵŶĞ͕ϮϬϭϳ͕:ĞũƵ͕ƚŚĞZĞƉƵďůŝĐŽĨ<ŽƌĞĂ͘ŚĞŽŶŐtĂĂĞ;ƚŚĞWƌĞƐŝĚĞŶƚ͛ƐKĸĐĞŽĨƚŚĞZĞƉƵďůŝĐŽĨ<ŽƌĞĂͿ͘ŚƩƉ͗ͬͬŵĞŶ͘ƉƌĞƐŝͲ
ĚĞŶƚ͘ŐŽ͘ŬƌͬĂĐƟǀŝƚǇͬƐƉĞĞĐŚĞƐ͘ƉŚƉ͍ƐƌŚйϱǀŝĞǁͺŵŽĚĞйϱсĚĞƚĂŝůΘƐƌŚйϱƐĞƋйϱсϰϮϵΘƐƌŚйϱĚĞƚĂŝůͺŶŽйϱсϰ ;ĂĐĐĞƐƐĞĚ ϭϴ
:ƵůǇ͕ϮϬϭϳͿ͘
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ŚŝŶĂ^ƚĂƟƐƟĐzĞĂƌŽŽŬ;ϮϬϭϳͿŚŝŶĂ^ƚĂƟƐƟĐzĞĂƌŽŽŬϮϬϭϳ͕ŚŝŶĂ^ƚĂƟƐƟĐWƵďůŝƐŚŝŶŐ,ŽƵƐĞ͕ĞŝũŝŶŐ͕ĂǀĂŝůĂďůĞĂƚ͗ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘
ƐƚĂƚƐ͘ŐŽǀ͘ĐŶͬƚũƐũͬŶĚƐũͬϮϬϭϲͬŝŶĚĞǆĞŚ͘Śƚŵ͘
ůĂƌŬĞ͕>͕͘:ŝĂŶŐ͕<͕͘ŬŝŵŽƚŽ͕<͕͘ĂďŝŬĞƌ͕D͕͘ůĂŶĨŽƌĚ͕'͕͘&ŝƐŚĞƌͲsĂŶĚĞŶ͕<͕͘,ŽƵƌĐĂĚĞ͕:͘Ͳ͕͘<ƌĞǇ͕s͕͘<ƌŝĞŐůĞƌ͕͕͘>ƂƐĐŚĞů͕͕͘DĐĐŽůͲ
ůƵŵ͕͕͘WĂůƚƐĞǀ͕^͕͘ZŽƐĞ͕^͕͘^ŚƵŬůĂ͕W͘Z͕͘dĂǀŽŶŝ͕D͕͘ǁĂĂŶ͕͘s͘͘ΘsƵƵƌĞŶ͕͘s͘;ϮϬϭϰͿƐƐĞƐƐŝŶŐdƌĂŶƐĨŽƌŵĂƟŽŶWĂƚŚǁĂǇƐ͘
/Ŷ͗ĚĞŶŚŽĨĞƌ͕K͕͘WŝĐŚƐͲDĂĚƌƵŐĂ͕Z͕͘^ŽŬŽŶĂ͕z͕͘&ĂƌĂŚĂŶŝ͕͕͘<ĂĚŶĞƌ͕^͕͘^ĞǇďŽƚŚ͕<͕͘ĚůĞƌ͕͕͘ĂƵŵ͕/͕͘ƌƵŶŶĞƌ͕^͕͘ŝĐŬĞŵĞŝĞƌ͕
W͕͘<ƌŝĞŵĂŶŶ͕͕͘^ĂǀŽůĂŝŶĞŶ͕:͕͘^ĐŚůƂŵĞƌ͕^͕͘^ƚĞĐŚŽǁ͕͘s͕͘ǁŝĐŬĞů͕d͘ΘDŝŶǆ͕:͘͘;ĞĚƐ͘ͿůŝŵĂƚĞŚĂŶŐĞϮϬϭϰ͗DŝƟŐĂƟŽŶŽĨ
ůŝŵĂƚĞŚĂŶŐĞ͘ŽŶƚƌŝďƵƟŽŶŽĨtŽƌŬŝŶŐ'ƌŽƵƉ///ƚŽƚŚĞ&ŝŌŚƐƐĞƐƐŵĞŶƚZĞƉŽƌƚŽĨƚŚĞ/ŶƚĞƌŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚĂůWĂŶĞůŽŶůŝŵĂƚĞ
ŚĂŶŐĞ͘ĂŵďƌŝĚŐĞ͕hŶŝƚĞĚ<ŝŶŐĚŽŵĂŶĚEĞǁzŽƌŬ͕Ez͕h^͗ĂŵďƌŝĚŐĞhŶŝǀĞƌƐŝƚǇWƌĞƐƐ͘
ůŝŵĂƚĞĐƟŽŶdƌĂĐŬĞƌ;ϮϬϭϳĂͿĐƟŽŶďǇŚŝŶĂĂŶĚ/ŶĚŝĂƐůŽǁƐĞŵŝƐƐŝŽŶƐŐƌŽǁƚŚ͕WƌĞƐŝĚĞŶƚdƌƵŵƉ͛ƐƉŽůŝĐŝĞƐůŝŬĞůǇƚŽĐĂƵƐĞh^ĞŵŝƐͲ
ƐŝŽŶƐƚŽŇĂƩĞŶ͘WŽůŝĐǇƌŝĞĨůŝŵĂƚĞŶĂůǇƟĐƐ͕ĐŽĨǇƐĂŶĚEĞǁůŝŵĂƚĞŝŶƐƟƚƵƚĞ͕ǀĂŝůĂďůĞĂƚ͗ŚƩƉ͗ͬͬĐůŝŵĂƚĞĂĐƟŽŶƚƌĂĐŬĞƌ͘ŽƌŐͬ
ĂƐƐĞƚƐͬƉƵďůŝĐĂƟŽŶƐͬďƌŝĞĮŶŐͺƉĂƉĞƌƐͬdͺϮϬϭϳͲϬϱͲϭϱͺƌŝĞĮŶŐͺ/ŶĚŝĂͲŚŝŶĂͲh^͘ƉĚĨĐĐĞƐƐĞĚϳƵŐƵƐƚϮϬϭϳ͘
ůŝŵĂƚĞĐƟŽŶdƌĂĐŬĞƌ;ϮϬϭϳďͿŽƵŶƚƌǇĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚ͗ƌŐĞŶƟŶĂ;ƵƉĚĂƚĞĚϭϳDĂǇ͕ϮϬϭϳͿ͘ůŝŵĂƚĞĐƟŽŶdƌĂĐŬĞƌ;ůŝŵĂƚĞŶĂůǇƟĐƐ͕
ĐŽĨǇƐ͕EĞǁůŝŵĂƚĞ/ŶƐƟƚƵƚĞͿ͘ŚƩƉ͗ͬͬĐůŝŵĂƚĞĂĐƟŽŶƚƌĂĐŬĞƌ͘ŽƌŐͬĐŽƵŶƚƌŝĞƐͬĂƌŐĞŶƟŶĂ͘Śƚŵů;ĐĐĞƐƐĞĚϮϳƵŐƵƐƚ͕ϮϬϭϳͿ͘
ůŝŵĂƚĞ ĐƟŽŶ dƌĂĐŬĞƌ ;ϮϬϭϳĐͿ ŽƵŶƚƌǇ ĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚ͗ DĞǆŝĐŽ ;ƵƉĚĂƚĞĚ  ϲ :ƵůǇ͕ ϮϬϭϳͿ͘ ůŝŵĂƚĞ ĐƟŽŶ dƌĂĐŬĞƌ ;ůŝŵĂƚĞ ŶĂůǇƟĐƐ͕
ĐŽĨǇƐ͕EĞǁůŝŵĂƚĞ/ŶƐƟƚƵƚĞͿ͘ŚƩƉ͗ͬͬĐůŝŵĂƚĞĂĐƟŽŶƚƌĂĐŬĞƌ͘ŽƌŐͬĐŽƵŶƚƌŝĞƐͬŵĞǆŝĐŽ͘ŚƚŵůĐĐĞƐƐĞĚϯϬƵŐƵƐƚ͕ϮϬϭϳ͘
ůŝŵĂƚĞĐƟŽŶdƌĂĐŬĞƌ;ϮϬϭϳĚͿŽƵŶƚƌǇĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚ͗ZƵƐƐŝĂŶ&ĞĚĞƌĂƟŽŶ;ƵƉĚĂƚĞĚϭϭDĂǇ͕ϮϬϭϳͿ͘ůŝŵĂƚĞĐƟŽŶdƌĂĐŬĞƌ;ůŝŵĂƚĞ
ŶĂůǇƟĐƐ͕ ĐŽĨǇƐ͕ EĞǁůŝŵĂƚĞ /ŶƐƟƚƵƚĞͿ͘ ŚƩƉ͗ͬͬĐůŝŵĂƚĞĂĐƟŽŶƚƌĂĐŬĞƌ͘ŽƌŐͬĐŽƵŶƚƌŝĞƐͬƌƵƐƐŝĂŶĨĞĚĞƌĂƟŽŶ͘Śƚŵů ;ĂĐĐĞƐƐĞĚ ŽŶ Ϯϳ
ƵŐƵƐƚ͕ϮϬϭϳͿ͘
ůŝŵĂƚĞĐƟŽŶdƌĂĐŬĞƌ;ϮϬϭϳĞͿŽƵŶƚƌǇĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚ͗^ĂƵĚŝƌĂďŝĂ;ƵƉĚĂƚĞĚϭϬDĂǇ͕ϮϬϭϳͿ͘ůŝŵĂƚĞĐƟŽŶdƌĂĐŬĞƌ;ůŝŵĂƚĞŶĂͲ
ůǇƟĐƐ͕ĐŽĨǇƐ͕EĞǁůŝŵĂƚĞ/ŶƐƟƚƵƚĞͿ͘ŚƩƉ͗ͬͬĐůŝŵĂƚĞĂĐƟŽŶƚƌĂĐŬĞƌ͘ŽƌŐͬĐŽƵŶƚƌŝĞƐͬƐĂƵĚŝĂƌĂďŝĂ͘Śƚŵů;ĐĐĞƐƐĞĚϮϳƵŐƵƐƚ͕ϮϬϭϳͿ͘
ůŝŵĂƚĞĐƟŽŶdƌĂĐŬĞƌ;ϮϬϭϳĨͿŽƵŶƚƌǇĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚ͗^ŽƵƚŚĨƌŝĐĂ;ƵƉĚĂƚĞĚϲ:ƵůǇ͕ϮϬϭϳͿ͘ůŝŵĂƚĞĐƟŽŶdƌĂĐŬĞƌ;ůŝŵĂƚĞŶĂůǇƟĐƐ͕
ĐŽĨǇƐ͕EĞǁůŝŵĂƚĞ/ŶƐƟƚƵƚĞͿ͘ŚƩƉ͗ͬͬĐůŝŵĂƚĞĂĐƟŽŶƚƌĂĐŬĞƌ͘ŽƌŐͬĐŽƵŶƚƌŝĞƐͬƐŽƵƚŚĂĨƌŝĐĂ͘Śƚŵů;ĂĐĐĞƐƐĞĚŽŶϮϳƵŐƵƐƚ͕ϮϬϭϳͿ͘
ůŝŵĂƚĞĐƟŽŶdƌĂĐŬĞƌ;ϮϬϭϳŐͿŽƵŶƚƌǇĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚ͗dƵƌŬĞǇ;ƵƉĚĂƚĞĚϭϳDĂǇ͕ϮϬϭϳͿ͘ůŝŵĂƚĞĐƟŽŶdƌĂĐŬĞƌ;ůŝŵĂƚĞŶĂůǇƟĐƐ͕
ĐŽĨǇƐ͕EĞǁůŝŵĂƚĞ/ŶƐƟƚƵƚĞͿ͘ŚƩƉ͗ͬͬĐůŝŵĂƚĞĂĐƟŽŶƚƌĂĐŬĞƌ͘ŽƌŐͬĐŽƵŶƚƌŝĞƐͬƚƵƌŬĞǇ͘Śƚŵů;ĐĐĞƐƐĞĚϮϳƵŐƵƐƚ͕ϮϬϭϳͿ͘
ůŝŵĂƚĞĐƟŽŶdƌĂĐŬĞƌ;ϮϬϭϳŚͿŚƩƉ͗ͬͬĐůŝŵĂƚĞĂĐƟŽŶƚƌĂĐŬĞƌ͘ŽƌŐͬ͘
ůŝŵĂƚĞĚǀŝƐĞƌƐ;ϮϬϭϳͿdƌƵŵƉďĂĐŬƚƌĂĐŬĞƌ͘ŚƩƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ĐůŝŵĂƚĞĂĚǀŝƐĞƌƐ͘ĐŽŵͬƚƌƵŵƉďĂĐŬƚƌĂĐŬĞƌͬ͘
ůŝŵĂƚĞdƌĂŶƐƉĂƌĞŶĐǇ;ϮϬϭϳͿƌŽǁŶƚŽ'ƌĞĞŶ͗dŚĞ'ϮϬƚƌĂŶƐŝƟŽŶƚŽĂůŽǁͲĐĂƌďŽŶĞĐŽŶŽŵǇ͘ůŝŵĂƚĞdƌĂŶƐƉĂƌĞŶĐǇ͕ĐͬŽ,ƵŵďŽůĚƚͲ
sŝĂĚƌŝŶĂ'ŽǀĞƌŶĂŶĐĞWůĂƞŽƌŵ͕ĞƌůŝŶ͕'ĞƌŵĂŶǇ͕ǁǁǁ͘ĐůŝŵĂƚĞͲƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶĐǇ͘ŽƌŐ͘
ůŝŵĂƚĞ/ŶƚĞƌĂĐƟǀĞ;ϮϬϭϳͿůŝŵĂƚĞ^ĐŽƌĞďŽĂƌĚ͘h^͗ůŝŵĂƚĞ/ŶƚĞƌĂĐƟǀĞ͘
ůŝŵĂƚĞŝŶƚĞƌĂĐƟǀĞ;ϮϬϭϳͿtŚĂƚ^ůĂƐŚŝŶŐůŝŵĂƚĞZƵůĞƐDĞĂŶƐ&ŽƌƚŚĞh͘^͘WůĞĚŐĞƚŽWĂƌŝƐ͕ǀĂŝůĂďůĞĂƚ͗ŚƩƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ĐůŝŵĂƚĞŝŶƚĞƌĂĐͲ
ƟǀĞ͘ŽƌŐͬŵĞĚŝĂͲĐŽǀĞƌĂŐĞͬǁŚĂƚͲƐůĂƐŚŝŶŐͲĐůŝŵĂƚĞͲƌƵůĞƐͲŵĞĂŶƐͲĨŽƌͲƚŚĞͲƵͲƐͲƉůĞĚŐĞͲƚŽͲƉĂƌŝƐͬ
ŽŵƉĂĐƚKĨDĂǇŽƌƐ;ϮϬϭϱͿůŝŵĂƚĞ>ĞĂĚĞƌƐŚŝƉĂƚƚŚĞ>ŽĐĂů>ĞǀĞů͗'ůŽďĂů/ŵƉĂĐƚŽĨƚŚĞŽŵƉĂĐƚŽĨDĂǇŽƌƐ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚ͗ŚƩƉƐ͗ͬͬ
ĚĂƚĂ͘ďůŽŽŵďĞƌŐůƉ͘ĐŽŵͬŵĂǇŽƌƐͬƐŝƚĞƐͬϭϰͬϮϬϭϲͬϬϭͬZͺŐŐƌĞŐĂƟŽŶZĞƉŽƌƚͺ&ŝŶĂůͺ^ŝŶŐůĞWĂŐĞƐͲ&/E>ͲϮϬϭϲ͘ƉĚĨ͘
ĂŵĂƐƐĂ͕d͕͘&ƌĂŶƐĞŶ͕d͕͘,ĂǇĂ͕͕͘'Ğ͕D͕͘WũĞĐǌŬĂ͕<͘ΘZŽƐƐ͕<͘;ϮϬϭϱͿ/ŶƚĞƌƉƌĞƟŶŐ/EƐ͗ƐƐĞƐƐŝŶŐƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶĐǇŽĨƉŽƐƚͲϮϬϮϬ
ŐƌĞĞŶŚŽƵƐĞŐĂƐĞŵŝƐƐŝŽŶƐƚĂƌŐĞƚƐĨŽƌϴƚŽƉͲĞŵŝƫŶŐĞĐŽŶŽŵŝĞƐ͘tŽƌŬŝŶŐWĂƉĞƌ͘tĂƐŚŝŶŐƚŽŶ͕͗tŽƌůĚZĞƐŽƵƌĐĞƐ/ŶƐƟƚƵƚĞ͘
Available online at ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ǁƌŝ͘ŽƌŐͬƉƵďůŝĐĂƟŽŶͬŝŶƚĞƌƉƌĞƟŶŐͲŝŶĚĐƐ͘
ĞŶůǌĞŶ͕D͕͘ĚŵŝƌĂĂů͕͕͘ZŽĞůĨƐĞŵĂ͕D͕͘sĂŶ^ŽĞƐƚ͕,͕͘,ŽĨ͕͘&͘Θ&ŽƌƐĞůů͕E͘;ϮϬϭϲĂͿŽŶƚƌŝďƵƟŽŶŽĨƚŚĞ'ϮϬĞĐŽŶŽŵŝĞƐƚŽƚŚĞ
ŐůŽďĂůŝŵƉĂĐƚŽĨƚŚĞWĂƌŝƐĂŐƌĞĞŵĞŶƚĐůŝŵĂƚĞƉƌŽƉŽƐĂůƐ͘ůŝŵĂƟĐŚĂŶŐĞ͕ϭϯϳ,ϲϱϱͲϲϲϱ͘
ĞŶůǌĞŶ͕D͘'͘:͕͘&ĞŬĞƚĞ͕,͕͘,ƂŚŶĞ͕E͕͘ĚŵŝƌĂĂů͕͕͘&ŽƌƐĞůů͕E͕͘,ŽĨ͕͘&͕͘KůŝǀŝĞƌ͕:͘'͘:͕͘ZŽĞůĨƐĞŵĂ͕D͘ΘsĂŶ^ŽĞƐƚ͕,͘;ϮϬϭϲďͿ
'ƌĞĞŶŚŽƵƐĞŐĂƐĞŵŝƐƐŝŽŶƐĨƌŽŵĐƵƌƌĞŶƚĂŶĚĞŶŚĂŶĐĞĚƉŽůŝĐŝĞƐŽĨŚŝŶĂƵŶƟůϮϬϯϬ͗ĂŶĞŵŝƐƐŝŽŶƐƉĞĂŬďĞĨŽƌĞϮϬϯϬ͍ŶĞƌŐǇ
WŽůŝĐǇ͕ϴϵ͕ϮϮϰͲϮϯϲ͘
;ϮϬϭϲͿdƌĞŶĚƐĂŶĚƉƌŽũĞĐƟŽŶƐŝŶƵƌŽƉĞ;ϮϬϭϲͲdƌĂĐŬŝŶŐƉƌŽŐƌĞƐƐƚŽǁĂƌĚƐƵƌŽƉĞ͛ƐĐůŝŵĂƚĞĂŶĚĞŶĞƌŐǇƚĂƌŐĞƚƐ͘ƵƌŽƉĞĂŶŶǀŝͲ
ƌŽŶŵĞŶƚŐĞŶĐǇ͕ZĞƉŽƌƚEŽϮϵͬϮϬϭϲ͕ ŚƩƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ĞĞĂ͘ĞƵƌŽƉĂ͘ĞƵͬƉƵďůŝĐĂƟŽŶƐͬƚƌĞŶĚƐͲĂŶĚͲƉƌŽũĞĐƟŽŶƐͲŝŶͲĞƵƌŽƉĞ͘
ŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ ŶĚ ůŝŵĂƚĞ ŚĂŶŐĞ ĂŶĂĚĂ ;ϮϬϭϳͿ ĂŶĂĚŝĂŶ ŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂů ^ƵƐƚĂŝŶĂďŝůŝƚǇ /ŶĚŝĐĂƚŽƌƐ͗ WƌŽŐƌĞƐƐ dŽǁĂƌĚƐ ĂŶĂĚĂ͛Ɛ
'ƌĞĞŶŚŽƵƐĞ 'ĂƐ ŵŝƐƐŝŽŶƐ ZĞĚƵĐƟŽŶ dĂƌŐĞƚ͘ ŚƩƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ĞĐ͘ŐĐ͘ĐĂͬŝŶĚŝĐĂƚĞƵƌƐͲŝŶĚŝĐĂƚŽƌƐͬϯϯϵϳͲϭϳϰͲϰ&ϬͲϴϮϱϴͲ
ϵϭ&ϮϵϱϯϰͬWƌŽŐƌĞƐƐdŽǁĂƌĚƐĂŶĂĚĂ','ŵŝƐƐŝŽŶƐdĂƌŐĞƚͺE͘ƉĚĨ͘
&ŽƌƐĞůů͕E͕͘dƵƌŬŽǀƐŬĂ͕K͕͘'ƵƐƟ͕D͕͘KďĞƌƐƚĞŝŶĞƌ͕D͕͘ůǌĞŶ͕D͘͘Θ,ĂǀůŝŬ͕W͘;ϮϬϭϲͿƐƐĞƐƐŝŶŐƚŚĞ/EƐ͛ůĂŶĚƵƐĞ͕ůĂŶĚƵƐĞĐŚĂŶŐĞ͕
ĂŶĚĨŽƌĞƐƚĞŵŝƐƐŝŽŶƉƌŽũĞĐƟŽŶƐ͘ĂƌďŽŶĂůĂŶĐĞĂŶĚDĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͕ϭϭ, Ϯϲ͘
&ƌŝĐŬŽ͕K͕͘,ĂǀůŝŬ͕W͕͘ZŽŐĞůũ͕:͕͘<ůŝŵŽŶƚ͕͕͘'ƵƐƟ͕D͕͘:ŽŚŶƐŽŶ͕E͕͘<ŽůƉ͕W͕͘^ƚƌƵďĞŐŐĞƌ͕D͕͘sĂůŝŶ͕,͕͘ŵĂŶŶ͕D͕͘ƌŵŽůŝĞǀĂ͕d͕͘&ŽƌƐĞůů͕
E͕͘,ĞƌƌĞƌŽ͕D͕͘,ĞǇĞƐ͕͕͘<ŝŶĚĞƌŵĂŶŶ͕'͕͘<ƌĞǇ͕s͕͘DĐĐŽůůƵŵ͕͘>͕͘KďĞƌƐƚĞŝŶĞƌ͕D͕͘WĂĐŚĂƵƌŝ͕^͕͘ZĂŽ͕^͕͘^ĐŚŵŝĚ͕͕͘^ĐŚŽĞƉƉ͕
t͘ΘZŝĂŚŝ͕<͘;ϮϬϭϳͿdŚĞŵĂƌŬĞƌƋƵĂŶƟĮĐĂƟŽŶŽĨƚŚĞ^ŚĂƌĞĚ^ŽĐŝŽĞĐŽŶŽŵŝĐWĂƚŚǁĂǇϮ͗ŵŝĚĚůĞͲŽĨͲƚŚĞͲƌŽĂĚƐĐĞŶĂƌŝŽĨŽƌƚŚĞ
ϮϭƐƚĐĞŶƚƵƌǇ͘'ůŽďĂůŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůŚĂŶŐĞ͕ϰϮ͕ϮϱϭͲϮϲϳ͘
&ƵŐůĞƐƚǀĞĚƚ͕:͘^͕͘^ŚŝŶĞ͕<͘W͕͘ĞƌŶƚƐĞŶ͕d͕͘ŽŽŬ͕:͕͘>ĞĞ͕͘^͕͘^ƚĞŶŬĞ͕͕͘^ŬĞŝĞ͕Z͕͘͘sĞůĚĞƌƐ͕'͘:͘D͘ΘtĂŝƚǌ͕/͘͘;ϮϬϭϬͿdƌĂŶƐƉŽƌƚ
ŝŵƉĂĐƚƐŽŶĂƚŵŽƐƉŚĞƌĞĂŶĚĐůŝŵĂƚĞ͗DĞƚƌŝĐƐ͘ƚŵŽƐƉŚĞƌŝĐŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ͕ϰϰ͕ϰϲϰϴͲϰϲϳϳ͘
'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚ ŽĨ ƌŐĞŶƟŶĂ ;ϮϬϭϲͿ WƌŝŵĞƌĂ ZĞǀŝƐŝſŶ ĚĞ ƐƵ ŽŶƚƌŝďƵĐŝſŶ ĞƚĞƌŵŝŶĂĚĂ Ă EŝǀĞů EĂĐŝŽŶĂů͕ ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁϰ͘ƵŶĨĐĐĐ͘ŝŶƚͬ
ŶĚĐƌĞŐŝƐƚƌǇͬWƵďůŝƐŚĞĚŽĐƵŵĞŶƚƐͬƌŐĞŶƟŶĂйϮϬ&ŝƌƐƚͬϭϳϭϭϮϬϭϲйϮϬEйϮϬZĞǀŝƐĂĚĂйϮϬϮϬϭϲ͘ƉĚĨ͘
'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚ ŽĨ ZƵƐƐŝĂ͘ ;ϮϬϭϰͿ &ŝƌƐƚ ŝĞŶŶŝĂů ZĞƉŽƌƚ ŽĨ ƚŚĞ ZƵƐƐŝĂŶ &ĞĚĞƌĂƟŽŶ KŶůŝŶĞ͘ hE&͕ ŽŶŶ͕ ĂǀĂŝůĂďůĞ Ăƚ͗ ŚƩƉ͗ͬͬƵŶͲ
ĨĐĐĐ͘ŝŶƚͬĮůĞƐͬŶĂƟŽŶĂůͺƌĞƉŽƌƚƐͬďŝĞŶŶŝĂůͺƌĞƉŽƌƚƐͺĂŶĚͺŝĂƌͬƐƵďŵŝƩĞĚͺďŝĞŶŶŝĂůͺƌĞƉŽƌƚƐͬĂƉƉůŝĐĂƟŽŶͬƉĚĨͬϭďƌͺƌƵƐͺƵŶŽĸĐĂůͺƚƌĂŶƐͲ
ůĂƟŽŶͺĞŶŐ͘ƉĚĨĐĐĞƐƐĞĚϭϮĞĐĞŵďĞƌϮϬϭϰ͘
'ƌĂŝĐŚĞŶ͕:͕͘,ĞĂůǇ͕^͕͘^ŝĞŵŽŶƐ͕͕͘,ƂŚŶĞ͕E͕͘<ƵƌĂŵŽĐŚŝ͕d͕͘'ŽŶǌĂůĞƐƵŹŝŐĂ͕^͕͘^ƚĞƌů͕^͕͘<ĞƌƐƟŶŐ͕:͘ΘtĂĐŚƐŵƵƚŚ͕:͘;ϮϬϭϳͿ
/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůůŝŵĂƚĞ/ŶŝƟĂƟǀĞƐʹǁĂǇĨŽƌǁĂƌĚƚŽĐůŽƐĞƚŚĞĞŵŝƐƐŝŽŶƐŐĂƉ͍/ŶŝƟĂƟǀĞƐ͛ƉŽƚĞŶƟĂůĂŶĚƌŽůĞƵŶĚĞƌƚŚĞWĂƌŝƐŐƌĞĞͲ
ŵĞŶƚ͘ ĞƌůŝŶ͗ PŬŽͲ/ŶƐƟƚƵƚ͘ ZĞƚƌŝĞǀĞĚ ĨƌŽŵ ŚƩƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ƵŵǁĞůƚďƵŶĚĞƐĂŵƚ͘ĚĞͬƐŝƚĞƐͬĚĞĨĂƵůƚͬĮůĞƐͬŵĞĚŝĞŶͬϯϳϲͬƉƵďůŝŬĂƟŽŶĞŶͬ
ĐůŝŵĂƚĞͺĐŚĂŶŐĞͺϮϮͺϮϬϭϳ͘ƉĚĨ͘
'ƌĂŝĐŚĞŶ͕:͕͘,ĞĂůǇ͕^͕͘^ŝĞŵŽŶƐ͕͕͘,ƂŚŶĞ͕E͕͘<ƵƌĂŵŽĐŚŝ͕d͕͘'ŽŶǌĂůĞƐƵŹŝŐĂ͕^͘ΘtĂĐŚƐŵƵƚŚ͕:͘;ϮϬϭϲͿůŝŵĂƚĞŝŶŝƟĂƟǀĞƐ͕ŶĂͲ
ƟŽŶĂůĐŽŶƚƌŝďƵƟŽŶƐ͕ĂŶĚƚŚĞWĂƌŝƐŐƌĞĞŵĞŶƚ͘ĞƌůŝŶ͗PŬŽͲ/ŶƐƟƚƵƚ͘ZĞƚƌŝĞǀĞĚĨƌŽŵŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŽĞŬŽ͘ĚĞͬŽĞŬŽĚŽĐͬϮϱϱϰͬϮϬϭϲͲ
ϬϳϵͲĚĞ͘ƉĚĨ͘
'ƌĂƐƐŝ͕'͕͘,ŽƵƐĞ͕:͕͘ĞŶƚĞŶĞƌ͕&͕͘&ĞĚĞƌŝĐŝ͕^͕͘ĞŶůǌĞŶ͕D͘ΘWĞŶŵĂŶ͕:͘;ϮϬϭϳͿdŚĞŬĞǇƌŽůĞŽĨĨŽƌĞƐƚƐŝŶŵĞĞƟŶŐĐůŝŵĂƚĞƚĂƌŐĞƚƐ
ƌĞƋƵŝƌĞƐƐĐŝĞŶĐĞĨŽƌĐƌĞĚŝďůĞŵŝƟŐĂƟŽŶ͘EĂƚƵƌĞůŝŵ͘ŚĂŶŐĞ͕ϳ͕ϮϮϬͲϮϮϲ͘
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'ƌĞĞŶ͕&͘ĂŶĚ^ƚĞƌŶ͕E͘;ϮϬϭϳͿŚŝŶĂ͛ƐĐŚĂŶŐŝŶŐĞĐŽŶŽŵǇ͗ŝŵƉůŝĐĂƟŽŶƐĨŽƌŝƚƐĐĂƌďŽŶĚŝŽǆŝĚĞĞŵŝƐƐŝŽŶƐ͘ ůŝŵĂƚĞWŽůŝĐǇ͕ϭϳ͕ϰϮϯͲϰϰϮ͘
'ƺƚƐĐŚŽǁ͕:͕͘:ĞīĞƌǇ͕>͕͘'ŝĞƐĞŬĞ͕Z͘Θ'ĞďĞů͕Z͘;ϮϬϭϳͿdŚĞWZ/DWͲŚŝƐƚŶĂƟŽŶĂůŚŝƐƚŽƌŝĐĂůĞŵŝƐƐŝŽŶƐƟŵĞƐĞƌŝĞƐ;ϭϴϱϬͲϮϬϭϰͿ͘s͘ϭ͘ϭ͘
'&ĂƚĂ^ĞƌǀŝĐĞƐ͘ŚƩƉ͗ͬͬĚŽŝ͘ŽƌŐͬϭϬ͘ϱϴϴϬͬW/<͘ϮϬϭϳ͘ϬϬϭ͘
,ĂĨƐƚĞĂĚ͕D͘;ϮϬϭϳͿKŶdƌƵŵƉ͕WĂƌŝƐ͕ĂŶĚ'ƌĞĞŶŚŽƵƐĞ'ĂƐŵŝƐƐŝŽŶƐ͘ZĞƚƌŝĞǀĞĚƵŐƵƐƚϳ͕ϮϬϭϳ͕ĨƌŽŵZĞƐŽƵƌĐĞƐĨŽƌƚŚĞ&ƵƚƵƌĞ͗
ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƌī͘ŽƌŐͬďůŽŐͬϮϬϭϳͬƚƌƵŵƉͲƉĂƌŝƐͲĂŶĚͲŐƌĞĞŶŚŽƵƐĞͲŐĂƐͲĞŵŝƐƐŝŽŶƐ͘
,ƂŐůƵŶĚͲ/ƐĂŬƐƐŽŶ͕>͕͘WƵƌŽŚŝƚ͕W͕͘ŵĂŶŶ͕D͕͘ĞƌƚŽŬ͕/͕͘ZĂĨĂũ͕W͕͘^ĐŚƂƉƉ͕t͘ΘŽƌŬĞŶͲ<ůĞĞĨĞůĚ͕:͘;ϮϬϭϳͿŽƐƚĞƐƟŵĂƚĞƐŽĨƚŚĞ<ŝŐĂůŝ
ŵĞŶĚŵĞŶƚƚŽƉŚĂƐĞͲĚŽǁŶŚǇĚƌŽŇƵŽƌŽĐĂƌďŽŶƐ͘ŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂů^ĐŝĞŶĐĞĂŶĚWŽůŝĐǇ͕ϳϱ͕ϭϯϴͲϭϰϳ͘
,ƂŚŶĞ͕E͕͘&ĞŬĞƚĞ͕,͕͘ĞŶůǌĞŶ͕D͘'͘:͕͘,ŽĨ͕͘&͘Θ<ƵƌĂŵŽĐŚŝ͕d͘;ϮϬϭϳͿƐƐĞƐƐŝŶŐƚŚĞĂŵďŝƟŽŶŽĨƉŽƐƚͲϮϬϮϬĐůŝŵĂƚĞƚĂƌŐĞƚƐ͗Ă
ĐŽŵƉƌĞŚĞŶƐŝǀĞĨƌĂŵĞǁŽƌŬ͘ůŝŵĂƚĞWŽůŝĐǇ͕ϭͲϭϲ͘
/;ϮϬϭϲͿtŽƌůĚŶĞƌŐǇKƵƚůŽŽŬϮϬϭϲ͕WĂƌŝƐ͕&ƌĂŶĐĞ͕/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůŶĞƌŐǇŐĞŶĐǇ͘
/W;ϮϬϭϰĂͿůŝŵĂƚĞŚĂŶŐĞϮϬϭϰ͗^ǇŶƚŚĞƐŝƐZĞƉŽƌƚ͘ŽŶƚƌŝďƵƟŽŶŽĨtŽƌŬŝŶŐ'ƌŽƵƉƐ/͕//ĂŶĚ///ƚŽƚŚĞ&ŝŌŚƐƐĞƐƐŵĞŶƚZĞƉŽƌƚŽĨ
ƚŚĞ/ŶƚĞƌŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚĂůWĂŶĞůŽŶůŝŵĂƚĞŚĂŶŐĞ͘/Ŷ͗KZtZ/d/E'dD͕W,hZ/͕Z͘<͘ΘDzZ͕>͘͘;ĞĚƐ͘Ϳ͘'ĞŶĞǀĂ͕^ǁŝƚͲ
ǌĞƌůĂŶĚ͗/W͘
/W;ϮϬϭϰďͿ^ƵŵŵĂƌǇĨŽƌWŽůŝĐǇŵĂŬĞƌƐ͘/Ŷ͗ĚĞŶŚŽĨĞƌ͕K͕͘WŝĐŚƐͲDĂĚƌƵŐĂ͕Z͕͘^ŽŬŽŶĂ͕z͕͘&ĂƌĂŚĂŶŝ͕͕͘<ĂĚŶĞƌ͕^͕͘^ĞǇďŽƚŚ͕<͕͘ĚůĞƌ͕
͕͘ĂƵŵ͕/͕͘ƌƵŶŶĞƌ͕^͕͘ŝĐŬĞŵĞŝĞƌ͕W͕͘<ƌŝĞŵĂŶŶ͕͕͘^ĂǀŽůĂŝŶĞŶ͕:͕͘^ĐŚůƂŵĞƌ͕^͕͘^ƚĞĐŚŽǁ͕͘s͕͘ǁŝĐŬĞů͕d͘ΘDŝŶǆ͕:͘͘;ĞĚƐ͘Ϳ
ůŝŵĂƚĞŚĂŶŐĞϮϬϭϰ͗DŝƟŐĂƟŽŶŽĨůŝŵĂƚĞŚĂŶŐĞ͘ŽŶƚƌŝďƵƟŽŶŽĨtŽƌŬŝŶŐ'ƌŽƵƉ///ƚŽƚŚĞ&ŝŌŚƐƐĞƐƐŵĞŶƚZĞƉŽƌƚŽĨƚŚĞ
/ŶƚĞƌŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚĂůWĂŶĞůŽŶůŝŵĂƚĞŚĂŶŐĞ͘ĂŵďƌŝĚŐĞ͕hŶŝƚĞĚ<ŝŶŐĚŽŵ͕ĂŶĚEĞǁzŽƌŬ͕Ez͕h^͗ĂŵďƌŝĚŐĞhŶŝǀĞƌƐŝƚǇWƌĞƐƐ͘
:ŝĂŶŐ͕<͘Ͳ:͕͘dĂŵƵƌĂ͕<͘Θ,ĂŶĂŽŬĂ͕d͘;ϮϬϭϳͿĂŶǁĞŐŽďĞǇŽŶĚ/EƐ͗ŶĂůǇƐŝƐŽĨĂĨƵƚƵƌĞŵŝƟŐĂƟŽŶƉŽƐƐŝďŝůŝƚǇŝŶŚŝŶĂ͕:ĂƉĂŶ͕h
ĂŶĚƚŚĞh͘^͘ĚǀĂŶĐĞƐŝŶůŝŵĂƚĞŚĂŶŐĞZĞƐĞĂƌĐŚ͕ϴ͕ϭϭϳͲϭϮϮ͘
<ŝƚŽƵƐ͕͕͘<ĞƌĂŵŝĚĂƐ͕<͕͘sĂŶĚǇĐŬ͕d͘Θ^ĂǀĞǇŶ͕͘;ϮϬϭϲͿ'KϮϬϭϲ͘'ůŽďĂůŶĞƌŐǇĂŶĚůŝŵĂƚĞKƵƚůŽŽŬ͘ZŽĂĚƚŽWĂƌŝƐ͘ĚŽǁŶůŽĂĚ
at: ŚƩƉ͗ͬͬĞĐ͘ĞƵƌŽƉĂ͘ĞƵͬũƌĐͬĞŶͬŐĞĐŽ͗:ŽŝŶƚZĞƐĞĂƌĐŚĞŶƚƌĞ͘
<ŝƚŽƵƐ͕͕͘<ĞƌĂŵŝĚĂƐ͕<͕͘sĂŶĚǇĐŬ͕d͕͘^ĂǀĞǇŶ͕͕͘sĂŶŝŶŐĞŶĞŶ͕Z͕͘^ƉĂĚĂƌŽ͕:͘Θ,ŽůůĂŶĚ͕D͘;ϮϬϭϳͿ'ůŽďĂůŶĞƌŐǇĂŶĚůŝŵĂƚĞ
KƵƚůŽŽŬϮϬϭϳ͗,ŽǁĐůŝŵĂƚĞƉŽůŝĐŝĞƐŝŵƉƌŽǀĞĂŝƌƋƵĂůŝƚǇ͘hZϮϴϳϵϴE͕WƵďůŝĐĂƟŽŶƐKĸĐĞŽĨƚŚĞƵƌŽƉĞĂŶhŶŝŽŶ͕>ƵǆĞŵďŽƵƌŐ͕
ϮϬϭϳ͕/^EϵϳϴͲϵϮͲϳϵͲϳϯϴϲϰͲϳ͕ĚŽŝ͗ϭϬ͘ϮϳϲϬͬϰϳϰϯϱϲ͕:ZϭϬϳϵϰϰ͗:ŽŝŶƚZĞƐĞĂƌĐŚĞŶƚƌĞ͘
<ƵƌĂŵŽĐŚŝ͕d͕͘,ƂŚŶĞ͕E͕͘^ƚĞƌů͕^͕͘'ŽŶǌĂůĞƐͲƵŹŝŐĂ͕^͕͘,ĂŶƐ͕&͕͘,ĂŐĞŵĂŶŶ͕D͕͘,ĞƌŶĂŶĚĞǌ>ĞŐĂƌŝĂ͕͕͘ĞŶůǌĞŶ͕D͘'͘:͕͘ZŽĞůĨͲ
ƐĞŵĂ͕D͕͘sĂŶ^ŽĞƐƚ͕,͕͘&ŽƌƐĞůů͕E͘ΘdƵƌŬŽǀƐŬĂ͕K͘;ϮϬϭϲͿ'ƌĞĞŶŚŽƵƐĞŐĂƐŵŝƟŐĂƟŽŶƐĐĞŶĂƌŝŽƐĨŽƌŵĂũŽƌĞŵŝƫŶŐĐŽƵŶƚƌŝĞƐ͗
ŶĂůǇƐŝƐŽĨĐƵƌƌĞŶƚĂŶĚƉůĂŶŶĞĚĐůŝŵĂƚĞƉŽůŝĐŝĞƐ͕ĂŶĚŵŝƟŐĂƟŽŶƉůĞĚŐĞƐ͘ŽůŽŐŶĞ͕'ĞƌŵĂŶǇ͗EĞǁůŝŵĂƚĞ/ŶƐƟƚƵƚĞ͕W>͕//^͕
ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘Ɖďů͘ŶůͬĞŶͬƉƵďůŝĐĂƟŽŶƐͬŐƌĞĞŶŚŽƵƐĞͲŐĂƐͲŵŝƟŐĂƟŽŶͲƐĐĞŶĂƌŝŽƐͲĨŽƌͲŵĂũŽƌͲĞŵŝƫŶŐͲĐŽƵŶƚƌŝĞƐ͘
<ƵƌĂŵŽĐŚŝ͕d͕͘,ƂŚŶĞ͕E͕͘^ƚĞƌů͕^͕͘>ƺƚŬĞŚĞƌŵƂůůĞƌ͕<͘Θ^ĞŐŚĞƌƐ͕:͘Ͳ͘;ϮϬϭϳͿ^ƚĂƚĞƐ͕ĐŝƟĞƐĂŶĚďƵƐŝŶĞƐƐĞƐůĞĂĚŝŶŐƚŚĞǁĂǇ͗ĂĮƌƐƚůŽŽŬ
ĂƚĚĞĐĞŶƚƌĂůŝǌĞĚĐůŝŵĂƚĞĐŽŵŵŝƚŵĞŶƚƐŝŶƚŚĞh^͘EĞǁůŝŵĂƚĞ/ŶƐƟƚƵƚĞ͕ƚŚĞůŝŵĂƚĞŐƌŽƵƉ͘
>ĞYƵĠƌĠ͕͕͘DŽƌŝĂƌƚǇ͕Z͕͘ŶĚƌĞǁ͕Z͘D͕͘ĂŶĂĚĞůů͕:͘'͕͘^ŝƚĐŚ͕^͕͘<ŽƌƐďĂŬŬĞŶ͕:͘/͕͘&ƌŝĞĚůŝŶŐƐƚĞŝŶ͕W͕͘WĞƚĞƌƐ͕'͘W͕͘ŶĚƌĞƐ͕Z͘:͕͘
ŽĚĞŶ͕d͕͘͘,ŽƵŐŚƚŽŶ͕Z͕͘͘,ŽƵƐĞ͕:͘/͕͘<ĞĞůŝŶŐ͕Z͘&͕͘dĂŶƐ͕W͕͘ƌŶĞƚŚ͕͕͘ĂŬŬĞƌ͕͕͘͘͘ĂƌďĞƌŽ͕>͕͘ŽƉƉ͕>͕͘ŚĂŶŐ͕:͕͘
ŚĞǀĂůůŝĞƌ͕&͕͘ŚŝŶŝ͕>͘W͕͘ŝĂŝƐ͕W͕͘&ĂĚĞƌ͕D͕͘&ĞĞůǇ͕Z͕͘͘'ŬƌŝƚǌĂůŝƐ͕d͕͘,ĂƌƌŝƐ͕/͕͘,ĂƵĐŬ͕:͕͘/ůǇŝŶĂ͕d͕͘:ĂŝŶ͕͘<͕͘<ĂƚŽ͕͕͘<ŝƟĚŝƐ͕s͕͘
<ůĞŝŶ'ŽůĚĞǁŝũŬ͕<͕͘<ŽǀĞŶ͕͕͘>ĂŶĚƐĐŚƺƚǌĞƌ͕W͕͘>ĂƵǀƐĞƚ͕^͘<͕͘>ĞĨğǀƌĞ͕E͕͘>ĞŶƚŽŶ͕͕͘>ŝŵĂ͕/͕͘͘DĞƚǌů͕E͕͘DŝůůĞƌŽ͕&͕͘DƵŶƌŽ͕͘
Z͕͘DƵƌĂƚĂ͕͕͘EĂďĞů͕:͘͘D͘^͕͘EĂŬĂŽŬĂ͕^͕͘EŽũŝƌŝ͕z͕͘K͛ďƌŝĞŶ͕<͕͘KůƐĞŶ͕͕͘KŶŽ͕d͕͘WĠƌĞǌ͕&͘&͕͘WĨĞŝů͕͕͘WŝĞƌƌŽƚ͕͕͘WŽƵůƚĞƌ͕͕͘
ZĞŚĚĞƌ͕'͕͘ZƂĚĞŶďĞĐŬ͕͕͘^ĂŝƚŽ͕^͕͘^ĐŚƵƐƚĞƌ͕h͕͘^ĐŚǁŝŶŐĞƌ͕:͕͘^ĠĨĠƌŝĂŶ͕Z͕͘^ƚĞŝŶŚŽī͕d͕͘^ƚŽĐŬĞƌ͕͕͘͘^ƵƩŽŶ͕͘:͕͘dĂŬĂŚĂƐŚŝ͕
d͕͘dŝůďƌŽŽŬ͕͕͘sĂŶĞƌ>ĂĂŶͲ>ƵŝũŬǆ͕/͘d͕͘sĂŶĞƌtĞƌĨ͕'͘Z͕͘sĂŶ,ĞƵǀĞŶ͕^͕͘sĂŶĚĞŵĂƌŬ͕͕͘sŝŽǀǇ͕E͕͘tŝůƚƐŚŝƌĞ͕͕͘ĂĞŚůĞ͕^͘Θ
ĞŶŐ͕E͘;ϮϬϭϱͿ'ůŽďĂůĂƌďŽŶƵĚŐĞƚϮϬϭϱ͘ĂƌƚŚ^ǇƐƚ͘^Đŝ͘ĂƚĂ͕ϳ͕ϯϰϵͲϯϵϲ͘
>ĞĞ͕͘^͕͘&ĂŚĞǇ͕͘t͕͘&ŽƌƐƚĞƌ͕W͘D͕͘EĞǁƚŽŶ͕W͘:͕͘tŝƚ͕Z͘͘E͕͘>ŝŵ͕>͘>͕͘KǁĞŶ͕͘Θ^ĂƵƐĞŶ͕Z͘;ϮϬϬϵ͘ͿǀŝĂƟŽŶĂŶĚŐůŽďĂůĐůŝŵĂƚĞ
ĐŚĂŶŐĞŝŶƚŚĞϮϭƐƚĐĞŶƚƵƌǇ͘ƚŵŽƐƉŚĞƌŝĐŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ͕ϰϯ͕ϯϱϮϬͲϯϱϯϳ͘
>ĞĞ͕͘^͕͘WŝƚĂƌŝ͕'͕͘'ƌĞǁĞ͕s͕͘'ŝĞƌĞŶƐ͕<͕͘WĞŶŶĞƌ͕:͕͘͘WĞƚǌŽůĚ͕͕͘WƌĂƚŚĞƌ͕D͘:͕͘^ĐŚƵŵĂŶŶ͕h͕͘ĂŝƐ͕͕͘ĞƌŶƚƐĞŶ͕d͕͘/ĂĐŚĞƫ͕͕͘
>ŝŵ͕>͘>͘Θ^ĂƵƐĞŶ͕Z͘;ϮϬϭϬͿdƌĂŶƐƉŽƌƚŝŵƉĂĐƚƐŽŶĂƚŵŽƐƉŚĞƌĞĂŶĚĐůŝŵĂƚĞ͗ǀŝĂƟŽŶ͘ ƚŵŽƐƉŚĞƌŝĐŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ͕ϰϰ͕ϰϲϳϴͲϰϳϯϰ͘
>ƵĚĞƌĞƌ͕'͕͘<ƌŝĞŐůĞƌ͕͕͘ĞůƐĂ͕>͕͘ĚĞůĞŶďŽƐĐŚ͕K͕͘ŵŵĞƌůŝŶŐ͕:͕͘<ƌĞǇ͕s͕͘DĐĐŽůůƵŵ͕͕͘WĂĐŚĂƵƌŝ͕^͕͘ZŝĂŚŝ͕<͕͘^ĂǀĞǇŶ͕͕͘dĂǀŽŶŝ͕
D͕͘sƌŽŶƟƐŝ͕͕͘sĂŶsƵƵƌĞŶ͕͕͘ƌĞŶƚ͕͕͘ƌǀĞƐĞŶ͕͕͘&ƵũŝŵŽƌŝ͕^͕͘/ǇĞƌ͕'͕͘<ĞƉƉŽ͕/͕͘<ĞƌŵĞůŝ͕<͕͘DŝŵĂ͕^͕͘M͕ƌŽŝŶ͕͕͘WŝĞƚǌĐŬĞƌ͕
Z͕͘^ĂŶŽ͕&͕͘^ĐŚŽůǌ͕z͕͘sĂŶZƵŝũǀĞŶ͕͘ΘtŝůƐŽŶ͕͘;ϮϬϭϲͿĞĞƉĞĐĂƌďŽŶŝƐĂƟŽŶdŽǁĂƌĚƐϭ͘ϱΣͲϮΣ^ƚĂďŝůŝƐĂƟŽŶͲWŽůŝĐǇĮŶĚŝŶŐƐ
ĨƌŽŵƚŚĞsEƉƌŽũĞĐƚ;ĮƌƐƚĞĚŝƟŽŶͿ͘sE͕ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĨƉϳͲĂĚǀĂŶĐĞ͘ĞƵͬĐŽŶƚĞŶƚͬĂĚǀĂŶĐĞͲŬĞǇͲĮŶĚŝŶŐƐ͘
>ƵĚĞƌĞƌ͕'͕͘WŝĞƚǌĐŬĞƌ͕Z͕͘͘ĞƌƚƌĂŵ͕͕͘<ƌŝĞŐůĞƌ͕͕͘DĞŝŶƐŚĂƵƐĞŶ͕D͘ΘĚĞŶŚŽĨĞƌ͕K͘;ϮϬϭϯͿĐŽŶŽŵŝĐŵŝƟŐĂƟŽŶĐŚĂůůĞŶŐĞƐ͗ŚŽǁ
ĨƵƌƚŚĞƌĚĞůĂǇĐůŽƐĞƐƚŚĞĚŽŽƌĨŽƌĂĐŚŝĞǀŝŶŐĐůŝŵĂƚĞƚĂƌŐĞƚƐ͘ŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůZĞƐĞĂƌĐŚ>ĞƩĞƌƐ͕ϴ͕ϬϯϰϬϯϯ͘
DŝĐŚĂĞůŽǁĂ͕<͘ĂŶĚDŝĐŚĂĞůŽǁĂ͕͘;ϮϬϭϳͿdƌĂŶƐŶĂƟŽŶĂůůŝŵĂƚĞ'ŽǀĞƌŶĂŶĐĞ/ŶŝƟĂƟǀĞƐ͗ĞƐŝŐŶĞĚĨŽƌīĞĐƟǀĞůŝŵĂƚĞŚĂŶŐĞ
DŝƟŐĂƟŽŶ͍ /ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů/ŶƚĞƌĂĐƟŽŶƐ͕ϰϯ,ϭϮϵͲϭϱϱ͘
DŝůůĂƌ͕Z͘:͕͘&ƵŐůĞƐƚǀĞĚƚ͕:͘^͕͘&ƌŝĞĚůŝŶŐƐƚĞŝŶ͕W͕͘ZŽŐĞůũ͕:͕͘'ƌƵďď͕D͘:͕͘DĂƩŚĞǁƐ͕,͕͘͘^ŬĞŝĞ͕Z͕͘͘&ŽƌƐƚĞƌ͕W͘D͕͘&ƌĂŵĞ͕͘:͘Θ
ůůĞŶ͕D͘Z͘;ϮϬϭϳͿŵŝƐƐŝŽŶďƵĚŐĞƚƐĂŶĚƉĂƚŚǁĂǇƐĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚǁŝƚŚůŝŵŝƟŶŐǁĂƌŵŝŶŐƚŽϭ͘ϱΣ͘EĂƚƵƌĞ'ĞŽƐĐŝ͕ϭϬ͕ϳϰϭͲϳϰϳ͘
DŝŶŝƐƚƌǇŽĨ^ĐŝĞŶĐĞŶĚdĞĐŚŶŽůŽŐǇKĨƌĂǌŝů;ϮϬϭϲͿdŚŝƌĚEĂƟŽŶĂůŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶŽĨƌĂǌŝůƚŽƚŚĞhŶŝƚĞĚEĂƟŽŶƐ&ƌĂŵĞǁŽƌŬŽŶͲ
ǀĞŶƟŽŶŽŶůŝŵĂƚĞŚĂŶŐĞ͘
DŝƚƌĂ͕͕͘ŚŝƚŬĂƌĂ͕W͕͘ZŽƐƐ͕<͕͘^ŝŶŐŚ͕D͕͘^ĂǁŚŶĞǇ͕^͕͘<ĞƐǁĂŶŝ͕^͘ΘĂƚƌĂ͕W͘;ϮϬϭϳͿWĂƚŚǁĂǇƐĨŽƌDĞĞƟŶŐ/ŶĚŝĂ͛ƐůŝŵĂƚĞ'ŽĂůƐ͘
tĂƐŚŝŶŐƚŽŶ͕h^͗tŽƌůĚZĞƐŽƵƌĐĞ/ŶƐƟƚƵƚĞ͘
DŽƟĞͲDŽĞͲDŽůŝƚ;ϮϬϭϳͿ:ŽŝŶƚƉƌĞƐƐƌĞůĞĂƐĞďǇDŝŶŝƐƚƌǇŽĨdƌĂĚĞ͕/ŶĚƵƐƚƌǇ͕ĂŶĚŶĞƌŐǇ;DKd/Ϳ͕DŝŶŝƐƚƌǇŽĨŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ;DKͿ͕ĂŶĚ
DŝŶŝƐƚƌǇŽĨ>ĂŶĚ͕/ŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞ͕ĂŶĚdƌĂŶƐƉŽƌƚ;DK>/dͿŽŶƚŚĞŽĐĐĂƐŝŽŶŽĨũŽŝŶƚƌĞƉŽƌƚƚŽƚŚĞWƌĞƐŝĚĞŶƚ͘
EŽƌĚŚĂƵƐ͕t͘͘;ϮϬϭϳͿZĞǀŝƐŝƟŶŐƚŚĞƐŽĐŝĂůĐŽƐƚŽĨĐĂƌďŽŶ͘WƌŽĐĞĞĚŝŶŐƐŽĨƚŚĞEĂƟŽŶĂůĐĂĚĞŵǇŽĨ^ĐŝĞŶĐĞƐ͕ϭϭϰ͕ϭϱϭϴͲϭϱϮϯ͘
W>;ϮϬϭϳͿW>ůŝŵĂƚĞWůĞĚŐĞEƚŽŽů͕ǁǁǁ͘Ɖďů͘ŶůͬŝŶĚĐ͘W>EĞƚŚĞƌůĂŶĚƐŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůƐƐĞƐƐŵĞŶƚŐĞŶĐǇ͘
ZEϮϭ ;ϮϬϭϳͿ ZĞŶĞǁĂďůĞƐ ϮϬϭϳ͗ 'ůŽďĂů ^ƚĂƚƵƐ ZĞƉŽƌƚ͕ ĂǀĂŝůĂďůĞ Ăƚ͗ ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƌĞŶϮϭ͘ŶĞƚͬŐƐƌͲϮϬϭϳͬ KŶůŝŶĞ͘ ǀĂŝůĂďůĞ͗ ŚƩƉ͗ͬͬ
ǁǁǁ͘ƌĞŶϮϭ͘ŶĞƚͬŐƐƌͲϮϬϭϳͬĐĐĞƐƐĞĚϬϴͬϭϬͬϮϬϭϳ͘
ZĞƉƵƚĞǆ;ϮϬϭϲͿ&ƌĂŵŝŶŐƵƐƚƌĂůŝĂ͛ƐϮϬϯϬĞŶĞƌŐǇĂŶĚĐůŝŵĂƚĞƉŽůŝĐǇŵŝǆ͘dŚĞĐŽŶƚƌŝďƵƟŽŶŽĨƐĂĨĞŐƵĂƌĚƐĞĐƚŽƌƐƚŽƵƐƚƌĂůŝĂ͛ƐϮϬϯϬ
ĞŵŝƐƐŝŽŶƐƌĞĚƵĐƟŽŶƚĂƌŐĞƚ͘ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƌĞƉƵƚĞǆ͘ĐŽŵͬǁƉͲĐŽŶƚĞŶƚͬƵƉůŽĂĚƐͬϮϬϭϲͬϬϵͬϬϵϭϲͺZĞƉƵdĞǆͲtŚŝƚĞͲWĂƉĞƌͺ&ƌĂŵŝŶŐͲƵƐͲ
ƚƌĂůŝĂƐͲĞŶĞƌŐǇͲƉŽůŝĐǇͲŵŝǆͲƚŽͲϮϬϯϬ͘ƉĚĨ͗DZ<dhWdͮ^ĞƉƚĞŵďĞƌϮϬϭϲ
ZŚŽĚŝƵŵ'ZKhW;ϮϬϭϳĂͿdĂŬŝŶŐ^ƚŽĐŬϮϬϭϳ͗ĚũƵƐƟŶŐǆƉĞĐƚĂƟŽŶƐĨŽƌh^','ŵŝƐƐŝŽŶƐ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚ͗ŚƩƉ͗ͬͬƌŚŐ͘ĐŽŵͬƌĞƉŽƌƚƐͬ
ƚĂŬŝŶŐͲƐƚŽĐŬͲϮϬϭϳͲĂĚũƵƐƟŶŐͲĞǆƉĞĐƚĂƟŽŶƐͲĨŽƌͲƵƐͲŐŚŐͲĞŵŝƐƐŝŽŶƐ͘
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ZŚŽĚŝƵŵ'ZKhW;ϮϬϭϳďͿdƌƵŵƉ͛ƐZĞŐƵůĂƚŽƌǇZŽůůďĂĐŬĞŐŝŶƐ͕ǀĂŝůĂďůĞĂƚ͗ŚƩƉ͗ͬͬƌŚŐ͘ĐŽŵͬŶŽƚĞƐͬƚƌƵŵƉƐͲƌĞŐƵůĂƚŽƌǇͲƌŽůůďĂĐŬͲďĞͲ
ŐŝŶƐ͘
ZŝĂŚŝ͕<͕͘sĂŶsƵƵƌĞŶ͕͘W͕͘<ƌŝĞŐůĞƌ͕͕͘ĚŵŽŶĚƐ͕:͕͘K͛ŶĞŝůů͕͕͘͘&ƵũŝŵŽƌŝ͕^͕͘ĂƵĞƌ͕E͕͘ĂůǀŝŶ͕<͕͘ĞůůŝŶŬ͕Z͕͘&ƌŝĐŬŽ͕K͕͘>Ƶƚǌ͕
t͕͘WKWW͕͕͘ƵĂƌĞƐŵĂ͕:͕͘͘<͕^͕͘>ĞŝŵďĂĐŚ͕D͕͘:ŝĂŶŐ͕>͕͘<ƌĂŵ͕d͕͘ZĂŽ͕^͕͘ŵŵĞƌůŝŶŐ͕:͕͘ďŝ͕<͕͘,ĂƐĞŐĂǁĂ͕d͕͘,ĂǀůŝŬ͕W͕͘
,ƵŵƉĞŶƂĚĞƌ͕&͕͘Ă^ŝůǀĂ͕>͕͘͘^ŵŝƚŚ͕^͕͘^ƚĞŚĨĞƐƚ͕͕͘ŽƐĞƫ͕s͕͘Žŵ͕:͕͘'ĞƌŶĂĂƚ͕͕͘DĂƐƵŝ͕d͕͘ZŽŐĞůũ͕:͕͘^ƚƌĞŇĞƌ͕:͕͘ƌŽƵĞƚ͕>͕͘
<ƌĞǇ͕s͕͘>ƵĚĞƌĞƌ͕'͕͘,ĂƌŵƐĞŶ͕D͕͘dĂŬĂŚĂƐŚŝ͕<͕͘ĂƵŵƐƚĂƌŬ͕>͕͘ŽĞůŵĂŶ͕:͕͘͘<ĂŝŶƵŵĂ͕D͕͘<ůŝŵŽŶƚ͕͕͘DĂƌĂŶŐŽŶŝ͕'͕͘>ŽƚǌĞͲ
ĂŵƉĞŶ͕,͕͘KďĞƌƐƚĞŝŶĞƌ͕D͕͘dĂďĞĂƵ͕͘ΘdĂǀŽŶŝ͕D͘;ϮϬϭϳͿdŚĞ^ŚĂƌĞĚ^ŽĐŝŽĞĐŽŶŽŵŝĐWĂƚŚǁĂǇƐĂŶĚƚŚĞŝƌĞŶĞƌŐǇ͕ůĂŶĚƵƐĞ͕ĂŶĚ
ŐƌĞĞŶŚŽƵƐĞŐĂƐĞŵŝƐƐŝŽŶƐŝŵƉůŝĐĂƟŽŶƐ͗ŶŽǀĞƌǀŝĞǁ͘'ůŽďĂůŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůŚĂŶŐĞ͕ϰϮ͕ϭϱϯͲϭϲϴ͘
ZŽŐĞůũ͕:͕͘ĞŶůǌĞŶ͕D͕͘,ƂŚŶĞ͕E͕͘&ƌĂŶƐĞŶ͕d͕͘&ĞŬĞƚĞ͕,͕͘tŝŶŬůĞƌ͕,͕͘^ĐŚĂĞīĞƌ͕Z͕͘^,͕&͕͘Z/,/͕<͘ΘD/E^,h^E͕D͘;ϮϬϭϲͿ
WĂƌŝƐŐƌĞĞŵĞŶƚĐůŝŵĂƚĞƉƌŽƉŽƐĂůƐŶĞĞĚĂďŽŽƐƚƚŽŬĞĞƉǁĂƌŵŝŶŐǁĞůůďĞůŽǁϮΣ͘EĂƚƵƌĞ͕ϱϯϰ͕ϲϯϭͲϲϯϵ͘
ZŽŐĞůũ͕:͕͘&ƌŝĐŬŽ͕K͕͘DĞŝŶƐŚĂƵƐĞŶ͕D͕͘<ƌĞǇ͕s͕͘:͕͘ΘZŝĂŚŝ͕<͘;ϮϬϭϳĂͿhŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐƚŚĞŽƌŝŐŝŶŽĨWĂƌŝƐŐƌĞĞŵĞŶƚĞŵŝƐƐŝŽŶƵŶĐĞƌͲ
ƚĂŝŶƟĞƐEĂƚƵƌĞŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶƐϴ͕ϭϱϳϰϴĚŽŝ͗ϭϬ͘ϭϬϯϴͬŶĐŽŵŵƐϭϱϳϰϴ͘
ZŽŐĞůũ͕:͕͘,ĂƌĞ͕t͕͘ŚĞŶ͕͘ΘDĞŝŶƐŚĂƵƐĞŶ͕D͘;ϮϬϭϭͿŝƐĐƌĞƉĂŶĐŝĞƐŝŶŚŝƐƚŽƌŝĐĂůĞŵŝƐƐŝŽŶƐƉŽŝŶƚƚŽĂǁŝĚĞƌϮϬϮϬŐĂƉďĞƚǁĞĞŶϮΣ
ďĞŶĐŚŵĂƌŬƐĂŶĚĂŐŐƌĞŐĂƚĞĚŶĂƟŽŶĂůŵŝƟŐĂƟŽŶƉůĞĚŐĞƐ͘ŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůZĞƐĞĂƌĐŚ>ĞƩĞƌƐ͘
ZŽŐĞůũ͕:͕͘>ƵĚĞƌĞƌ͕'͕͘WŝĞƚǌĐŬĞƌ͕Z͕͘͘<ƌŝĞŐůĞƌ͕͕͘^ĐŚĂĞīĞƌ͕D͕͘<ƌĞǇ͕s͘ΘZŝĂŚŝ͕<͘;ϮϬϭϱͿŶĞƌŐǇƐǇƐƚĞŵƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƟŽŶƐĨŽƌůŝŵŝƟŶŐ
ĞŶĚͲŽĨͲĐĞŶƚƵƌǇǁĂƌŵŝŶŐƚŽďĞůŽǁϭ͘ϱΣ͘EĂƚƵƌĞůŝŵĂƚĞŚĂŶŐĞ͕ϱ͕ϱϭϵͲϱϮϳ͘
ZŽŐĞůũ͕:͕͘DĐĐŽůůƵŵ͕͘>͕͘K͛ŶĞŝůů͕͘͘ΘZŝĂŚŝ͕<͘;ϮϬϭϯĂͿϮϬϮϬĞŵŝƐƐŝŽŶƐůĞǀĞůƐƌĞƋƵŝƌĞĚƚŽůŝŵŝƚǁĂƌŵŝŶŐƚŽďĞůŽǁϮΣ͘Nature
ůŝŵ͘ŚĂŶŐĞ͕ϯ͕ϰϬϱͲϰϭϮ͘
ZŽŐĞůũ͕:͕͘DĐĐŽůůƵŵ͕͘>͕͘ZĞŝƐŝŶŐĞƌ͕͕͘DĞŝŶƐŚĂƵƐĞŶ͕D͘ΘZŝĂŚŝ͕<͘;ϮϬϭϯďͿWƌŽďĂďŝůŝƐƟĐĐŽƐƚĞƐƟŵĂƚĞƐĨŽƌĐůŝŵĂƚĞĐŚĂŶŐĞŵŝƟŐĂͲ
ƟŽŶ͘ EĂƚƵƌĞ͕ϰϵϯ͕ϳϵͲϴϯ͘
ZŽŐĞůũ͕:͕͘WŽƉƉ͕͕͘ĂůǀŝŶ͕<͘s͕͘>ƵĚĞƌĞƌ͕'͕͘ŵŵĞƌůŝŶŐ͕:͕͘'ĞƌŶĂĂƚ͕͕͘&ƵũŝŵŽƌŝ͕^͕͘^ƚƌĞŇĞƌ͕:͕͘,ĂƐĞŐĂǁĂ͕d͕͘DĂƌĂŶŐŽŶŝ͕'͕͘<ƌĞǇ͕
s͕͘<ƌŝĞŐůĞƌ͕͕͘ZŝĂŚŝ͕<͕͘sĂŶsƵƵƌĞŶ͕͘W͕͘ŽĞůŵĂŶ͕:͕͘ƌŽƵĞƚ͕>͕͘ĚŵŽŶĚƐ͕:͕͘&ƌŝĐŬŽ͕K͕͘,ĂƌŵƐĞŶ͕D͕͘,ĂǀůşŬ͕W͕͘,ƵŵƉĞŶƂĚĞƌ͕
&͕͘^ƚĞŚĨĞƐƚ͕͘ΘdĂǀŽŶŝ͕D͘;ϮϬϭϳďͿdƌĂŶƐŝƟŽŶƉĂƚŚǁĂǇƐƚŽǁĂƌĚƐůŝŵŝƟŶŐĐůŝŵĂƚĞĐŚĂŶŐĞďĞůŽǁϭ͘ϱΣ͘EĂƚƵƌĞůŝŵĂƚĞŚĂŶŐĞ
;ƵŶĚĞƌƌĞǀŝĞǁͿ͕ŚƩƉ͗ͬͬƵŶĨĐĐĐ͘ŝŶƚͬĮůĞƐͬĂĚĂƉƚĂƟŽŶͬĂƉƉůŝĐĂƟŽŶͬƉĚĨͬϮ͘ϵͺŝŝĂƐĂͺƌŽŐĞůũ͘ƉĚĨ͘
^ĐŚŶĞŝĚĞƌ͕>͕͘ĂǇ͕d͕͘>,Žǌ͕^͘ΘtĂƌŶĞĐŬĞ͕͘;ϮϬϭϳͿŝƐĐƵƐƐŝŽŶWĂƉĞƌ͗D^ƵƉƉůǇWŽƚĞŶƟĂůƵƉƚŽϮϬϮϬ͘EĞǁůŝŵĂƚĞ/ŶƐƟƚƵƚĞ͕
ƚŚĞůŝŵĂƚĞŐƌŽƵƉ͘
^';ϮϬϭϳͿdŚĞ^ǇƐƚĞŵ^ƚƵĚǇ'ƌĞĞŶŚŽƵƐĞ'ĂƐŵŝƐƐŝŽŶƐƐƟŵĂƚĞƐ;^'Ϳ͘KŶůŝŶĞ͘ǀĂŝůĂďůĞ͗ŚƩƉ͗ͬͬƐĞĞŐ͘ĞĐŽ͘ďƌͬĞŶͬĐĐĞƐƐĞĚ
Ϯϭ:ƵůǇϮϬϭϳ͘
^ŚĂ͕&͕͘:ŝ͕͘ĂŶĚ>ŝŶǁĞŝ͕>͘;ϮϬϭϱͿŶŶĂůǇƐŝƐŽĨŚŝŶĂ͛Ɛ/E͘ĞŝũŝŶŐ͕ŚŝŶĂ͗ŚŝŶĂEĂƟŽŶĂůĞŶƚĞƌĨŽƌůŝŵĂƚĞŚĂŶŐĞ^ƚƌĂƚĞŐǇĂŶĚ
/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůŽŽƉĞƌĂƟŽŶ͘
^ŚĂ͕&͕͘:ŝ͕͘ĂŶĚ>ŝŶǁĞŝ͕>͘;ϮϬϭϳͿŶŶĂůǇƐŝƐŽĨŚŝŶĂ͛Ɛ/E;hƉĚĂƚĞĚĂŶĂůǇƐŝƐϮϬϭϳͿ;D/>^ƌĞƉŽƌƚͿ͘ĞŝũŝŶŐ͕ŚŝŶĂ͗ŚŝŶĂEĂƟŽŶĂů
ĞŶƚĞƌĨŽƌůŝŵĂƚĞŚĂŶŐĞ^ƚƌĂƚĞŐǇĂŶĚ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůŽŽƉĞƌĂƟŽŶ͘
^ƚĂƚĞŽƵŶĐŝ>;ϮϬϭϯͿŝƌWŽůůƵƟŽŶWƌĞǀĞŶƟŽŶĐƟŽŶWůĂŶKŶůŝŶĞ͘ĐĐĞƐƐĞĚ͗ϮϲKĐƚŽďĞƌϮϬϭϳ
dŚĞůŝŵĂƚĞ'ƌŽƵƉ;ϮϬϭϲͿŽŵƉĂĐƚŽĨ^ƚĂƚĞƐĂŶĚZĞŐŝŽŶƐͲŝƐĐůŽƐƵƌĞƌĞƉŽƌƚ͗,ŽǁůĞĂĚŝŶŐƐƚĂƚĞƐ͕ƉƌŽǀŝŶĐĞƐĂŶĚƌĞŐŝŽŶƐĂƌĞƌĞͲ
ƐƉŽŶĚŝŶŐƚŽƚŚĞWĂƌŝƐŐƌĞĞŵĞŶƚϮϬϭϲĚŝƟŽŶ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚ͗ŚƩƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ƚŚĞĐůŝŵĂƚĞŐƌŽƵƉ͘ŽƌŐͬƐŝƚĞƐͬĚĞĨĂƵůƚͬĮůĞƐͬĐŽŵƉĂĐƚͲŽĨͲ
ƐƚĂƚĞƐͲĂŶĚͲƌĞŐŝŽŶƐͲĚŝƐĐůŽƐƵƌĞͲƌĞƉŽƌƚͲϮϬϭϱ͘ƉĚĨ͘
dŚĞZĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟǀĞŽĨdŚĞhŶŝƚĞĚ^ƚĂƚĞƐŽĨŵĞƌŝĐĂƚŽƚŚĞhŶŝƚĞĚEĂƟŽŶƐ;ϮϬϭϳͿZĞĨĞƌĞŶĐĞ͗͘E͘ϰϲϰ͘ϮϬϭϳ͘dZd/^Ͳyys//͘ϳ͘Ě;ĞͲ
ƉŽƐŝƚĂƌǇEŽƟĮĐĂƟŽŶͿ͘hŶŝƚĞĚEĂƟŽŶƐ͕ŚƩƉƐ͗ͬͬƚƌĞĂƟĞƐ͘ƵŶ͘ŽƌŐͬĚŽĐͬWƵďůŝĐĂƟŽŶͬEͬϮϬϭϳͬE͘ϰϲϰ͘ϮϬϭϳͲŶŐ͘ƉĚĨ
hEW;ϮϬϭϮͿdŚĞŵŝƐƐŝŽŶƐ'ĂƉZĞƉŽƌƚϮϬϭϮ͗hEW^ǇŶƚŚĞƐŝƐZĞƉŽƌƚ͘hŶŝƚĞĚEĂƟŽŶƐŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚWƌŽŐƌĂŵŵĞ;hEWͿ͕EĂŝƌŽďŝ͘
ǀĂŝůĂďůĞ͗ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƵŶĞƉ͘ŽƌŐͬĞŵŝƐƐŝŽŶƐŐĂƉƌĞƉŽƌƚϮϬϭϮͬĂĐĐĞƐƐĞĚϮϯ^ĞƉƚĞŵďĞƌϮϬϭϳ
hEW;ϮϬϭϱͿdŚĞŵŝƐƐŝŽŶƐ'ĂƉZĞƉŽƌƚϮϬϭϱ͗hEW^ǇŶƚŚĞƐŝƐZĞƉŽƌƚKŶůŝŶĞ͘hŶŝƚĞĚEĂƟŽŶƐŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚWƌŽŐƌĂŵŵĞ;hEWͿ͕
EĂŝƌŽďŝ͘ǀĂŝůĂďůe: ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƵŶĞƉ͘ŽƌŐͬĞŵŝƐƐŝŽŶƐŐĂƉƌĞƉŽƌƚϮϬϭϱͬĐĐĞƐƐĞĚϮϯ^ĞƉƚĞŵďĞƌϮϬϭϳ͘
hEW;ϮϬϭϲͿdŚĞŵŝƐƐŝŽŶƐ'ĂƉZĞƉŽƌƚϮϬϭϲ͗hEW^ǇŶƚŚĞƐŝƐZĞƉŽƌƚKŶůŝŶĞ͘hŶŝƚĞĚEĂƟŽŶƐŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚWƌŽŐƌĂŵŵĞ;hEWͿ͕
EĂŝƌŽďŝ͘ǀĂŝůĂďůĞ͗ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƵŶĞƉ͘ŽƌŐͬĞŵŝƐƐŝŽŶƐŐĂƉƌĞƉŽƌƚϮϬϭϲͬĐĐĞƐƐĞĚϮϯ^ĞƉƚĞŵďĞƌϮϬϭϳ͘
hE&;ϮϬϭϱͿ/ŶƚĞŶĚĞĚEĂƟŽŶĂůůǇĞƚĞƌŵŝŶĞĚŽŶƚƌŝďƵƟŽŶƐ;/EƐͿ͕ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁϰ͘ƵŶĨĐĐĐ͘ŝŶƚͬƐƵďŵŝƐƐŝŽŶƐͬŝŶĚĐͬ^ƵďŵŝƐƐŝŽŶйϮϬ
WĂŐĞƐͬƐƵďŵŝƐƐŝŽŶƐ͘ĂƐƉǆ͘
sĂŶsƵƵƌĞŶ͕͘W͕͘^ƚĞŚĨĞƐƚ͕͕͘'ĞƌŶĂĂƚ͕͕͘ŽĞůŵĂŶ͕:͕͘sĂŶĞŶĞƌŐ͕D͕͘,ĂƌŵƐĞŶ͕D͕͘ŽĞƌ͕,͘^͕͘ŽƵǁŵĂŶ͕>͕͘ĂŝŽŐůŽƵ͕s͕͘
ĚĞůĞŶďŽƐĐŚ͕K͕͘'ŝƌŽĚ͕͕͘<ƌĂŵ͕d͕͘>ĂƐƐĂůĞƩĂ͕>͕͘>ƵĐĂƐ͕W͕͘sĂŶDĞŝũů͕,͕͘DƺůůĞƌ͕͕͘sĂŶZƵŝũǀĞŶ͕͕͘sĂŶĞƌ^ůƵŝƐ͕^͘ΘdĂďĞĂƵ͕
͘;ϮϬϭϳͿŶĞƌŐǇ͕ůĂŶĚͲƵƐĞĂŶĚŐƌĞĞŶŚŽƵƐĞŐĂƐĞŵŝƐƐŝŽŶƐƚƌĂũĞĐƚŽƌŝĞƐƵŶĚĞƌĂŐƌĞĞŶŐƌŽǁƚŚƉĂƌĂĚŝŐŵ͘'ůŽďĂůŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂů
ŚĂŶŐĞ͕ϰϮ͕ϮϯϳͲϮϱϬ͘
sĂŶĚǇĐŬ͕d͕͘<ĞƌĂŵŝĚĂƐ͕<͕͘^ĂǀĞǇŶ͕͕͘<ŝƚŽƵƐ͕͘ΘsƌŽŶƟƐŝ͕͘;ϮϬϭϲͿŐůŽďĂůƐƚŽĐŬƚĂŬĞŽĨƚŚĞWĂƌŝƐƉůĞĚŐĞƐ͗/ŵƉůŝĐĂƟŽŶƐĨŽƌĞŶĞƌŐǇ
ƐǇƐƚĞŵƐĂŶĚĞĐŽŶŽŵǇ͘'ůŽďĂůŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůŚĂŶŐĞ͕ϰϭ͕ϰϲͲϲϯ͘
sƌŽŶƟƐŝ͕͕͘>ƵĚĞƌĞƌ͕'͕͘^ĂǀĞǇŶ͕͕͘ĞƌƚƌĂŵ͕͕͘ĞŽĞƌ͕,͘^͕͘ƌŽƵĞƚ͕>͕͘&ƌĂŐŬŝĂĚĂŬŝƐ͕<͕͘&ƌŝĐŬŽ͕K͕͘&ƵũŝŵŽƌŝ͕^͕͘'ƵŝǀĂƌĐŚ͕͕͘
<ĞƌĂŵŝĚĂƐ͕<͕͘<ŝƚŽƵƐ͕͕͘<ƌĞǇ͕s͕͘<ƌŝĞŐůĞƌ͕͕͘ƌŽŝŶ͕͕͘WĂƌŽƵƐƐŽƐ͕>͕͘ZŝĂŚŝ͕<͕͘dĂǀŽŶŝ͕D͘ΘsĂŶsƵƵƌĞŶ͕͘W͘;ϮϬϭϲͿZĞƉŽƌƚ
ĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐ ĂŶ ĞĐŽŶŽŵŝĐ ĂŶĂůǇƐŝƐ ŽĨ Ă ƐĞƚ ŽĨ ƐĞĐƚŽƌĂů ŝŵƉĂĐƚƐ͕ ĞůŝǀĞƌĂďůĞ EŽ͘ ϲ͘ϰ͕ sE͕ ĚǀĂŶĐĞĚ DŽĚĞů ĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ
ĂŶĚsĂůŝĚĂƟŽŶĨŽƌ/ŵƉƌŽǀĞĚŶĂůǇƐŝƐŽĨŽƐƚƐĂŶĚ/ŵƉĂĐƚƐŽĨDŝƟŐĂƟŽŶWŽůŝĐŝĞƐ͕ ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĨƉϳͲĂĚǀĂŶĐĞ͘ĞƵͬƐŝƚĞƐͬĚĞĨĂƵůƚͬĮůĞƐͬ
ĚŽĐƵŵĞŶƚƐͬtWϲͬϲ͘ϰͺĚĞůŝǀĞƌĂďůĞͺϮϬϭϳϬϲϭϵ͘ƉĚĨ͘
sƌŽŶƟƐŝ͕͕͘>ƵĚĞƌĞƌ͕'͕͘^ĂǀĞǇŶ͕͕͘ĞƌƚƌĂŵ͕͕͘ĞŽĞƌ͕,͘^͕͘ƌŽƵĞƚ͕>͕͘&ƌĂŐŬŝĂĚĂŬŝƐ͕<͕͘&ƌŝĐŬŽ͕K͕͘&ƵũŝŵŽƌŝ͕^͕͘'ƵŝǀĂƌĐŚ͕͕͘
<ĞƌĂŵŝĚĂƐ͕<͕͘<ŝƚŽƵƐ͕͕͘<ƌĞǇ͕s͕͘<ƌŝĞŐůĞƌ͕͕͘ƌŽŝŶ͕͕͘WĂƌŽƵƐƐŽƐ͕>͕͘ZŝĂŚŝ͕<͕͘dĂǀŽŶŝ͕D͘ΘsĂŶsƵƵƌĞŶ͕͘W͘;ϮϬϭϳͿŵƵůƟͲŵŽĚͲ
ĞůĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚŽĨƚŚĞĞīĞĐƟǀĞŶĞƐƐŽĨWĂƌŝƐƉůĞĚŐĞƐƚŽǁĂƌĚƐĂϭ͘ϱͲϮΣƐƚĂďŝůŝǌĂƟŽŶ͕'ůŽďĂůŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůŚĂŶŐĞ;ƐƵďŵŝƩĞĚͿ͘
tĞǇĂŶƚ͕:͘;ϮϬϭϳͿ^ŽŵĞŽŶƚƌŝďƵƟŽŶƐŽĨ/ŶƚĞŐƌĂƚĞĚƐƐĞƐƐŵĞŶƚDŽĚĞůƐŽĨ'ůŽďĂůůŝŵĂƚĞŚĂŶŐĞ͘ZĞǀŝĞǁŽĨŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůĐŽͲ
ŶŽŵŝĐƐĂŶĚWŽůŝĐǇ͕ϭϭ͕ϭϭϱͲϭϯϳ͘

Chapter 4
ĨĂŶĂĚŽƌ͕͕͘ĞŐĞŵĂŶŶ͕͕͘ŽƵƌŐĂƵůƚ͕͕͘<ƌĂďďĞ͕K͘ĂŶĚtŽƵƚĞƌƐ͕<͘;ϮϬϭϱͿdŚĞƉŽƚĞŶƟĂůŽĨƐĐĂůŝŶŐƵƉƉƌŽǀĞŶůŽǁͲĐĂƌďŽŶƐŽůƵͲ
ƟŽŶƐ͘ ǀĂŝůĂďůĞ Ăƚ͗ ŚƩƉƐ͗ͬͬŵĞĚŝĂ͘ƐŝƚƌĂ͘ĮͬϮϬϭϳͬϬϮͬϮϴϭϰϮϱϭϲͬĐŽĨǇƐͺϮϬϭϱͺƉŽƚĞŶƟĂůͺŽĨͺƐĐĂůŝŶŐͺƵƉͲůŽǁͺĐĂƌďŽŶͺƐŽůƵƟŽŶƐ͘ƉĚĨ
ĐĐĞƐƐĞĚϮϰKĐƚŽďĞƌϮϬϭϳ͘
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ŬďĂƌ͕^͕͘<ůĞŝŵĂŶ͕'͕͘DĞŶŽŶ͕^͘ĂŶĚ^ĞŐĂĨƌĞĚŽ͕>͘;ϮϬϭϰͿůŝŵĂƚĞͲƐŵĂƌƚĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͗ĂĚĚŝŶŐƵƉƚŚĞďĞŶĞĮƚƐŽĨĂĐƟŽŶƐƚŚĂƚŚĞůƉ
ďƵŝůĚƉƌŽƐƉĞƌŝƚǇ͕ĞŶĚƉŽǀĞƌƚǇĂŶĚĐŽŵďĂƚĐůŝŵĂƚĞĐŚĂŶŐĞ͗DĂŝŶƌĞƉŽƌƚtĂƐŚŝŶŐƚŽŶ͕͗tŽƌůĚĂŶŬ'ƌŽƵƉ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚ͗ŚƩƉ͗ͬͬ
ĚŽĐƵŵĞŶƚƐ͘ǁŽƌůĚďĂŶŬ͘ŽƌŐͬĐƵƌĂƚĞĚͬĞŶͬϳϵϰϮϴϭϰϲϴϭϱϱϳϮϭϮϰϰͬDĂŝŶͲƌĞƉŽƌƚĐĐĞƐƐĞĚϮϰKĐƚŽďĞƌϮϬϭϳ
ůǀŝŬ͕^͕͘ŝĚĞ͕D͕͘ŶĚƌĞƐĞŶ͕T͕͘,ŽīŵĂŶ͕W͕͘ĂŶĚ>ŽŶŐǀĂ͕d͘;ϮϬϭϬͿWĂƚŚǁĂǇƐƚŽ>ŽǁĂƌďŽŶ^ŚŝƉƉŝŶŐͲďĂƚĞŵĞŶƚWŽƚĞŶƟĂůdŽǁĂƌĚƐ
ϮϬϯϬ͘EsĞEŽƌƐŬĞsĞƌŝƚĂƐ͘
ƌĂƐƚŽ͕͕͘<͘KŶĂƌŚĞŝŵ͕͕͘dƐƵƉĂƌŝ͕ĂŶĚ<ćƌŬŝ͕:͘;ϮϬϭϰͿ͚ŝŽͲ^͗ĨĞĂƐŝďŝůŝƚǇĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶŽĨůĂƌŐĞƐĐĂůĞĐĂƌďŽŶͲŶĞŐĂƟǀĞƐŽůƵƟŽŶƐ͛͘
ŶĞƌŐǇWƌŽĐĞĚŝĂϲϯ͕ϲϳϱϲͲϲϳϲϵ͘
ůŽŬ͕<͕͘ĂŶĚ'ĂƌĚŝŶĞƌ͕͘;ϮϬϭϱͿůŝŵĂƚĞĐŽŵŵŝƚŵĞŶƚƐŽĨƐƵďŶĂƟŽŶĂůĂĐƚŽƌƐĂŶĚďƵƐŝŶĞƐƐʹĂƋƵĂŶƟƚĂƟǀĞĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚŽĨƚŚĞŝƌ
ĞŵŝƐƐŝŽŶƌĞĚƵĐƟŽŶŝŵƉĂĐƚ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚ͗ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƵŶĞƉ͘ŽƌŐͬŽƵƌƉůĂŶĞƚͬƐĞƉƚĞŵďĞƌͲϮϬϭϱͬƵŶĞƉͲƉƵďůŝĐĂƟŽŶƐͬĐůŝŵĂƚĞͲĐŽŵŵŝƚͲ
ŵĞŶƚƐͲƐƵďŶĂƟŽŶĂůͲĂĐƚŽƌƐͲĂŶĚͲďƵƐŝŶĞƐƐͲƋƵĂŶƟƚĂƟǀĞĐĐĞƐƐĞĚϮϰKĐƚŽďĞƌϮϬϭϳ
ůŽŽŵďĞƌŐ EĞǁ ŶĞƌŐǇ &ŝŶĂŶĐĞ͘ ;ϮϬϭϳͿ ůĞĐƚƌŝĐ sĞŚŝĐůĞ KƵƚůŽŽŬ ϮϬϭϳ͘ ǀĂŝůĂďůĞ Ăƚ͗ ŚƩƉƐ͗ͬͬĚĂƚĂ͘ďůŽŽŵďĞƌŐůƉ͘ĐŽŵͬďŶĞĨͬ
ƐŝƚĞƐͬϭϰͬϮϬϭϳͬϬϳͬE&ͺsKͺϮϬϭϳͺǆĞĐƵƟǀĞ^ƵŵŵĂƌǇ͘ƉĚĨĐĐĞƐƐĞĚϮϰKĐƚŽďĞƌϮϬϭϳ
ŽŶŶ͕͕͘ZĞĞĚ͕D͕͘ǀĂŶƐ͕͕͘:ŽŽƐƚĞŶ͕,͕͘ĂŝŶ͕͕͘&ĂƌŵĞƌ͕:͕͘ŵŵĞƌ͕/͕͘ŝƌŶŝĞ͕͘͘;ϮϬϭϰͿ/ŶǀĞƐƟŶŐŝŶŶĂƚƵƌĞ͗ĞǀĞůŽƉŝŶŐĞĐŽƐǇƐƚĞŵ
ƐĞƌǀŝĐĞŵĂƌŬĞƚƐĨŽƌƉĞĂƚůĂŶĚƌĞƐƚŽƌĂƟŽŶ͘ĐŽƐǇƐƚĞŵ^ĞƌǀŝĐĞƐ͕ϵ͗ϱϰͲϲϱ͘
ƌĞǇĞƌ͕͕͘ŽŐĚĂŶŽǀ͕͕͘'ƵůĂŐŝ͕͕͘ŐŚĂŚŽƐƐĞŝŶŝ͕͕͘ĂƌďŽƐĂ͕>͘^͘E͘^͕͘<ŽƐŬŝŶĞŶ͕K͕͘ĂƌĂƐĂ͕D͕͘ĂůĚĞƌĂ͕h͕͘ĨĂŶĂƐǇĞǀĂ͕^͕͘ŚŝůĚ͕
D͕͘&ĂƌĨĂŶ͕:͘ĂŶĚsĂŝŶŝŬŬĂ͕W͘;ϮϬϭϳͿKŶƚŚĞƌŽůĞŽĨƐŽůĂƌƉŚŽƚŽǀŽůƚĂŝĐƐŝŶŐůŽďĂůĞŶĞƌŐǇƚƌĂŶƐŝƟŽŶƐĐĞŶĂƌŝŽƐ͘WƌŽŐƌĞƐƐŝŶƉŚŽƚŽͲ
ǀŽůƚĂŝĐƐ͗ƌĞƐĞĂƌĐŚĂŶĚĂƉƉůŝĐĂƟŽŶƐ͘Ϯϱ;ϴͿ͗ϳϮϳͲϳϰϱ͘
ŽƵŵĂŶ͕͕͘>ŝŶĚƐƚĂĚ͕͕͘ZŝĂůůĂŶĚ͕͕͘^ƚƌŽŵĂŶŶ͕͘;ϮϬϭϳͿ^ƚĂƚĞͲŽĨͲƚŚĞͲĂƌƚƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐ͕ŵĞĂƐƵƌĞƐ͕ĂŶĚƉŽƚĞŶƟĂůĨŽƌƌĞĚƵĐŝŶŐ','
ĞŵŝƐƐŝŽŶƐĨƌŽŵƐŚŝƉƉŝŶŐʹƌĞǀŝĞǁ͘dƌĂŶƐƉŽƌƚĂƟŽŶZĞƐĞĂƌĐŚWĂƌƚ͗dƌĂŶƐƉŽƌƚĂŶĚŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ͘ϱϮ͗ϰϬϴʹϰϮϭ͘
> ;ϮϬϭϲͿ ǀĂůƵĂƟŽŶƐ ƵŶĚ ƌĨĂŚƌƵŶŐƐďĞƌŝĐŚƚ Ĩƺƌ ĚĂƐ :ĂŚƌ ϮϬϭϱ͕ ŝŽŵĂƐƐĞƐƚƌŽŵͲEĂĐŚŚĂůƟŐŬĞŝƚƐǀĞƌŽƌĚŶƵŶŐ ĂŶĚ ŝŽŬƌĂŌƐƚŽīͲ
EĂĐŚŚĂůƟŐŬĞŝƚƐǀĞƌŽƌĚŶƵŶŐ͘ŽŶŶ'ĞƌŵĂŶǇ͗ƵŶĚĞƐĂŶƐƚĂůƚĨƺƌ>ĂŶĚǁŝƌƚƐĐŚĂŌƵŶĚƌŶćŚƌƵŶŐ͘
ϰϬ ;ϮϬϭϰͿ ĚǀĂŶĐŝŶŐ ĐůŝŵĂƚĞ ĂŵďŝƟŽŶ͗ ĐŝƟĞƐ ĂƐ ƉĂƌƚŶĞƌƐ ŝŶ ŐůŽďĂů ĐůŝŵĂƚĞ ĂĐƟŽŶ͘ ǀĂŝůĂďůĞ Ăƚ ŚƩƉ͗ͬͬĐϰϬͲƉƌŽĚƵĐƟŽŶͲŝŵĂŐĞƐ͘
Ɛϯ͘ĂŵĂǌŽŶĂǁƐ͘ĐŽŵͬƌĞƐĞĂƌĐŚĞƐͬŝŵĂŐĞƐͬϮϱͺĚǀĂŶĐŝŶŐͺůŝŵĂƚĞͺŵďŝƟŽŶ͘ŽƌŝŐŝŶĂů͘ƉĚĨ͍ϭϰϭϮϴϳϴϬϴϰ ĐĐĞƐƐĞĚ Ϯϰ KĐƚŽďĞƌ
ϮϬϭϳ
ŚĞŶ͕y͕͘>ƵŽ͕z͕͘ŚŽƵ͕z͕͘ĂŶĚ>Ƶ͕D͘;ϮϬϭϲͿĂƌďŽŶ^ĞƋƵĞƐƚƌĂƟŽŶWŽƚĞŶƟĂůŝŶ^ƚĂŶĚƐƵŶĚĞƌƚŚĞ'ƌĂŝŶĨŽƌ'ƌĞĞŶWƌŽŐƌĂŵŝŶ^ŽƵƚŚͲ
ǁĞƐƚŚŝŶĂ͘W>Ž^KE͕ϭϭ;ϯͿ͗ϭͲϭϳ͘
ůĂƌŬĞ͕>͕͘:ŝĂŶŐ͕<͕͘ŬŝŵŽƚŽ͕<͕͘ĂďŝŬĞƌ͕D͕͘ůĂŶĨŽƌĚ͕'͕͘&ŝƐŚĞƌͲsĂŶĚĞŶ͕<͕͘,ŽƵƌĐĂĚĞ͕:͘Ͳ͕͘<ƌĞǇ͕s͕͘<ƌŝĞŐůĞƌ͕͕͘>ƂƐĐŚĞů͕͕͘DĐͲ
ŽůůƵŵ͕͕͘WĂůƚƐĞǀ͕^͕͘ZŽƐĞ͕^͕͘^ŚƵŬůĂ͕W͘Z͕͘dĂǀŽŶŝ͕D͕͘sĂŶĚĞƌǁĂĂŶ͕͕͘sĂŶsƵƵƌĞŶ͕͘;ϮϬϭϰͿƐƐĞƐƐŝŶŐdƌĂŶƐĨŽƌŵĂƟŽŶWĂƚŚͲ
ǁĂǇƐ͘/Ŷ͗ůŝŵĂƚĞŚĂŶŐĞϮϬϭϰ͗DŝƟŐĂƟŽŶŽĨůŝŵĂƚĞŚĂŶŐĞ͘ŽŶƚƌŝďƵƟŽŶŽĨtŽƌŬŝŶŐ'ƌŽƵƉ///ƚŽƚŚĞ&ŝŌŚƐƐĞƐƐŵĞŶƚZĞƉŽƌƚ
ŽĨƚŚĞ/ŶƚĞƌŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚĂůWĂŶĞůŽŶůŝŵĂƚĞŚĂŶŐĞ͘ĂŵďƌŝŐĚĞĂŶĚEĞǁzŽƌŬ͗ĂŵďƌŝĚŐĞhŶŝǀĞƌƐŝƚǇWƌĞƐƐ͘
>^W;ϮϬϭϭͿKƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐĨŽƌƐƵĐĐĞƐƐĂŶĚK2ƐĂǀŝŶŐƐĨƌŽŵĂƉƉůŝĂŶĐĞĞŶĞƌŐǇĞĸĐŝĞŶĐǇŚĂƌŵŽŶŝƐĂƟŽŶ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬĐůĂƐƉ͘
ŶŐŽͬZĞƐŽƵƌĐĞƐͬZĞƐŽƵƌĐĞƐͬWƵďůŝĐĂƟŽŶ>ŝďƌĂƌǇͬϮϬϭϭͬKƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐͲĨŽƌͲĂƉƉůŝĂŶĐĞͲͲŚĂƌŵŽŶŝǌĂƟŽŶηĮůĞ ĐĐĞƐƐĞĚ Ϯϰ KĐƚŽďĞƌ
ϮϬϭϳ
ůŝŵĂƚĞĐƟŽŶdƌĂĐŬĞƌ;ϮϬϭϲͿϭϬ^ƚĞƉƐ͗ƚŚĞƚĞŶŵŽƐƚŝŵƉŽƌƚĂŶƚƐŚŽƌƚͲƚĞƌŵƐƚĞƉƐƚŽůŝŵŝƚǁĂƌŵŝŶŐƚŽϭ͘ϱΣ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬĐůŝͲ
ŵĂƚĞĂĐƟŽŶƚƌĂĐŬĞƌ͘ŽƌŐͬĂƐƐĞƚƐͬƉƵďůŝĐĂƟŽŶƐͬƉƵďůŝĐĂƟŽŶƐͬdͺϭϬͺ^ƚĞƉƐͺĨŽƌͺϭŽϱ͘ƉĚĨĐĐĞƐƐĞĚϮϰKĐƚŽďĞƌϮϬϭϳ
ƌĞƵƚǌŝŐ͕&͕͘ŐŽƐƚŽŶ͕W͕͘'ŽůĚƐĐŚŵŝĚƚ͕:͕͘>ƵĚĞƌĞƌ͕'͕͘EĞŵĞƚ͕'͕͘ĂŶĚWŝĞƚǌĐŬĞƌ͕Z͘;ϮϬϭϳͿdŚĞƵŶĚĞƌĞƐƟŵĂƚĞĚƉŽƚĞŶƟĂůŽĨƐŽůĂƌ
ĞŶĞƌŐǇƚŽŵŝƟŐĂƚĞĐůŝŵĂƚĞĐŚĂŶŐĞ͘EĂƚƵƌĞŶĞƌŐǇ;ϮͿĚŽŝ͗ϭϬ͘ϭϬϯϴͬŶĞŶĞƌŐǇ͘ϮϬϭϳ͘ϭϰϬ
ĞŶŐ͕z͕͘ůŽŬ͕<͕͘ĂŶĚ>ĞƵŶ͕<͘;ϮϬϭϮͿdƌĂŶƐŝƟŽŶƚŽĂĨƵůůǇƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞŐůŽďĂůĞŶĞƌŐǇƐǇƐƚĞŵ͘ŶĞƌŐǇ^ƚƌĂƚĞŐǇZĞǀŝĞǁƐ͕ϭ;ϮͿ͗ϭͲϭϯ͘
ŝŵĂƐƐŝ͕͕͘DĂƌǇ͕͕͘tǇůůĞŵĂŶ͕Z͕͘>ĂďƌĞƵĐŚĞ͕:͕͘ŽƵƚƵƌĞ͕͕͘WŝƌĂƵǆ͕&͕͘ĂŶĚŽŚĂŶ͕:͘;ϮϬϭϰͿ>ŽŶŐͲƚĞƌŵĞīĞĐƚŽĨĐŽŶƚƌĂƐƚĞĚƟůůĂŐĞ
ĂŶĚĐƌŽƉŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚŽŶƐŽŝůĐĂƌďŽŶĚǇŶĂŵŝĐƐĚƵƌŝŶŐϰϭǇĞĂƌƐ͘ŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ͕ĐŽƐǇƐƚĞŵƐĂŶĚŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ͕ϭϯϲͲϭϰϲ͘
ĐŽĨǇƐ;ϮϬϭϳͿƌŽůĞĨŽƌƌĂƉĞƐĞĞĚďŝŽĚŝĞƐĞůŝŶŐƌĞĞŶŝŶŐhƚƌĂŶƐƉŽƌƚ͘hƚƌĞĐŚƚ͗ĐŽĨǇƐ;ĨŽƌƚŚĐŽŵŝŶŐͿ͘
ŝĚĞ͕D͕͘>ŽŶŐǀĂ͕d͕͘,ŽīŵĂŶŶ͕W͕͘ŶĚƌĞƐĞŶ͕T͕͘ĂŶĚĂůƐƆƌĞŶ͕^͘;ϮϬϭϭͿ&ƵƚƵƌĞĐŽƐƚƐĐĞŶĂƌŝŽƐĨŽƌƌĞĚƵĐƟŽŶŽĨƐŚŝƉKϮĞŵŝƐƐŝŽŶƐ͘
DĂƌŝƟŵĞWŽůŝĐǇĂŶĚDĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͕ϭϭͲϯϳ͘
&ĂďĞƌ͕:͕͘tĂŶŐ͕͘,͕͘EĞůŝƐƐĞŶ͕͕͘ZƵƐƐĞůů͕͕͘ĂŶĚŵĂŶĚ͕͘;ϮϬϭϭͿDĂƌŐŝŶĂůĂďĂƚĞŵĞŶƚĐŽƐƚƐĂŶĚĐŽƐƚĞīĞĐƟǀĞŶĞƐƐŽĨĞŶĞƌŐǇͲ
ĞĸĐŝĞŶĐǇŵĞĂƐƵƌĞƐ͘/ŶƐƟƚƵƚĞŽĨDĂƌŝŶĞŶŐŝŶĞĞƌŝŶŐ͕^ĐŝĞŶĐĞĂŶĚdĞĐŚŶŽůŽŐǇ͘
&ŝƐĐŚĞĚŝĐŬ͘;ϮϬϭϰͿIndustry͘EĞǁzŽƌŬ͗ĂŵďƌŝĚŐĞhŶŝǀĞƌƐŝƚǇWƌĞƐƐ͘
'WE;ϮϬϭϯͿtŚĂƚŝƐĂĚĞĞƉƌĞŶŽǀĂƟŽŶĚĞĮŶŝƟŽŶ͍ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŐďƉŶ͘ŽƌŐͬƐŝƚĞƐͬĚĞĨĂƵůƚͬĮůĞƐͬϬϴ͘ZͺdĞĐŚZĞƉ͘ůŽǁͺ͘ƉĚĨ
ĐĐĞƐƐĞĚϮϰKĐƚŽďĞƌϮϬϭϳ
'D;ϮϬϭϱͿZĂŝƐŝŶŐŵďŝƟŽŶƚŽZĞĚƵĐĞ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůǀŝĂƟŽŶĂŶĚDĂƌŝƟŵĞŵŝƐƐŝŽŶƐ͘ŽŶƚƌŝďƵƟŶŐƉĂƉĞƌĨŽƌ^ĞŝǌŝŶŐƚŚĞ'ůŽďĂů
KƉƉŽƌƚƵŶŝƚǇ͗WĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉƐĨŽƌĞƩĞƌ'ƌŽǁƚŚĂŶĚĂĞƩĞƌůŝŵĂƚĞ͘EĞǁůŝŵĂƚĞĐŽŶŽŵǇ͕>ŽŶĚŽŶĂŶĚtĂƐŚŝŶŐƚŽŶ͕͘ǀĂŝůĂďůĞ
Ăƚ͗ŚƩƉ͗ͬͬŶĞǁĐůŝŵĂƚĞĞĐŽŶŽŵǇ͘ƌĞƉŽƌƚͬŵŝƐĐͬǁŽƌŬŝŶŐͲƉĂƉĞƌƐ͘ĐĐĞƐƐĞĚϮϰKĐƚŽďĞƌϮϬϭϳ
'D ;ϮϬϭϱͿ EĞǁ ůŝŵĂƚĞ ĐŽŶŽŵǇ dĞĐŚŶŝĐĂů EŽƚĞ͗ ďĂƚĞŵĞŶƚ ZĞĚƵĐƟŽŶ WŽƚĞŶƟĂů͘ ǀĂŝůĂďůĞ Ăƚ͗ ŚƩƉ͗ͬͬŶĞǁĐůŝŵĂƚĞĞĐŽŶŽŵǇ͘
ƌĞƉŽƌƚͬǁŽƌŬŝŶŐƉĂƉĞƌƐͬǁƉͲĐŽŶƚĞŶƚͬƵƉůŽĂĚƐͬƐŝƚĞƐͬϱͬϮϬϭϲͬϬϰͬEͲƚĞĐŚŶŝĐĂůͲŶŽƚĞͲĞŵŝƐƐŝŽŶͲƌĞĚƵĐƟŽŶͲƉŽƚĞŶƟĂůͺĮŶĂů͘ƉĚĨ ĐͲ
ĐĞƐƐĞĚϮϰKĐƚŽďĞƌϮϬϭϳ
't;ϮϬϭϲͿ'ůŽďĂůtŝŶĚZĞƉŽƌƚϮϬϭϲ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬŐǁĞĐ͘ŶĞƚͬƉƵďůŝĐĂƟŽŶƐͬŐůŽďĂůͲǁŝŶĚͲƌĞƉŽƌƚͲϮͬŐůŽďĂůͲǁŝŶĚͲƌĞƉŽƌƚͲϮϬϭϲͬ
ĐĐĞƐƐĞĚϮϰKĐƚŽďĞƌϮϬϭϳ
,ĂǁŬĞŶ͕W͘;ϮϬϭϳͿƌĂǁĚŽǁŶ͗dŚĞDŽƐƚŽŵƉƌĞŚĞŶƐŝǀĞWůĂŶǀĞƌWƌŽƉŽƐĞĚƚŽZĞǀĞƌƐĞ'ůŽďĂůtĂƌŵŝŶŐ͘EĞǁzŽƌŬ͗WĞŶŐƵŝŶZĂŶͲ
ĚŽŵ,ŽƵƐĞ>>͘
,ĞƌǌŽŐ͕,͕͘^ŵĞŬĞŶƐ<͕͘ĂĚŚŝĐŚ͕W͕͘ŽŽůĞǇ͕:͕͘&Ƶũŝŝ͕z͕͘,ŽŚŵĞǇĞƌ͕K͕͘ĂŶĚZŝĂŚŝ<͘;ϮϬϬϱͿŽƐƚƐĂŶĚĐŽŶŽŵŝĐWŽƚĞŶƟĂů͕ŝŶ͗/W
^ƉĞĐŝĂůZĞƉŽƌƚŽŶĂƌďŽŶŝŽǆŝĚĞĂƉƚƵƌĞĂŶĚ^ƚŽƌĂŐĞ͘ĂŵďƌŝĚŐĞ͕hŶŝƚĞĚ<ŝŶŐĚŽŵĂŶĚEĞǁzŽƌŬ͕Ez͕h^͗ĂŵďƌŝĚŐĞhŶŝǀĞƌͲ
ƐŝƚǇWƌĞƐƐ͘
,ŽīŵĂŶŶ͕W͕͘ŝĚĞ͕D͕͘ĂŶĚŶĚƌĞƐĞŶ͕T͘;ϮϬϭϮͿīĞĐƚŽĨƉƌŽƉŽƐĞĚKϮĞŵŝƐƐŝŽŶƌĞĚƵĐƟŽŶƐĐĞŶĂƌŝŽƐŽŶĐĂƉŝƚĂůĞǆƉĞŶĚŝƚƵƌĞ͘MariͲ
ƟŵĞWŽůŝĐǇĂŶĚDĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͕ϰϰϯͲϰϲϬ͘
/K;ϮϬϭϯͿŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůZĞƉŽƌƚϮϬϭϯ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬĐĨĂƉƉ͘ŝĐĂŽ͘ŝŶƚͬŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůͲZĞƉŽƌƚͲϮϬϭϯͬĮůĞƐͬĂƐƐĞƚƐͬďĂƐŝĐͲŚƚŵůͬŝŶͲ
ĚĞǆ͘ŚƚŵůηϭĐĐĞƐƐĞĚϮϰKĐƚŽďĞƌϮϬϭϳ͘
/d;ϮϬϭϮͿ'ůŽďĂůdƌĂŶƐƉŽƌƚĂƟŽŶŶĞƌŐǇĂŶĚůŝŵĂƚĞZŽĂĚŵĂƉ͘ǀĂŝůĂďĞůĂƚ͗ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƚŚĞŝĐĐƚ͘ŽƌŐͬƉƵďůŝĐĂƟŽŶƐͬŐůŽďĂůͲƚƌĂŶƐͲ
ƉŽƌƚĂƟŽŶͲĞŶĞƌŐǇͲĂŶĚͲĐůŝŵĂƚĞͲƌŽĂĚŵĂƉĐĐĞƐƐĞĚϮϰKĐƚŽďĞƌϮϬϭϳ͘
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/d ;ϮϬϭϳͿ dĞĐŚŶŽůŽŐǇ ƵƉƚĂŬĞ͕ ĐŽƐƚƐ͕ ĂŶĚ ďĞŶĞĮƚƐ ƵŶĚĞƌ Ă ŶĞǆƚͲƉŚĂƐĞ ƉĂƐƐĞŶŐĞƌ ĐĂƌ ĞĸĐŝĞŶĐǇ ƉƌŽŐƌĂŵ ŝŶ ƌĂǌŝů͘ ǀĂŝůĂďůĞ Ăƚ͗
ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƚŚĞŝĐĐƚ͘ŽƌŐͬƉƵďůŝĐĂƟŽŶƐͬƚĞĐŚŶŽůŽŐǇͲƵƉƚĂŬĞͲĐŽƐƚƐͲĂŶĚͲďĞŶĞĮƚƐͲƵŶĚĞƌͲŶĞǆƚͲƉŚĂƐĞͲƉĂƐƐĞŶŐĞƌͲĐĂƌͲĞĸĐŝĞŶĐǇͲƉƌŽͲ
ŐƌĂŵĐĐĞƐƐĞĚϮϰKĐƚŽďĞƌϮϬϭϳ͘
/;ϮϬϭϲͿtŽƌůĚŶĞƌŐǇKƵƚůŽŽŬϮϬϭϲ͘WĂƌŝƐ͗/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůŶĞƌŐǇŐĞŶĐǇ͘
/;ϮϬϭϳͿŶĞƌǇdĞĐŚŶŽůŽŐǇWĞƌƐƉĞĐƟǀĞƐϮϬϭϳ͘WĂƌŝƐ͗/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůŶĞƌŐǇŐĞŶĐǇ͘
/W͘;ϮϬϬϭͿůŝŵĂƚĞŚĂŶŐĞϮϬϬϭ͗^ǇŶƚŚĞƐŝƐZĞƉŽƌƚ͘ŽŶƚƌŝďƵƟŽŶŽĨtŽƌŬŝŶŐ'ƌŽƵƉƐ/͕//͕ĂŶĚ///ƚŽƚŚĞdŚŝƌĚƐƐĞƐƐŵĞŶƚZĞƉŽƌƚ
ŽĨƚŚĞ/ŶƚĞŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚĂůWĂŶĞůŽŶůŝŵĂƚĞŚĂŶŐĞ͘ĂŵďƌŝŐĚĞĂŶĚEĞǁzŽƌŬ͗ĂŵďƌŝĚŐĞhŶŝǀĞƌƐŝƚǇWƌĞƐƐ͘
/W;ϮϬϬϳͿ&ŽƵƌƚŚƐƐĞƐƐŵĞŶƚZĞƉŽƌƚŽĨƚŚĞ/ŶƚĞƌŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚĂůWĂŶĞůŽŶůŝŵĂƚĞŚĂŶŐĞ͘'ĞŶĞǀĂ͗/W͘
/W;ϮϬϭϰͿůŝŵĂƚĞŚĂŶŐĞϮϬϭϰ͗DŝƟŐĂƟŽŶŽĨůŝŵĂƚĞŚĂŶŐĞ͘'ĞŶĞǀĂ͗/W͘
/ZE;ϮϬϭϲͿZŽĂĚŵĂƉĨŽƌĂZĞŶĞǁĂďůĞŶĞƌŐǇ&ƵƚƵƌĞ͘ŽŶŶ͗/ZE/ŶŶŽǀĂƟŽŶĂŶĚdĞĐŚŶŽůŽŐǇĞŶƚƌĞ͘
/ZE;ϮϬϭϳͿ͚ZĞŶĞǁĂďůĞŶĞƌŐǇƵĐƟŽŶƐ͗ŶĂůǇƐŝŶŐϮϬϭϲ͛͘/ZE͕ďƵŚĂďŝ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŝƌĞŶĂ͘ŽƌŐͬŽĐƵŵĞŶƚŽǁŶͲ
ůŽĂĚƐͬWƵďůŝĐĂƟŽŶƐͬ/ZEͺZƵĐƟŽŶƐͺƐƵŵŵĂƌǇͺϮϬϭϳ͘ƉĚĨ
:ŽŚŶƐŽŶ͕E͕͘WĂƌŬĞƌ͕E͕͘ĂŶĚ:͘KŐĚĞŶ͘;ϮϬϭϰͿ,ŽǁŶĞŐĂƟǀĞĐĂŶďŝŽĨƵĞůƐǁŝƚŚ^ƚĂŬĞƵƐĂŶĚĂƚǁŚĂƚĐŽƐƚ͍͘ŶĞƌŐǇWƌŽĐĞĚŝĂϲϯ:
ϲϳϳϬʹϲϳϵϭ͘
:ŽŽƐƚĞŶ͕,͕͘dĂƉŝŽͲŝƐƚƌƂŵ͕D͘Ͳ>͕͘ĂŶĚdŽů͕^͘;ϮϬϭϮͿWĞĂƚůĂŶĚƐͲŐƵŝĚĂŶĐĞĨŽƌĐůŝŵĂƚĞĐŚĂŶŐĞŵŝƟŐĂƟŽŶƚŚƌŽƵŐŚĐŽŶƐĞƌǀĂƟŽŶ͕ƌĞŚĂͲ
ďŝůŝƚĂƟŽŶĂŶĚƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞƵƐĞ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚ͗ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĨĂŽ͘ŽƌŐͬϯͬĂͲĂŶϳϲϮĞ͘ƉĚĨĐĐĞƐƐĞĚϮϰKĐƚŽďĞƌϮϬϭϳ͘
<ŝŵ͕<͕͘ĂŶĚƐƵīĂ͕>͘;ϭϵϵϰͿZĞĨŽƌĞƐƚĂƟŽŶŽĨ^ŽƵƚŚ<ŽƌĞĂ͗dŚĞŚŝƐƚŽƌǇĂŶĚĂŶĂůǇƐŝƐŽĨĂƵŶŝƋƵĞĐĂƐĞŝŶĨŽƌĞƐƚƚƌĞĞŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚĂŶĚ
ĨŽƌĞƐƚƌǇ͘dŚĞ&ŽƌĞƐƚƌǇŚƌŽŶŝĐůĞ͕ϱϴͲϲϰ͘
<ůŝŵŽŶƚ͕͕͘ĂŶĚ,ƂŐůƵŶĚͲ/ƐĂŬƐƐŽŶ͕>͘;ϮϬϭϳͿWĞƌƐŽŶĂůĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶ͘//^͘
>ĂǌĂƌĚ;ϮϬϭϲͿ>ĞǀĞůŝǌĞĚŽƐƚŽĨŶĞƌŐǇŶĂůǇƐŝƐϭϬ͘Ϭ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚ͗ŚƩƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ůĂǌĂƌĚ͘ĐŽŵͬŵĞĚŝĂͬϰϯϴϬϯϴͬůĞǀĞůŝǌĞĚͲĐŽƐƚͲŽĨͲĞŶĞƌŐǇͲ
ǀϭϬϬ͘ƉĚĨĐĐĞƐƐĞĚϮϰKĐƚŽďĞƌϮϬϭϳ͘
>ƵŶĚƋǀŝƐƚ͕:͘;ϮϬϬϵͿ>ŽƐƐĞƐĂŶĚǁĂƐƚĞŝŶƚŚĞŐůŽďĂůĐƌŝƐŝƐ͘ZĞǀ͘ŶǀŝƌŽŶ͘^Đŝ͘ŝŽƚĞĐŚŶŶŽů͕͘ϭϮϭͲϭϮϯ
DĂĐŽǁĞůůE͕ĂŶĚ&ĂũĂƌĚǇ͕D͘;ϮϬϭϳͿ/ŶĞĸĐŝĞŶƚƉŽǁĞƌŐĞŶĞƌĂƟŽŶĂƐĂŶŽƉƟŵĂůƌŽƵƚĞƚŽŶĞŐĂƟǀĞĞŵŝƐƐŝŽŶƐǀŝĂ^͍EnvironͲ
ŵĞŶƚĂůZĞƐĞĂƌĐŚ>ĞƩĞƌƐϭϮ;ϰͿ͗ϭͲϭϭ͘
DĐ'ůĂƐŚĂŶ͕E͕͘tŽƌŬŵĂŶ͕D͕͘ĂůĚĞĐŽƩ͕͕͘ĂŶĚ^ŚĂŚ͕E͘;ϮϬϭϮͿEĞŐĂƟǀĞŵŝƐƐŝŽŶƐdĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐ͘'ƌĂŶƚŚĂŵ/ŶƐƟƚƵƚĞĨŽƌůŝŵĂƚĞ
ŚĂŶŐĞƌŝĞĮŶŐƉĂƉĞƌEŽϴ͘
DĞƐƐŝŶŐĞƌ͕:͘ĂŶĚĞtŝƩ͕^͘;ϮϬϭϱͿŽŶŶŚĂůůĞŶŐĞŽŶƚƌĂĐŬƚŽŵĞĞƚůĂŶĚƌĞƐƚŽƌĂƟŽŶŐŽĂůďǇϮϬϮϬ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚ͗ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ǁƌŝ͘
ŽƌŐͬďůŽŐͬϮϬϭϱͬϬϯͬďŽŶŶͲĐŚĂůůĞŶŐĞͲƚƌĂĐŬͲŵĞĞƚͲůĂŶĚͲƌĞƐƚŽƌĂƟŽŶͲŐŽĂůͲϮϬϮϬͲϬĐĐĞƐƐĞĚϮϰKĐƚŽďĞƌϮϬϭϳ
DŽůĞŶďƌŽĞŬ͕͕͘^ŵŝƚŚ͕D͕͘^ƵƌŵĞůŝ͕E͕͘^ĐŚŝŵƐĐŚćƌ͕^͕͘tĂŝĚĞ͕W͕͘dĂŝƚ͕:͕͘ĂŶĚDĐůůŝƐƚĞƌ͕͘;ϮϬϭϱͿ^ĂǀŝŶŐƐĂŶĚďĞŶĞĮƚƐŽĨŐůŽďĂů
ƌĞŐƵůĂƟŽŶƐĨŽƌĞŶĞƌŐǇĞĸĐŝĞŶƚƉƌŽĚƵĐƚƐ͘ƌƵƐƐĞůƐ͕ĞůŐŝƵŵ͗ƵƌŽƉĞĂŶŽŵŵŝƐƐŝŽŶ͘
EĞůůĞŵĂŶ͕͕͘DĂĐĞǀĞƩĞ͕D͕͘DĂŶĚĞƌƐ͕d͕͘ŝĐŬŚŽƵƚ͕͕͘^ǀŝŚƵƐ͕͕͘ĂŶĚWƌŝŶƐ͕͘;ϮϬϬϵͿdŚĞĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂů&ŽŽĚƌŝƐŝƐʹdŚĞŶǀŝͲ
ƌŽŶŵĞŶƚ͛ƐZŽůĞŝŶǀĞƌƟŶŐ&ƵƚƵƌĞ&ŽŽĚƌŝƐĞƐ͘hEWZĂƉŝĚZĞƐƉŽŶƐĞƐƐĞƐƐŵĞŶƚ͘ƌĞŶĚĂů͕EŽƌǁĂǇ͗hŶŝƚĞĚEĂƟŽŶƐŶǀŝƌŽŶͲ
ŵĞŶƚĂůWƌŽŐƌĂŵŵĞ͕'Z/͘
EĞůƐŽŶ͕'͕͘ZŽƐĞŐƌĂŶƚ͕D͕͘WĂůĂǌǌŽ͕͕͘'ƌĂǇ͕/͕͘/ŶŐĞƌƐŽůů͕͕͘ZŽďĞƌƚƐŽŶ͕Z͕͘dŽŬǌŽŐ^͕͘ŚƵd͕͘^ƵůƐĞƌd͕͘͘ZŝŶŐĞƌ͕͕͘DŐĂŶƐŝ͕^͘ĂŶĚzŽƵ͕
>͘;ϮϬϭϬͿ&ŽŽĚ^ĞĐƵƌŝƚǇ͕&ĂƌŵŝŶŐ͕ĂŶĚůŝŵĂƚĞŚĂŶŐĞƚŽϮϬϱϬ͗^ĐĞŶĂƌŝŽƐ͕ZĞƐƵůƚƐ͕WŽůŝĐǇKƉƟŽŶƐ͘tĂƐŚŝŶŐƚŽŶ͕͗/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů
&ŽŽĚWŽůŝĐǇZĞƐĞĂƌĐŚ/ŶƐƟƚƵƚĞ͘
WĂƉĂĞŌŚǇŵŝŽƵ͕'͕͘'ƌĂǀĞ͕<͕͘ĂŶĚƌĂŐŽŽŶ͕<͘;ϮϬϭϰͿ&ůĞǆŝďŝůŝƚǇŽƉƟŽŶƐŝŶĞůĞĐƚƌŝĐŝƚǇƐǇƐƚĞŵƐ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚ͗ŚƩƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ĞĐŽĨǇƐ͘ĐŽŵͬ
ĮůĞƐͬĮůĞƐͬĞĐŽĨǇƐͲĞĐŝͲϮϬϭϰͲŇĞǆŝďŝůŝƚǇͲŽƉƟŽŶƐͲŝŶͲĞůĞĐƚƌŝĐŝƚǇͲƐǇƐƚĞŵƐ͘ƉĚĨĐĐĞƐƐĞĚϮϰKĐƚŽďĞƌϮϬϭϳ
WƵƌŽŚŝƚ͕W͕͘ĂŶĚ,ƂŐůƵŶĚͲ/ƐĂŬƐƐŽŶ͕>͘;ϮϬϭϳͿ'ůŽďĂůĞŵŝƐƐŝŽŶƐŽĨŇƵŽƌŝŶĂƚĞĚŐƌĞĞŶŚŽƵƐĞŐĂƐĞƐϮϬϬϱʹϮϬϱϬǁŝƚŚĂďĂƚĞŵĞŶƚƉŽƚĞŶͲ
ƟĂůƐĂŶĚĐŽƐƚƐ͘ƚŵŽƐ͘ŚĞŵ͘WŚǇƐ͕͘ϭϳ͕ϮϳϵϱʹϮϴϭϲ͘ĚŽŝ͗ϭϬ͘ϱϭϵϰͬĂĐƉͲϭϳͲϮϳϵϱͲϮϬϭϳ
ZEϮϭ ;ϮϬϭϳͿ 'ůŽďĂů ^ƚĂƚƵƐ ZĞƉŽƌƚ͘ ǀĂŝůĂďůĞ Ăƚ ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƌĞŶϮϭ͘ŶĞƚͬƐƚĂƚƵƐͲŽĨͲƌĞŶĞǁĂďůĞƐͬŐůŽďĂůͲƐƚĂƚƵƐͲƌĞƉŽƌƚͬ ĐĐĞƐƐĞĚ Ϯϰ
KĐƚŽďĞƌ ϮϬϭϳZĞŶĨŽƌƚŚ͕ W͕͘ tĂƐŚďŽƵƌŶĞ͕ ͘Ͳ>͕͘ dĂǇůĚĞƌ͕ :͕͘ ĂŶĚ DĂŶŶŝŶŐ͕ ͘͘͘ ;ϮϬϭϮͿ ^ŝůŝĐĂƚĞ WƌŽĚƵĐƟŽŶ ĂŶĚ ǀĂŝůĂďŝůŝƚǇ ĨŽƌ
DŝŶĞƌĂůĂƌďŽŶĂƟŽŶ͘ŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂů^ĐŝĞŶĐĞĂŶĚdĞĐŚŶŽůŽŐǇ͕ϰϱ;ϲͿ͕ϮϬϯϱʹϮϬϰϭ^ĂǇŐŝŶ͕͕͘͘tŽƌƌĞůů͕D͘<͘WĂƚĞů͕͘:͘'ŝĞůĞŶ͘
;ϮϬϭϭͿĞŶĐŚŵĂƌŬŝŶŐƚŚĞĞŶĞƌŐǇƵƐĞŽĨĞŶĞƌŐǇͲŝŶƚĞŶƐŝǀĞŝŶĚƵƐƚƌŝĞƐŝŶŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝǌĞĚĂŶĚŝŶĚĞǀĞůŽƉŝŶŐĐŽƵŶƚƌŝĞƐ͘ŶĞƌŐǇ;ϯϲͿ͗
ϲϲϲϭʹϲϲϳϯ͘
^/dZ;ϮϬϭϱͿ'ƌĞĞŶƚŽ^ĐĂůĞ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉƐ͗ͬͬŵĞĚŝĂ͘ƐŝƚƌĂ͘ĮͬϮϬϭϳͬϬϮͬϮϴϭϰϮϱϮϯͬ^ĞůǀŝƚǇŬƐŝĂϭϬϱ͘ƉĚĨĐĐĞƐƐĞĚϮϰKĐƚŽďĞƌϮϬϭϳ͘
^ŵŝƚŚ;ϮϬϭϲͿ^ŽŝůĐĂƌďŽŶƐĞƋƵĞƐƚƌĂƟŽŶĂŶĚďŝŽĐŚĂƌĂƐŶĞŐĂƟǀĞĞŵŝƐƐŝŽŶƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐ͘'ůŽďĂůŚĂŶŐĞŝŽůŽŐǇ͕ϭϯϭϱͲϭϯϮϰ͘
^ŵŝƚŚ͕W͕͘DĂƌƟŶŽ͕͕͘Ăŝ͕͕͘'ǁĂƌǇ͕͕͘:ĂŶǌĞŶ͕,͕͘WƵƐŚƉĂŵ͕<͕͘DĐĂƌů͕͕͘KŐůĞ͕^͕͘K͛DĂƌĂ͕&͕͘ZŝĐĞ͕͕͘^ĐŚŽůĞƐ͕͕͘^ŝƌŽƚĞŶŬŽ͕K͘
;ϮϬϬϴͿ'ƌĞĞŶŚŽƵƐĞŐĂƐŵŝƟŐĂƟŽŶŝŶĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ͘WŚŝů͘dƌĂŶƐ͘Z͘^ŽĐ͕͘ϳϴϵͲϴϭϯ͘
^ŵŝƚŚ͕W͘^ŵŝƚŚ͕W͕͘DĂƌƟŶŽ͕͕͘Ăŝ͕͕͘'ǁĂƌǇ͕͕͘:ĂŶǌĞŶ͕,͕͘WƵƐŚƉĂŵ͕<͕͘DĐĂƌů͕͕͘KŐůĞ͕^͕͘K͛DĂƌĂ͕&ƌĂŶŬ͕ZŝĐĞ͕ŚĂƌůĞƐ͕^ĐŚŽůĞƐ͕
Žď͕^ŝƌŽƚĞŶŬŽ͕KůĞŐ͕;ϮϬϬϳͿŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ͘/ŶůŝŵĂƚĞŚĂŶŐĞϮϬϬϳ͗DŝƟŐĂƟŽŶ͘ŽŶƚƌŝďƵƟŽŶŽĨtŽƌŬŝŶŐ'ƌŽƵƉ///ƚŽƚŚĞ&ŽƵƌƚŚ
ƐƐĞƐƐŵĞŶƚZĞƉŽƌƚŽĨƚŚĞ͕ĂŵďƌŝĚŐĞ͗ĂŵďƌŝĚŐĞhŶŝǀĞƌƐŝƚǇWƌĞƐƐ͘
^ŵŝƚŚ͕W͕͘D͘ƵƐƚĂŵĂŶƚĞ͕,͘ŚĂŵŵĂĚ͕,͘ůĂƌŬ͕,͘ŽŶŐ͕͘ůƐŝĚĚŝŐ͕,͘,ĂďĞƌů͕Z͘,ĂƌƉĞƌ͕:͘,ŽƵƐĞ͕͕D͘:ĂĨĂƌŝ͕K͘DĂƐĞƌĂ͕͘DďŽǁ͕
E͘ZĂǀŝŶĚƌĂŶĂƚŚ͕͘ZŝĐĞ͕͘ZŽďůĞĚŽ͕͘ZŽŵĂŶŽǀƐŬĂǇĂ͕&͘^ƉĞƌůŝŶŐ͕&͘dƵďŝĞůůŽ͘;ϮϬϭϰͿŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ͕&ŽƌĞƐƚƌǇĂŶĚKƚŚĞƌ>ĂŶĚhƐĞ
;&K>hͿ/Ŷ͗ůŝŵĂƚĞŚĂŶŐĞϮϬϭϰ͗DŝƟŐĂƟŽŶŽĨůŝŵĂƚĞŚĂŶŐĞ͘ŽŶƚƌŝďƵƟŽŶŽĨtŽƌŬŝŶŐ'ƌŽƵƉ///ƚŽƚŚĞ&ŝŌŚƐƐĞƐƐŵĞŶƚZĞƉŽƌƚ
ŽĨƚŚĞ/ŶƚĞƌŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚĂůWĂŶĞůŽŶůŝŵĂƚĞŚĂŶŐĞ͘ĂŵďƌŝĚŐĞĂŶĚEĞǁzŽƌŬ͗ĂŵďƌŝĚŐĞhŶŝǀĞƌƐŝƚǇWƌĞƐƐ͘
^ƚĞŚĨĞƐƚ͕͕͘sĂŶĚĞŶĞƌŐ͕D͕͘tŽůƚũĞƌ͕'͕͘ĂŶĚtĞƐƚŚŽĞŬ͕'͘;ϮϬϭϯͿKƉƟŽŶƐƚŽƌĞĚƵĐĞƚŚĞĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůĞīĞĐƚƐŽĨůŝǀĞƐƚŽĐŬƉƌŽĚƵĐͲ
ƟŽŶʹŽŵƉĂƌŝƐŽŶŽĨƚǁŽĞĐŽŶŽŵŝĐŵŽĚĞůƐ͘ŐƌŝĐƵůƚƵƌĂů^ǇƐƚĞŵƐ͕ϯϴͲϱϯ͘
dĞƐŬĞ͕^͕͘^ĂǁǇĞƌ͕^͕͘^ĐŚćƚĞƌ͕K͕͘WƌĞŐŐĞƌ͕d͕͘^ŝŵŽŶ͕^͕͘ĂŶĚEĂĞŐůĞƌ͕d͘;ϮϬϭϱͿŶĞƌŐǇZĞǀŽůƵƟŽŶĂ^ƵƐƚĂŝŶĂďůĞtŽƌůĚŶĞƌŐǇKƵƚͲ
ůŽŽŬϮϬϭϱ͘,ĂŵďƵƌŐ͗'ƌĞĞŶƉĞĂĐĞ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů͘
hEW;ϮϬϭϭͿƌŝĚŐŝŶŐƚŚĞŵŝƐƐŝŽŶ'ĂƉ͘EĂŝƌŽďŝ͗hŶŝƚĞĚEĂƟŽŶƐŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚWƌŽŐƌĂŵŵĞ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚ͗ŚƩƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ĞĐŽĨǇƐ͘ĐŽŵͬ
ĮůĞƐͬĮůĞƐͬƵŶĞƉͺďƌŝĚŐŝŶŐйϮϬƚŚĞйϮϬĞŵŝƐƐŝŽŶƐйϮϬŐĂƉ͘ƉĚĨĐĐĞƐƐĞĚϮϰKĐƚŽďĞƌϮϬϭϳ
hEW;ϮϬϭϮͿdŚĞŵŝƐƐŝŽŶƐ'ĂƉZĞƉŽƌƚϮϬϭϮ͘EĂŝƌŽďŝ͗hŶŝƚĞĚEĂƟŽŶƐŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚWƌŽŐƌĂŵŵĞ;hEWͿ͘ŚƩƉ͗ͬͬĂƉƉƐ͘ƵŶĞƉ͘ŽƌŐͬƌĞͲ
ĚŝƌĞĐƚ͘ƉŚƉ͍ĮůĞсͬƉƵďůŝĐĂƟŽŶƐͬƉŵƚĚŽĐƵŵĞŶƚƐͬͲdŚĞйϮϬĞŵŝƐƐŝŽŶƐйϮϬŐĂƉйϮϬƌĞƉŽƌƚйϮϬϮϬϭϮͺйϮϬĂйϮϬhEWйϮϬƐǇŶƚŚĞƐŝƐйϮϬ
ƌĞƉŽƌƚĞŵŝƐƐŝŽŶ'ĂƉZĞƉŽƌƚϮϬϭϮ͘ƉĚĨĐĐĞƐƐĞĚϮϰKĐƚŽďĞƌϮϬϭϳ
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hEW;ϮϬϭϯͿdŚĞŵŝƐƐŝŽŶƐ'ĂƉZĞƉŽƌƚϮϬϭϯ͘EĂŝƌŽďŝ͗hŶŝƚĞĚEĂƟŽŶƐŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚWƌŽŐƌĂŵŵĞ;hEWͿ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚ͗ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘
ƵŶĞƉ͘ŽƌŐͬƐŝƚĞƐͬĚĞĨĂƵůƚͬĮůĞƐͬ'ZϮϬϭϯͬŵŝƐƐŝŽŶƐ'ĂƉZĞƉŽƌƚͺϮϬϭϯͺŚŝŐŚͲƌĞƐ͘ƉĚĨĐĞƐƐĞĚϮϰKĐƚŽďĞƌϮϬϭϳ
hEW;ϮϬϭϰͿdŚĞŵŝƐƐŝŽŶƐ'ĂƉZĞƉŽƌƚϮϬϭϰ͘EĂŝƌŽďŝ͗hŶŝƚĞĚEĂƟŽŶƐŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚWƌŽŐƌĂŵŵĞ;hEWͿ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚ͗ŚƩƉ͗ͬͬǁĞĚͲ
ŽĐƐ͘ƵŶĞƉ͘ŽƌŐͬďŝƚƐƚƌĞĂŵͬŚĂŶĚůĞͬϮϬ͘ϱϬϬ͘ϭϭϴϮϮͬϵϯϰϱͬͲdŚĞйϮϬŵŝƐƐŝŽŶƐйϮϬ'ĂƉйϮϬZĞƉŽƌƚйϮϬϮϬϭϰйϯĂйϮϬĂйϮϬhEWйϮϬ
ƐǇŶƚŚĞƐŝƐйϮϬƌĞƉŽƌƚͲEŽǀĞŵďĞƌйϮϬϮϬϭϰ'ZͺϮϬϭϰͺ>ŽǁƌĞƐ͘ƉĚĨ͍ƐĞƋƵĞŶĐĞсϯΘŝƐůůŽǁĞĚсǇĐĐĞƐƐĞĚϮϰKĐƚŽďĞƌϮϬϭϳ
hEW;ϮϬϭϰͿ'ƌĞĞŶƉĂƉĞƌWŽůŝĐǇKƉƟŽŶƐƚŽĐĐĞůĞƌĂƚĞƚŚĞ'ůŽďĂůdƌĂŶƐŝƟŽŶƚŽĚǀĂŶĐĞĚ>ŝŐŚƟŶŐ͘EĂŝƌŽďŝ͗hŶŝƚĞĚEĂƟŽŶƐŶǀŝƌŽŶͲ
ŵĞŶƚWƌŽŐƌĂŵŵĞ;hEWͿ͘
hEW ;ϮϬϭϲͿ ŵŝƐƐŝŽŶ 'ĂƉ ZĞƉŽƌƚ ϮϬϭϲ͘ EĂŝƌŽďŝ͗ hŶŝƚĞĚ EĂƟŽŶƐ ŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ WƌŽŐƌĂŵŵĞ ;hEWͿ͘  ǀĂŝůĂďůĞ Ăƚ͗ ŚƩƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘
ŐŽŽŐůĞ͘ĚŬͬƵƌů͍ƐĂсƚΘƌĐƚсũΘƋсΘĞƐƌĐсƐΘƐŽƵƌĐĞсǁĞďΘĐĚсϮΘĐĂĚсƌũĂΘƵĂĐƚсϴΘǀĞĚсϬĂŚh<ǁŝŐŶEϯϵƉϰǀyŚyƉŽ<,ĚŚϵŐhY
&ŐŐǁDΘƵƌůсŚƩƉйϯйϮ&йϮ&ǁĞĚŽĐƐ͘ƵŶĞƉ͘ŽƌŐйϮ&ďŝƚƐƚƌĞĂŵйϮ&ŚĂŶĚůĞйϮ&ϮϬ͘ϱϬϬ͘ϭϭϴϮϮйϮ&ϭϬϬϭϲйϮ&ĞŵŝƐƐŝŽŶͺŐĂƉͺƌĞͲ
ƉŽƌƚͺϮϬϭϲ͘ƉĚĨΘƵƐŐсKǀsĂǁϯŐůĞǇũ,ϬϳǌƋŝ/ũ>YǁϵEϮĐĐĞƐƐĞĚϮϰKĐƚŽďĞƌϮϬϭϳ͘
hEW;ϮϬϭϳͿĐĐĞůĞƌĂƟŶŐ ƚŚĞ ŐůŽďĂů ĂĚŽƉƟŽŶ ŽĨ ĞŶĞƌŐǇͲĞĸĐŝĞŶƚ ůŝŐŚƟŶŐ͘ ǀĂŝůĂďůĞ Ăƚ͗ ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĞŶůŝŐŚƚĞŶͲŝŶŝƟĂƟǀĞ͘ŽƌŐͬWŽƌͲ
ƚĂůƐͬϬͬĚŽĐƵŵĞŶƚƐͬŐůŽďĂůͲĨŽƌƵŵͬ'ƌĞĞŶͺWĂƉĞƌͺ&/E>йϮϬƌĞĚƵĐĞĚ͘ƉŌĐĐĞƐƐĞĚϮϰKĐƚŽďĞƌϮϬϭϳ
h^W;ϮϬϭϮͿ'ůŽďĂůŶƚŚƌŽƉŽŐĞŶŝĐEŽŶͲK2'ƌĞĞŶŚŽƵƐĞ'ĂƐŵŝƐƐŝŽŶƐ͗ϭϵϵϬͲϮϬϯϬ͘hŶŝƚĞĚ^ƚĂƚĞƐ͗ŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůWƌŽƚĞĐƟŽŶ
ŐĞŶĐǇ͘
h^W;ϮϬϭϯͿ'ůŽďĂůDŝƟŐĂƟŽŶŽĨEŽŶͲK2'ƌĞĞŶŚŽƵƐĞ'ĂƐĞƐ͗ϮϬϭϬͲϮϬϯϬ͘hŶŝƚĞĚ^ƚĂƚĞƐ͗ŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůWƌŽƚĞĐƟŽŶŐĞŶĐǇ͘
sĞƌĚŽŶĞ͕D͕͘KůƐĞŶ͕E͕͘tǇůŝĞ͕W͕͘^ĂŝŶƚ>ĂƵƌĞŶƚ͕͕͘ĂŶĚDĂŐŝŶŶŝƐ͕D͘;ϮϬϭϱͿDĂŬŝŶŐƚŚĞĐĂƐĞĨŽƌĨŽƌĞƐƚůĂŶĚƐĐĂƉĞƌĞƐƚŽƌĂƟŽŶ͘tŚŝƚĞ
ƉĂƉĞƌ͕ŝŶŝƟĂůǁŽƌŬŝŶŐĚƌĂŌĨŽƌĨƵƚƵƌĞĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶ͘WŽƐƚͲŽŶŶŚĂůůĞŶŐĞϮ͘ϬDŝŶŝƐƚĞƌŝĂůǀĞŶƚ͕ϮϬͲϮϭDĂƌĐŚϮϬϭϱ͘/hE͘
tĂŐŶĞƌ͕E͘;ϮϬϭϳͿWĞƌƐŽŶĂůĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶĨƌŽŵDƌ͘E͘tĂŐŶĞƌ͕/ZE͕^ĞƉƚĞŵďĞƌϮϬϭϳ͘
tŝĐŚƚŵĂŶŶ͕t͕͘^ĐŚƌƂĚĞƌ͕͕͘ĂŶĚ:ŽŽƐƚĞŶ͕,͘;ϮϬϭϲͿWĂůƵĚŝĐƵůƚƵƌĞʹƉƌŽĚƵĐƟǀĞƵƐĞŽĨǁĞƚƉĞĂƚůĂŶĚƐ͘ůŝŵĂƚĞƉƌŽƚĞĐƟŽŶоďŝŽĚŝǀĞƌͲ
ƐŝƚǇоƌĞŐŝŽŶĂůĞĐŽŶŽŵŝĐďĞŶĞĮƚƐ͘^ƚƵƩŐĂƌƚ͗^ĐŚǁĞŝǌĞƌďĂƌƚ^ĐŝĞŶĐĞWƵďůŝƐŚĞƌƐ͘
tŽŽůĨ͕͕͘ŵŽŶĞƩĞ͕:͕͘ůĂǇŶĞ^ƚƌĞĞƚͲWĞƌƌŽƩ͕&͕͘>ĞŚŵĂŶŶ͕:͕͘ĂŶĚ:ŽƐĞƉŚ͕^͘;ϮϬϭϬͿ^ƵƐƚĂŝŶĂďůĞďŝŽĐŚĂƌƚŽŵŝƟŐĂƚĞŐůŽďĂůĐůŝŵĂƚĞ
ĐŚĂŶŐĞ͘EĂƚƵƌĞŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶƐ͕ϭͲϱϲ͘
tŽƌĞůů͕͕͘ĂŶĚĂƌƌĞŽŶ͕:͘;ϮϬϭϳͿŶĞƌŐǇĚĞŵĂŶĚĨŽƌŵĂƚĞƌŝĂůƐŝŶĂŶŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůĐŽŶƚĞǆƚ͘hƚƌĞĐŚƚ͗dŚĞZŽǇĂů^ŽĐŝĞƚǇ͘
tŽƌůĚĂŶŬ;ϮϬϭϲͿdŚĞŽƐƚŽĨ&ŝƌĞ͗ŶĐŽŶŽŵŝĐŶĂůǇƐŝƐŽĨ/ŶĚŽŶĞƐŝĂ͛ƐϮϬϭϱ&ŝƌĞƌŝƐŝƐ͘:ĂŬĂƌƚĂ͗tŽƌůĚĂŶŬ͘

Chapter 5
 ;ϮϬϭϳͿ͘ ͚WŽǀĞƌƚǇ ŝŶ /ŶĚŝĂ͛͘ ĂƐŝĐ ^ƚĂƟƐƟĐƐ͘ ƐŝĂŶ ĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ĂŶŬ͘ ǀĂŝůĂďůĞ Ăƚ͗ ŚƩƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ĂĚď͘ŽƌŐͬĐŽƵŶƚƌŝĞƐͬŝŶĚŝĂͬ
ƉŽǀĞƌƚǇĐĐĞƐƐĞĚϭϵKĐƚŽďĞƌϮϬϭϳ
ŶŶĂůƵƌƵ͕Z͕͘ĂŶĚ'ĂƌŐ͕͘;ϮϬϭϳͿ͘DĂŶĂŐŝŶŐƚŚĞWŽǁĞƌ'ƌŝĚZĂŵƉŝŶŐŚĂůůĞŶŐĞƐƌŝƟĐĂůƚŽ^ƵĐĐĞƐƐŽĨ/ŶĚŝĂ͛ƐZĞŶĞǁĂďůĞŶĞƌŐǇ
dĂƌŐĞƚƐ͘tŽƌŬŝŶŐƉĂƉĞƌEŽϮϬϭϳͲϬϴͲϬϭ͘/ŶĚŝĂŶ/ŶƐƟƚƵƚĞŽĨDĂŶĂŐĞŵĞŶƚŚŵĞĚĂďĂĚ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚ͗ŚƩƉƐ͗ͬͬǁĞď͘ŝŝŵĂ͘ĂĐ͘ŝŶͬĂƐͲ
ƐĞƚƐͬƐŶŝƉƉĞƚƐͬǁŽƌŬŝŶŐƉĂƉĞƌƉĚĨͬϭϰϰϳϯϴϯϭϳϴϮϬϭϳͲϬϴͲϬϭ͘ƉĚĨĐĐĞƐƐĞĚKĐƚŽďĞƌϭϵϮϬϭϳ
ƌĞŶƚ͕͕͘ƌŶĚƚ͕͕͘DŝůůĞƌ͕D͕͘ŝŶĂŵĂŶ͕K͕͘ĂŶĚdĂƌƉ͕&͘;ϮϬϭϳͿ͚͘dŚĞWŽůŝƟĐĂůĐŽŶŽŵǇŽĨůĞĂŶŶĞƌŐǇdƌĂŶƐŝƟŽŶƐ͛͘KǆĨŽƌĚhŶŝǀĞƌͲ
ƐŝƚǇWƌĞƐƐ͘
ƵĚŽůǇ͕Z͕͘sŽŐƚͲ^ĐŚŝůď͕͘ĂŶĚ'ƵŝǀĂƌĐŚ͕͘;ϮϬϭϰͿ͚͘WĂƚŚǁĂǇƐƚŽǁĂƌĚĞƌŽͲĂƌďŽŶůĞĐƚƌŝĐŝƚǇZĞƋƵŝƌĞĚĨŽƌůŝŵĂƚĞ^ƚĂďŝůŝǌĂƟŽŶ͛͘
tŽƌůĚĂŶŬWŽůŝĐǇZĞƐĞĂƌĐŚtŽƌŬŝŶŐWĂƉĞƌϳϬϳϱ͘
ƵƐƚƌĂůŝĂŶ'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚ͘;ϮϬϭϳͿ͚͘ƵƐƚƌĂůŝĂŶDŝŶĞƌĂůŽŵŵŽĚŝƟĞƐ͗ŽĂů͛͘ĞƉĂƌƚŵĞŶƚŽĨ/ŶĚƵƐƚƌǇ͕/ŶŶŽǀĂƟŽŶĂŶĚ^ĐŝĞŶĐĞ͘ǀĂŝůĂďůĞ
Ăƚ͗ŚƩƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ŝŶĚƵƐƚƌǇ͘ŐŽǀ͘ĂƵͬƌĞƐŽƵƌĐĞͬDŝŶŝŶŐͬƵƐƚƌĂůŝĂŶDŝŶĞƌĂůŽŵŵŽĚŝƟĞƐͬWĂŐĞƐͬŽĂů͘ĂƐƉǆĐĐĞƐƐĞĚϭϵKĐƚŽďĞƌϮϬϭϳ
ĂĐŚ͕^͕͘<ŽŚůŚĂĂƐ͕D͕͘DĞǇĞƌ͕͕͘WƌĂĞƚŽƌŝƵƐ͕͘ĂŶĚtĞůƐĐŚ͕,͘;ϮϬϬϮͿ͚͘dŚĞīĞĐƚƐŽĨŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂů&ŝƐĐĂůZĞĨŽƌŵŝŶ'ĞƌŵĂŶǇ͗
^ŝŵƵůĂƟŽŶ^ƚƵĚǇ͛͘ŶĞƌŐǇWŽůŝĐǇϯϬ;ϵͿ͗ƉƉ͘ϴϬϯʹϴϭϭ͘
ĂŬĞƌ͕>͕͘ĂŶĚƵƌƚŽŶ͕:͘ŝŶƉƌĞƐƐ͚͘dŚĞWŽůŝƟĐƐŽĨWƌŽĐƵƌĞŵĞŶƚĂŶĚƚŚĞ>ŽǁĂƌďŽŶdƌĂŶƐŝƟŽŶŝŶ^ŽƵƚŚĨƌŝĐĂ͛͘/Ŷ͗ůŐĂƌ͕͘,ĂŶĚďŽŽŬ
ŽĨƚŚĞ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůWŽůŝƟĐĂůĐŽŶŽŵǇŽĨŶĞƌŐǇĂŶĚEĂƚƵƌĂůZĞƐŽƵƌĐĞƐ͘
^ŚĂƌŵĂ͕͘<͘ĂŶĚĂƐ<ƵŶĚƵ͕E͘;ϮϬϭϲͿ͘ŚŝŶĂ͛ƐKŶĞĞůƚKŶĞZŽĂĚ͗/ŶŝƟĂƟǀĞ͕ŚĂůůĞŶŐĞƐĂŶĚWƌŽƐƉĞĐƚƐ͘sŝũŽŽŬƐ/ŶĚŝĂWǀƚ>ƚĚ͘
ǀĂŝůĂďůĞĂƚ͗ŚƩƉƐ͗ͬͬďŽŽŬƐ͘ŐŽŽŐůĞ͘ĚŬͬďŽŽŬƐ͍ŝƐďŶсϵϯϴϱϱϲϯϲϬϮĐĐĞƐƐĞĚϭϵKĐƚŽďĞƌϮϬϭϳ
ĂƵĞƌ͕E͕͘DŽƵƌĂƟĂĚŽƵ͕/͕͘>ƵĚĞƌĞƌ͕'͕͘ĂƵŵƐƚĂƌŬ͕>͕͘ƌĞĐŚĂ͕Z͘:͕͘ĚĞŶŚŽĨĞƌ͕K͕͘ĂŶĚ<ƌŝĞŐůĞƌ͕͘;ϮϬϭϲͿ͚͘'ůŽďĂů&ŽƐƐŝůŶĞƌŐǇ
DĂƌŬĞƚƐĂŶĚůŝŵĂƚĞŚĂŶŐĞDŝƟŐĂƟŽŶʹĂŶŶĂůǇƐŝƐǁŝƚŚZD/E͛͘ůŝŵĂƟĐŚĂŶŐĞϭϯϲ;ϭͿ͗ƉƉ͘ϲϵʹϴϮ͘
ĂǌŝůŝĂŶ͕D͕͘ĂŶĚKŶǇĞũŝ͕/͘;ϮϬϭϮͿ͚͘&ŽƐƐŝů&ƵĞů^ƵďƐŝĚǇZĞŵŽǀĂůĂŶĚ/ŶĂĚĞƋƵĂƚĞWƵďůŝĐWŽǁĞƌ^ƵƉƉůǇ͗/ŵƉůŝĐĂƟŽŶƐĨŽƌƵƐŝŶĞƐƐĞƐ͛͘
ŶĞƌŐǇWŽůŝĐǇϰϱ͗ƉƉ͘ϭʹϱ͘
ĞƌƚƌĂŵ͕͕͘:ŽŚŶƐŽŶ͕E͕͘>ƵĚĞƌĞƌ͕'͕͘ZŝĂŚŝ͕<͕͘/ƐĂĂĐ͕D͘ĂŶĚŽŵ͕:͘;ϮϬϭϱͿ͚͘ĂƌďŽŶ>ŽĐŬͲŝŶƚŚƌŽƵŐŚĂƉŝƚĂů^ƚŽĐŬ/ŶĞƌƟĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚ
ǁŝƚŚtĞĂŬŶĞĂƌͲdĞƌŵůŝŵĂƚĞWŽůŝĐŝĞƐ͛͘dĞĐŚŶŽůŽŐŝĐĂů&ŽƌĞĐĂƐƟŶŐĂŶĚ^ŽĐŝĂůŚĂŶŐĞϵϬ͕WĂƌƚ;:ĂŶƵĂƌǇͿ͗ƉƉ͘ϲϮʹϳϮ͘ĞƌƚƌĂŵ͕
͕͘>ƵĚĞƌĞƌ͕'͕͘WŝĞƚǌĐŬĞƌ͕Z͕͘͘^ĐŚŵŝĚ͕͕͘<ƌŝĞŐůĞƌ͕͕͘ĂŶĚĚĞŶŚŽĨĞƌ͕K͘;ϮϬϭϱͿ͚͘ŽŵƉůĞŵĞŶƟŶŐĂƌďŽŶWƌŝĐĞƐǁŝƚŚdĞĐŚŶŽůŽŐǇ
WŽůŝĐŝĞƐƚŽ<ĞĞƉůŝŵĂƚĞdĂƌŐĞƚƐǁŝƚŚŝŶZĞĂĐŚ͛͘EĂƚƵƌĞůŝŵĂƚĞŚĂŶŐĞϱ;ϯͿ͗ƉƉ͘Ϯϯϱʹϯϵ͘
E&;ϮϬϭϳͿ͚͘EĞǁŶĞƌŐǇKƵƚůŽŽŬ͛͘ůŽŽŵďĞƌŐEĞǁŶĞƌŐǇ&ŝŶĂŶĐĞ͘ŚƩƉƐ͗ͬͬĂďŽƵƚ͘ďŶĞĨ͘ĐŽŵͬŶĞǁͲĞŶĞƌŐǇͲŽƵƚůŽŽŬͬ
ŽƵǌĂƌŽǀƐŬŝ͕^͘ĂŶĚdŝƌĂĚŽ,ĞƌƌĞƌŽ͕^͘;ϮϬϭϳͿ͚͘'ĞŽŐƌĂƉŚŝĞƐŽĨ/ŶũƵƐƟĐĞ͗dŚĞ^ŽĐŝŽͲ^ƉĂƟĂůĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚƐŽĨŶĞƌŐǇWŽǀĞƌƚǇŝŶWŽͲ
ůĂŶĚ͕ƚŚĞǌĞĐŚZĞƉƵďůŝĐĂŶĚ,ƵŶŐĂƌǇ͛͘WŽƐƚͲŽŵŵƵŶŝƐƚĐŽŶŽŵŝĞƐϮϵ;ϭͿ͗ƉƉ͘ϮϳʹϱϬ͘
ƌĂŶŐĞƌ͕&͘ĂŶĚYƵŝƌŝŽŶ͕W͘;ϮϬϭϰͿ͚͘ůŝŵĂƚĞWŽůŝĐǇĂŶĚƚŚĞ͚ĂƌďŽŶ,ĂǀĞŶ͛īĞĐƚ͛͘tŝůĞǇ/ŶƚĞƌĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌǇZĞǀŝĞǁƐ͗ůŝŵĂƚĞŚĂŶŐĞϱ
;ϭͿ͗ƉƉ͘ϱϯʹϳϭ͘ĚŽŝ͗ϭϬ͘ϭϬϬϮͬǁĐĐ͘Ϯϰϱ͘
ƌĞŶŶĞƌ͕ D͕͘ ZŝĚĚůĞ͕ D͘ ĂŶĚ ŽǇĐĞ͕ :͘<͘ ;ϮϬϬϳͿ͘ ͚ ŚŝŶĞƐĞ ^ŬǇ dƌƵƐƚ͍͗ ŝƐƚƌŝďƵƟŽŶĂů /ŵƉĂĐƚƐ ŽĨ ĂƌďŽŶ ŚĂƌŐĞƐ ĂŶĚ ZĞǀĞŶƵĞ
ZĞĐǇĐůŝŶŐŝŶŚŝŶĂ͛͘ŶĞƌŐǇWŽůŝĐǇϯϱ;ϯͿ͗ƉƉ͘ϭϳϳϭʹϭϳϴϰ͘
ƌĞǇĞƌ͕͕͘ŽŐĚĂŶŽǀ͕͕͘'ƵůĂŐŝ͕͕͘ŐŚĂŚŽƐƐĞŝŶŝ͕͕͘ĂƌďŽƐĂ͕>͘^͘E͘^͕͘<ŽƐŬŝŶĞŶ͕K͕͘DĂƵůŝĚŝĂƌĂƐĂ͕D͘;ϮϬϭϳͿ͚͘KŶƚŚĞZŽůĞŽĨ
^ŽůĂƌWŚŽƚŽǀŽůƚĂŝĐƐŝŶ'ůŽďĂůŶĞƌŐǇdƌĂŶƐŝƟŽŶ^ĐĞŶĂƌŝŽƐ͛͘WƌŽŐƌĞƐƐŝŶWŚŽƚŽǀŽůƚĂŝĐƐ͗ZĞƐĞĂƌĐŚĂŶĚƉƉůŝĐĂƟŽŶƐϮϱ͗ƉƉ͘ϳϮϳʹϳϰϱ͘
ĚŽŝ͗ϭϬ͘ϭϬϬϮͬƉŝƉ͘Ϯϴϴϱ͘
ƵƌƚŽŶ͕:͕͘ĂĞƚĂŶŽ͕d͕͘,ƵŐŚĞƐ͕͕͘DĞƌǀĞŶ͕͕͘ŚũƵŵ͕&͘ĂŶĚDĐĂůů͕͘;ϮϬϭϲͿ͚͘dŚĞ/ŵƉĂĐƚŽĨ^ƚƌĂŶĚŝŶŐWŽǁĞƌ^ĞĐƚŽƌƐƐĞƚƐŝŶ
^ŽƵƚŚĨƌŝĐĂ͗hƐŝŶŐĂ>ŝŶŬĞĚDŽĚĞůƚŽhŶĚĞƌƐƚĂŶĚĐŽŶŽŵǇͲtŝĚĞ/ŵƉůŝĐĂƟŽŶƐ͛͘ĂƉĞdŽǁŶ͗ŶĞƌŐǇZĞƐĞĂƌĐŚĞŶƚƌĞ͕hŶŝǀĞƌƐŝƚǇ
ŽĨĂƉĞdŽǁŶ͘
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ƵƌƚƌĂǁ͕͕͘^ǁĞĞŶĞǇ͕Z͘ĂŶĚtĂůůƐ͕D͘;ϮϬϬϵͿ͚͘dŚĞ/ŶĐŝĚĞŶĐĞŽĨh͘^͘ůŝŵĂƚĞWŽůŝĐǇ͗ůƚĞƌŶĂƟǀĞhƐĞƐŽĨZĞǀĞŶƵĞƐĨƌŽŵĂĂƉͲĂŶĚͲ
dƌĂĚĞƵĐƟŽŶ͛͘EĂƟŽŶĂůdĂǆ:ŽƵƌŶĂůϲϮ;ϯͿ͗ƉƉ͘ϰϵϳʹϱϭϴ͘
ĂůĚĞĐŽƩ͕͘;ϮϬϭϳͿ͚͘/ŶƚƌŽĚƵĐƟŽŶƚŽ^ƉĞĐŝĂů/ƐƐƵĞ͗^ƚƌĂŶĚĞĚƐƐĞƚƐĂŶĚƚŚĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ͛͘:ŽƵƌŶĂůŽĨ^ƵƐƚĂŝŶĂďůĞ&ŝŶĂŶĐĞΘ/ŶǀĞƐƚͲ
mentϳ;ϭͿ͗ƉƉ͘ϭʹϭϯ͘
ĂůĚĞĐŽƩ͕͕͘^ĂƌƚŽƌ͕K͘ĂŶĚ^ƉĞŶĐĞƌ͕d͘;ϮϬϭϳͿ͚͘>ĞƐƐŽŶƐĨƌŽŵWƌĞǀŝŽƵƐŽĂůdƌĂŶƐŝƟŽŶƐ͗,ŝŐŚͲ>ĞǀĞů^ƵŵŵĂƌǇĨŽƌĞĐŝƐŝŽŶͲDĂŬĞƌƐ͛͘
>ŽŶĚŽŶ͗/Z/ΘůŝŵĂƚĞ^ƚƌĂƚĞŐŝĞƐ͘ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŝĚĚƌŝ͘ŽƌŐͬWƵďůŝĐĂƟŽŶƐͬZĂƉƉŽƌƚƐͲĂŶĚͲďƌŝĞĮŶŐͲƉĂƉĞƌƐͬK>ͺ^ǇŶƚŚĞƐŝƐZĞƉŽƌƚͺ
ǀϬϰ͘ƉĚĨ
ĂůůĂŶ͕d͕͘>ǇŽŶƐ͕^͕͘^ĐŽƩ͕^͕͘dŽů͕Z͘^͘:͘ĂŶĚsĞƌĚĞ͕^͘;ϮϬϬϵͿ͚͘dŚĞŝƐƚƌŝďƵƟŽŶĂů/ŵƉůŝĐĂƟŽŶƐŽĨĂĂƌďŽŶdĂǆŝŶ/ƌĞůĂŶĚ͛͘ŶĞƌŐǇ
Policyϯϳ;ϮͿ͗ƉƉ͘ϰϬϳʹϰϭϮ͘
ĂŵĞƌŽŶ͕>͕͘ĂŶĚǀĂŶĚĞƌǁĂĂŶ͕͘;ϮϬϭϱͿ͚͘ŵƉůŽǇŵĞŶƚ&ĂĐƚŽƌƐĨŽƌtŝŶĚĂŶĚ^ŽůĂƌŶĞƌŐǇdĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐ͗>ŝƚĞƌĂƚƵƌĞZĞǀŝĞǁ͛͘
ZĞŶĞǁĂďůĞĂŶĚ^ƵƐƚĂŝŶĂďůĞŶĞƌŐǇZĞǀŝĞǁƐϰϱ;DĂǇͿ͗ƉƉ͘ϭϲϬʹϭϳϮ͘
ĂƌďŽŶ dƌĂĐŬĞƌ /ŶŝƟĂƟǀĞ͘ ;ϮϬϭϱͿ͘ ͚dŚĞ ΨϮ dƌŝůůŝŽŶ ^ƚƌĂŶĚĞĚ ƐƐĞƚƐ ĂŶŐĞƌ ŽŶĞ͗ ,Žǁ &ŽƐƐŝů &ƵĞů &ŝƌŵƐ ZŝƐŬ ĞƐƚƌŽǇŝŶŐ /ŶǀĞƐƚŽƌ
ZĞƚƵƌŶƐ͛͘>ŽŶĚŽŶ͘ŚƩƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ĐĂƌďŽŶƚƌĂĐŬĞƌ͘ŽƌŐͬƌĞƉŽƌƚƐͬƐƚƌĂŶĚĞĚͲĂƐƐĞƚƐͲĚĂŶŐĞƌͲǌŽŶĞͬ
͘;ϮϬϭϳͿ͚͘ƌŝĞĮŶŐŽŶƚŚĞWŽǁĞƌ^ĞĐƚŽƌ͛Ɛ^ƚĂƚƵƐĚƵƌŝŶŐ:ĂŶƵĂƌǇͲ:ƵŶĞϮϬϭϳ͛͘ŚŝŶĂůĞĐƚƌŝĐŝƚǇŽƵŶĐŝů͘ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĐĞĐ͘ŽƌŐ͘ĐŶͬ
ŐƵŝŚƵĂǇƵƚŽŶŐũŝͬŐŽŶŐǆƵĨĞŶǆŝͬĚŝĂŶůŝǇƵŶǆŝŶŐũŝĂŶŬƵĂŶŐͬϮϬϭϳͲϬϳͲϭϵͬϭϳϭϬϭϮ͘Śƚŵů
ĞŶƚƌĂůůĞĐƚƌŝĐŝƚǇƵƚŚŽƌŝƚǇ'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚŽĨ/ŶĚŝĂ͘;ϮϬϭϲͿ͚͘ƌĂŌEĂƟŽŶĂůůĞĐƚƌŝĐŝƚǇWůĂŶ;sŽůƵŵĞϭͿ'ĞŶĞƌĂƟŽŶ͛͘ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĐĞĂ͘
ŶŝĐ͘ŝŶͬƌĞƉŽƌƚƐͬĐŽŵŵŝƩĞĞͬŶĞƉͬŶĞƉͺĚĞĐ͘ƉĚĨ
ŚĞŶ͕,͘;ϮϬϭϳͿ͚͘tŚǇƌĞ'ϮϬ'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐ&ŝŶĂŶĐŝŶŐŽĂůKǀĞƌZĞŶĞǁĂďůĞƐ͍͛EĂƟŽŶĂůZĞƐŽƵƌĐĞƐĞĨĞŶƐĞŽƵŶĐŝů;EZͿǆƉĞƌƚ
ůŽŐ͘:ƵůǇϭϳ͘ŚƩƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ŶƌĚĐ͘ŽƌŐͬĞǆƉĞƌƚƐͬŚĂŶͲĐŚĞŶͬǁŚǇͲĂƌĞͲŐϮϬͲŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐͲĮŶĂŶĐŝŶŐͲĐŽĂůͲŽǀĞƌͲƌĞŶĞǁĂďůĞƐ
ŚŽŶŐ͕͕͘DĂ͕>͕͘>ŝ͕͕͘Eŝ͕tĂŶĚ^ŽŶŐ͕^͘;ϮϬϭϱͿ͚͘>ŽŐĂƌŝƚŚŵŝĐDĞĂŶŝǀŝƐŝĂ/ŶĚĞǆ;>D/ͿĞĐŽŵƉŽƐŝƟŽŶŽĨŽĂůŽŶƐƵŵƉƟŽŶŝŶ
ŚŝŶĂĂƐĞĚŽŶƚŚĞŶĞƌŐǇůůŽĐĂƟŽŶŝĂŐƌĂŵŽĨŽĂů&ůŽǁƐ͛͘ŶĞƌŐǇϴϱ;:ƵŶĞͿ͗ƉƉ͘ϯϲϲʹϯϳϴ͘
ŝƟ'W^͘;ϮϬϭϱͿ͚͘ŶĞƌŐǇϮϬϯϬ͗&ŝŶĂŶĐŝŶŐĂ'ƌĞĞŶĞƌ&ƵƚƵƌĞ͘&ŝŶĂŶĐŝŶŐ'ƌĞĞŶŶĞƌŐǇŝŶĂ>Žǁ&ŽƐƐŝů&ƵĞůWƌŝĐĞtŽƌůĚĂŶĚDĂŶĂŐŝŶŐ
^ƚƌĂŶĚĞĚƐƐĞƚZŝƐŬ͛͘ŝƟ'ůŽďĂůWĞƌƐƉĞĐƟǀĞƐΘ^ŽůƵƟŽŶƐ͘ŚƩƉƐ͗ͬͬŝƌ͘ĐŝƟ͘ĐŽŵͬKŬ>h:ŚƌϲĞǌƐƌYǆŽǀϱƉĨyϯϴhŬ'^hϳĐǇhǌ,KWh
ǌĨ<йϮ&ĂŽǌsƐŚ'ƋhtKǁƵǆ,ϬĞ&ƐĨzϱ^ϴĂDйϯ
ůĂƌŬĞ͕>͕͘:ŝĂŶŐ͕<͕͘ŬŝŵŽƚŽ͕<͕͘ĂďŝŬĞƌ͕D͕͘ůĂŶĨŽƌĚ͕'͕͘&ŝƐŚĞƌͲsĂŶĚĞŶ͕<͘ĂŶĚǀĂŶsƵƵƌĞŶ͕͘W͘;ϮϬϭϰͿ͘ƐƐĞƐƐŝŶŐdƌĂŶƐĨŽƌŵĂƟŽŶ
WĂƚŚǁĂǇƐ͘/Ŷ͗ůŝŵĂƚĞŚĂŶŐĞϮϬϭϰ͗DŝƟŐĂƟŽŶŽĨůŝŵĂƚĞŚĂŶŐĞ͘ŽŶƚƌŝďƵƟŽŶŽĨtŽƌŬŝŶŐ'ƌŽƵƉ///ƚŽƚŚĞ&ŝŌŚƐƐĞƐƐŵĞŶƚ
ZĞƉŽƌƚŽĨƚŚĞ/ŶƚĞƌŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚĂůWĂŶĞůŽŶůŝŵĂƚĞŚĂŶŐĞ͘ĂŵďƌŝĚŐĞ͕EĞǁzŽƌŬ͘ĂŵďƌŝĚŐĞhŶŝǀĞƌƐŝƚǇWƌĞƐƐ͘
ŽĂĚǇ͕͕͘WĂƌƌǇ͕/͕͘^ĞĂƌƐ͕>͘ĂŶĚ^ŚĂŶŐ͕͘;ϮϬϭϲͿ͚͘,Žǁ>ĂƌŐĞƌĞ'ůŽďĂů&ŽƐƐŝů&ƵĞů^ƵďƐŝĚŝĞƐ͍͛tŽƌůĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͘
ŽĂĚǇ͕͕͘WĂƌƌǇ͕/͘ĂŶĚ^ŚĂŶŐ͕͘;ϮϬϭϳͿ͚͘ŶĞƌŐǇWƌŝĐĞZĞĨŽƌŵ͗'ƵŝĚĞĨŽƌWŽůŝĐǇŵĂŬĞƌƐ͛͘^ŝĨŽtŽƌŬŝŶŐWĂƉĞƌ^ĞƌŝĞƐEŽ͘ϲϯϰϮ͘
ŽůůŝĞƌ͕ W͕͘ ĂŶĚ sĞŶĂďůĞƐ͕ ͘ :͘ ;ϮϬϭϰͿ͘ ͚ůŽƐŝŶŐ ŽĂů͗ ĐŽŶŽŵŝĐ ĂŶĚ DŽƌĂů /ŶĐĞŶƟǀĞƐ͛͘ KǆĨŽƌĚ ZĞǀŝĞǁ ŽĨ ĐŽŶŽŵŝĐ WŽůŝĐǇ ϯϬ ;ϯͿ͗
ƉƉ͘ϰϵϮʹϱϭϮ͘
ŽŽŶƐ͕͘;ϮϬϭϱͿ͚͘DĂƐƚĞƌ>ŝŵŝƚĞĚWĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉWĂƌŝƚǇĐƚ^ĞĐƟŽŶͲďǇͲ^ĞĐƟŽŶ͛͘ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŵůƉĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶ͘ŽƌŐͬǁƉͲĐŽŶƚĞŶƚͬƵƉůŽĂĚƐͬ
ϮϬϭϱͬϬϵͬD>Wͺ^ĞĐƟŽŶͲďǇͲ^ĞĐƟŽŶͲϭϭϰƚŚͺͲŽŶŐƌĞƐƐ͘ƉĚĨ
ƌĂŵƚŽŶ͕ W͕ DĂĐ<ĂǇ͕ ͘ :͘ ͕͘ KĐŬĞŶĨĞůƐ͕ ͘ ĂŶĚ ^ƚŽŌ͕ ^͘ ĞĚƐ͘ ;ϮϬϭϳͿ͘ 'ůŽďĂů ĂƌďŽŶ WƌŝĐŝŶŐ͗ dŚĞ WĂƚŚ ƚŽ ůŝŵĂƚĞ ŽŽƉĞƌĂƟŽŶ͘
ĂŵďƌŝĚŐĞ͕D͕h^͗D/dWƌĞƐƐ͘
ƌĞƵƚǌŝŐ͕&͕͘ŐŽƐƚŽŶ͕W͕͘'ŽůĚƐĐŚŵŝĚƚ͕:͕͘͘>ƵĚĞƌĞƌ͕'͕͘EĞŵĞƚ͕'͘ĂŶĚWŝĞƚǌĐŬĞƌ͕Z͘͘;ϮϬϭϳͿ͚͘dŚĞhŶĚĞƌĞƐƟŵĂƚĞĚWŽƚĞŶƟĂůŽĨ^ŽůĂƌ
ŶĞƌŐǇƚŽDŝƟŐĂƚĞůŝŵĂƚĞŚĂŶŐĞ͛͘EĂƚƵƌĞŶĞƌŐǇϮ;ϵͿ͗
^/Z͘;ϮϬϭϲͿ͚͘>ĞĂƐƚͲŽƐƚůĞĐƚƌŝĐŝƚǇDŝǆĨŽƌ^ŽƵƚŚĨƌŝĐĂďǇϮϬϰϬ͗^ĐĞŶĂƌŝŽƐĨŽƌ^ŽƵƚŚĨƌŝĐĂ͛Ɛ&ƵƚƵƌĞůĞĐƚƌŝĐŝƚǇDŝǆ͛͘WƌĞƚŽƌŝĂ͗^ŽƵƚŚ
ĨƌŝĐĂ͗ŽƵŶĐŝůŽĨ^ĐŝĞŶƟĮĐΘ/ŶĚƵƐƚƌŝĂůZĞƐĞĂƌĐŚ;^/ZͿŶĞƌŐǇĞŶƚƌĞ͘
ĂŶŝƐŚ ŶĞƌŐǇ ŐĞŶĐǇ͘ ;ϮϬϭϳͿ͘ ͚ŶŶƵĂů ĂŶĚ DŽŶƚŚůǇ ^ƚĂƟƐƟĐƐ͛͘ ŚƩƉƐ͗ͬͬĞŶƐ͘ĚŬͬĞŶͬŽƵƌͲƐĞƌǀŝĐĞƐͬƐƚĂƟƐƟĐƐͲĚĂƚĂͲŬĞǇͲĮŐƵƌĞƐͲĂŶĚͲ
ĞŶĞƌŐǇͲŵĂƉƐͬĂŶŶƵĂůͲĂŶĚͲŵŽŶƚŚůǇͲƐƚĂƟƐƟĐƐ
ĂǀŝƐ͕^͘:͕͘ĂůĚĞŝƌĂ͕<͘ĂŶĚDĂƩŚĞǁƐ͕,͘͘ϮϬϭϬ͚͘&ƵƚƵƌĞKϮŵŝƐƐŝŽŶƐĂŶĚůŝŵĂƚĞŚĂŶŐĞĨƌŽŵǆŝƐƟŶŐŶĞƌŐǇ/ŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞ͛͘
^ĐŝĞŶĐĞϯϮϵ;ϱϵϵϳͿ͗ƉƉ͘ϭϯϯϬʹϭϯϯϯ͘
ĂǀŝƐ͕^͘:͕͘ĂŶĚ^ŽĐŽůŽǁZ͘,͘;ϮϬϭϰͿ͚͘ŽŵŵŝƚŵĞŶƚĐĐŽƵŶƟŶŐŽĨKϮŵŝƐƐŝŽŶƐ͛͘ŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůZĞƐĞĂƌĐŚ>ĞƩĞƌƐϵ;ϴͿ͘
Ž͘ϮϬϭϳĂ͚͘^ŝƟŶŐĂŶĚZĞŐƵůĂƟŶŐĂƌďŽŶĂƉƚƵƌĞ͕hƟůŝǌĂƟŽŶĂŶĚ^ƚŽƌĂŐĞ/ŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞ͛͘tŽƌŬƐŚŽƉZĞƉŽƌƚ͘tĂƐŚŝŶŐƚŽŶ͕͗h͘^͘
ĞƉƚ͘ŽĨŶĞƌŐǇ͘
Ž͘ϮϬϭϳď͚͘^ƚĂīZĞƉŽƌƚƚŽƚŚĞ^ĞĐƌĞƚĂƌǇŽŶůĞĐƚƌŝĐŝƚǇDĂƌŬĞƚƐĂŶĚZĞůŝĂďŝůŝƚǇ͛͘tĂƐŚŝŶŐƚŽŶ͗h͘^͘ĞƉƚ͘ŽĨŶĞƌŐǇ͘ŚƩƉƐ͗ͬͬĞŶͲ
ĞƌŐǇ͘ŐŽǀͬƐŝƚĞƐͬƉƌŽĚͬĮůĞƐͬϮϬϭϳͬϬϴͬĨϯϲͬ^ƚĂīйϮϬZĞƉŽƌƚйϮϬŽŶйϮϬůĞĐƚƌŝĐŝƚǇйϮϬDĂƌŬĞƚƐйϮϬĂŶĚйϮϬZĞůŝĂďŝůŝƚǇͺϬ͘ƉĚĨ
ŽůƉŚŝŶ͕'͕͘WŽůůŝƩ͕D͘ĂŶĚEĞǁďĞƌǇ͕͘;ϮϬϭϲͿ͚͘WŽůŝƟĐĂůĐŽŶŽŵǇŽĨĂƌďŽŶWƌŝĐŝŶŐWŽůŝĐŝĞƐ͗/ŶƐŝŐŚƚƐĨƌŽŵĂWĂŶĞůŽĨŽƵŶƚƌŝĞƐ͛͘
In ŶĞƌŐǇ͗ǆƉĞĐƚĂƟŽŶƐĂŶĚhŶĐĞƌƚĂŝŶƚǇ͕ϯϵƚŚ//ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůŽŶĨĞƌĞŶĐĞ͕:ƵŶϭϵͲϮϮ͕;ϮϬϭϲͿ͘/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůƐƐŽĐŝĂƟŽŶĨŽƌ
ŶĞƌŐǇĐŽŶŽŵŝĐƐ͘
ĚĞŶŚŽĨĞƌ͕ K͕͘ ^ƚĞĐŬĞů͕ :͘ ͕͘ :ĂŬŽď͕ D͘ ĂŶĚ ĞƌƚƌĂŵ͕ ͘ ;ϮϬϭϳͿ͘ ͚ZĞƉŽƌƚƐ ŽĨ ŽĂů͛Ɛ dĞƌŵŝŶĂů ĞĐůŝŶĞ DĂǇ Ğ ǆĂŐŐĞƌĂƚĞĚ͛͘ D
tŽƌŬŝŶŐWĂƉĞƌ͘
ŶĞƌĚĂƚĂ͘;ϮϬϭϱͿ͚͘/ŶĚŽŶĞƐŝĂZĞůĞĂƐĞƐ/ƚƐϯϱ'tWŽǁĞƌĂƉĂĐŝƚǇĚĚŝƟŽŶWůĂŶ͛͘ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĞŶĞƌĚĂƚĂ͘ŶĞƚͬĞŶĞƌĚĂƚĂƵŬͬƉƌĞƐƐͲĂŶĚͲ
ƉƵďůŝĐĂƟŽŶͬĞŶĞƌŐǇͲŶĞǁƐͲϬϬϭͬŝŶĚŽŶĞƐŝĂͲƌĞůĞĂƐĞƐͲŝƚƐͲϯϱͲŐǁͲƉŽǁĞƌͲĐĂƉĂĐŝƚǇͲĂĚĚŝƟŽŶͲƉůĂŶͺϯϮϲϬϱ͘Śƚŵů
ƐŬŽŵ͘;ϮϬϭϳͿ͚͘/ŶƚĞŐƌĂƚĞĚZĞƉŽƌƚϮϬϭϳ͛͘ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĞƐŬŽŵ͘ĐŽ͘ǌĂͬ/ZϮϬϭϳͬŽĐƵŵĞŶƚƐͬƐŬŽŵͺŝŶƚĞŐƌĂƚĞĚͺƌĞƉŽƌƚͺϮϬϭϳ͘ƉĚĨ
&ĂǇ͕D͕͘,ĂůůĞŐĂƩĞ͕^͕͘sŽŐƚͲ^ĐŚŝůď͕͕͘ZŽǌĞŶďĞƌŐ͕:͕͘EĂƌůŽĐŚ͕h͘ĂŶĚ<Ğƌƌ͕d͘;ϮϬϭϱͿ͘ĞĐĂƌďŽŶŝǌŝŶŐĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͗dŚƌĞĞ^ƚĞƉƐƚŽĂ
ĞƌŽͲĂƌďŽŶ&ƵƚƵƌĞ͘tĂƐŚŝŶŐƚŽŶ͕h^͗tŽƌůĚĂŶŬWƵďůŝĐĂƟŽŶƐ͘
&ŽƚŚĞƌŐŝůů͕^͘;ϮϬϭϳͿ͚͘ŽĂůdƌĂŶƐŝƟŽŶŝŶƚŚĞhŶŝƚĞĚ<ŝŶŐĚŽŵ͛͘Ŷ,ŝƐƚŽƌŝĐĂůĂƐĞ^ƚƵĚǇĨŽƌƚŚĞWƌŽũĞĐƚ͚ŽĂůdƌĂŶƐŝƟŽŶƐ͗ZĞƐĞĂƌĐŚ
ĂŶĚŝĂůŽŐƵĞŽŶƚŚĞ&ƵƚƵƌĞŽĨŽĂů͛͘/Z/ĂŶĚůŝŵĂƚĞ^ƚƌĂƚĞŐŝĞƐ͘ǁǁǁ͘ŝĚĚƌŝ͘ŽƌŐͬWƵďůŝĐĂƟŽŶƐͬZĂƉƉŽƌƚƐͲĂŶĚͲďƌŝĞĮŶŐͲƉĂƉĞƌƐͬ
K>ͺh<ͺǀϬϰ͘ƉĚĨ
'ĂůŐſĐǌŝ͕͘;ϮϬϭϰͿ͚͘dŚĞ>ŽŶŐĂŶĚtŝŶĚŝŶŐZŽĂĚĨƌŽŵůĂĐŬƚŽ'ƌĞĞŶ͗ĞĐĂĚĞƐŽĨ^ƚƌƵĐƚƵƌĂůŚĂŶŐĞŝŶƚŚĞZƵŚƌZĞŐŝŽŶ͛͘InternaͲ
ƟŽŶĂů:ŽƵƌŶĂůŽĨ>ĂďŽƵƌZĞƐĞĂƌĐŚϲ;ϮͿ͗ƉƉ͘ϮϭϳʹϮϰϬ͘
'ĂƌŐ͕͕͘DŽŚĂŶ͕W͕͘<ĂŶŬĂů͕͕͘^ŚƵŬůĂ͕^͘ĂŶĚsŝƐŚǁĂŶĂƚŚĂŶ͕^͘;ϮϬϭϳͿ͘,ŝŐŚͲ/ŵƉĂĐƚKƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐĨŽƌŶĞƌŐǇĸĐŝĞŶĐǇŝŶ/ŶĚŝĂ͘
ŽƉĞŶŚĂŐĞŶ͗ŽƉĞŶŚĂŐĞŶĞŶƚƌĞŽŶŶĞƌŐǇĸĐŝĞŶĐǇ͕hEWdh͘/^E͗ϵϳϴͲϴϳͲϵϯϰϱϴͲϭϰͲϳ
'ĂƌŐ͕͕͘ĂŶĚ^ŚƵŬůĂ͕W͘Z͘;ϮϬϬϵͿ͚͘ŽĂůĂŶĚŶĞƌŐǇ^ĞĐƵƌŝƚǇĨŽƌ/ŶĚŝĂ͗ZŽůĞŽĨĂƌďŽŶŝŽǆŝĚĞ;KϮͿĂƉƚƵƌĞĂŶĚ^ƚŽƌĂŐĞ;^Ϳ͛͘
ŶĞƌŐǇ:ŽƵƌŶĂůϯϰ;ϴͿ͗ƉƉ͘ϭϬϯϮʹϭϬϰϭ͘
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'ĞƌĚĞƐ͕:͘;ϮϬϭϲͿ͘YƵŝƫŶŐĂƌďŽŶ͗,ŽǁĞŶŵĂƌŬ/Ɛ>ĞĂĚŝŶŐƚŚĞůĞĂŶŶĞƌŐǇdƌĂŶƐŝƟŽŶĂŶĚtŝŶŶŝŶŐƚŚĞZĂĐĞƚŽƚŚĞ>ŽǁͲĂƌďŽŶ
&ƵƚƵƌĞ͘
'Ž/͘;ϮϬϭϳͿ͘/ŶĚŝĂ͛Ɛ/ŶƚĞŶĚĞĚEĂƟŽŶĂůůǇĞƚĞƌŵŝŶĞĚŽŶƚƌŝďƵƟŽŶ͗tŽƌŬŝŶŐdŽǁĂƌĚƐůŝŵĂƚĞ:ƵƐƟĐĞ͘EĞǁĞůŚŝ͗'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚŽĨ
/ŶĚŝĂ͘ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁϰ͘ƵŶĨĐĐĐ͘ŝŶƚͬƐƵďŵŝƐƐŝŽŶƐͬ/EͬWƵďůŝƐŚĞĚйϮϬŽĐƵŵĞŶƚƐͬ/ŶĚŝĂͬϭͬ/E/йϮϬ/EйϮϬdKйϮϬhE&͘ƉĚĨ
'ŽŶǌĂůĞǌ͕ &͘ ;ϮϬϭϮͿ͘ ͚ŝƐƚƌŝďƵƟŽŶĂů īĞĐƚƐ ŽĨ ĂƌďŽŶ dĂǆĞƐ͗ dŚĞ ĂƐĞ ŽĨ DĞǆŝĐŽ͛͘ ŶĞƌŐǇ ĐŽŶŽŵŝĐƐ ϯϰ ;ϲͿ͗ ƉƉ͘ ϮϭϬϮʹϮϭϭϱ͘
ĚŽŝ͗ϭϬ͘ϭϬϭϲͬũ͘ĞŶĞĐŽ͘ϮϬϭϮ͘Ϭϯ͘ϬϬϳ͘
'ŽƵůĚĞƌ͕>͘,͕͘ĂŶĚ^ĐŚĞŝŶ͕͘Z͘;ϮϬϭϯͿ͚͘ĂƌďŽŶdĂǆĞƐǀĞƌƐƵƐĂƉĂŶĚdƌĂĚĞ͗ƌŝƟĐĂůZĞǀŝĞǁ͛͘ůŝŵĂƚĞŚĂŶŐĞĐŽŶŽŵŝĐƐϰ;ϯͿ͗
ϭϯϱϬϬϭϬ͘ĚŽŝ͗ϭϬ͘ϭϭϰϮͬ^ϮϬϭϬϬϬϳϴϭϯϱϬϬϭϬϯ͘
'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚŽĨůďĞƌƚĂ͘;ϮϬϭϱͿ͚͘WŚĂƐŝŶŐKƵƚŽĂůWŽůůƵƟŽŶʹůďĞƌƚĂůŝŵĂƚĞ>ĞĂĚĞƌƐŚŝƉWůĂŶ͛͘ĚŵŽŶƚŽŶ͘ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĂůďĞƌƚĂ͘ĐĂͬ
ĐůŝŵĂƚĞͲĐŽĂůͲĞůĞĐƚƌŝĐŝƚǇ͘ĐĨŵ
'ƌĂŝĐŚĞŶ͕W͕͘<ůĞŝŶĞƌ͕D͘D͘ĂŶĚƵĐŬ͕D͘;ϮϬϭϲͿ͚͘ŶĞƌŐǇdƌĂŶƐŝƟŽŶŝŶƚŚĞWŽǁĞƌ^ĞĐƚŽƌŝŶƵƌŽƉĞ͗^ƚĂƚĞŽĨīĂŝƌƐŝŶϮϬϭϱ͗ZĞǀŝĞǁ
ŽĨƚŚĞĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƐĂŶĚKƵƚůŽŽŬĨŽƌϮϬϭϲ͛͘ŐŽƌĂŶĞƌŐŝĞǁĞŶĚĞ͘
ƌǌĞĚĞů'ƌĂŶĂĚŽ͕&͘:͕͘ŽĂĚǇ͕͕͘'ŝůůŝŶŐŚĂŵ͕Z͘;ϮϬϭϮͿ͚͘dŚĞhŶĞƋƵĂůĞŶĞĮƚƐŽĨ&ƵĞů^ƵďƐŝĚŝĞƐ͗ZĞǀŝĞǁŽĨǀŝĚĞŶĐĞĨŽƌĞǀĞůŽƉͲ
ŝŶŐŽƵŶƚƌŝĞƐ͛͘tŽƌůĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚϰϬ;ϭϭͿ͗ƉƉ͘ϮϮϯϰʹϮϮϰϴ͘
'ƌĞĂƚWůĂŝŶƐ/ŶƐƟƚƵƚĞ͘;ϮϬϭϲͿ͚͘WƵƫŶŐƚŚĞWƵǌǌůĞdŽŐĞƚŚĞƌ͗^ƚĂƚĞĂŶĚ&ĞĚĞƌĂůWŽůŝĐǇƌŝǀĞƌƐĨŽƌ'ƌŽǁŝŶŐŵĞƌŝĐĂ͛ƐĂƌďŽŶĂƉƚƵƌĞΘ
KϮͲKZ/ŶĚƵƐƚƌǇ͛͘'ƌĞĂƚWůĂŝŶƐ/ŶƐƟƚƵƚĞ͘ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ďĞƩĞƌĞŶĞƌŐǇ͘ŽƌŐͬƐŝƚĞƐͬĚĞĨĂƵůƚͬĮůĞƐͬWŽůŝĐǇƌŝǀĞƌƐKϮͺKZйϮϬsϭ͘ϭͺϬ͘ƉĚĨ
'ƌĞĞŶ͕&͕͘ĂŶĚ^ƚĞƌŶ͕E͘;ϮϬϭϳͿ͚͘ŚŝŶĂ͛ƐŚĂŶŐŝŶŐĐŽŶŽŵǇ͗/ŵƉůŝĐĂƟŽŶƐĨŽƌ/ƚƐĂƌďŽŶŝŽǆŝĚĞŵŝƐƐŝŽŶƐ͛͘ůŝŵĂƚĞWŽůŝĐǇϭϳ;ϰͿ͗
ƉƉ͘ϰϮϯʹϰϰϮ͘
'ƵŝǀĂƌĐŚ͕͕͘ĂŶĚ,ŽŽĚ͕͘ϮϬϭϭ͚͘ĂƌůǇZĞƟƌĞŵĞŶƚŽĨŽĂůͲ&ŝƌĞĚ'ĞŶĞƌĂƟŽŶŝŶƚŚĞdƌĂŶƐŝƟŽŶƚŽ>ŽǁͲĂƌďŽŶůĞĐƚƌŝĐŝƚǇ^ǇƐƚĞŵƐ͛͘/Ŷ͗
ůŝŵĂƚĞΘůĞĐƚƌŝĐŝƚǇŶŶƵĂůϮϬϭϭĂƚĂĂŶĚŶĂůǇƐĞƐ͘WĂƌŝƐ͗/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůŶĞƌŐǇŐĞŶĐǇ͘
,ĂůůĞŐĂƩĞ͕^͕͘ĂŶŐĂůŽƌĞ͕D͕͘ŽŶǌĂŶŝŐŽ͕>͕͘&ĂǇ͕D͕͘<ĂŶĞ͕d͕͘EĂƌůŽĐŚ͕h͕͘ZŽǌĞŶďĞƌŐ͕:͕͘dƌĞŐƵĞƌ͕͘ĂŶĚsŽŐƚͲ^ĐŚŝůď͕͘;ϮϬϭϲͿ͘^ŚŽĐŬ
tĂǀĞƐ͗DĂŶĂŐŝŶŐƚŚĞ/ŵƉĂĐƚƐŽĨůŝŵĂƚĞŚĂŶŐĞŽŶWŽǀĞƌƚǇ͘tĂƐŚŝŶŐƚŽŶ͗tŽƌůĚĂŶŬWƵďůŝĐĂƟŽŶƐ͘
,ĂŽ͕z͕͘>ŝƵ͕z͕͘tĞŶŐ͕:͕͘ĂŶĚ'ĂŽ͕z͘;ϮϬϭϲͿ͚͘ŽĞƐƚŚĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂů<ƵǌŶĞƚƐƵƌǀĞĨŽƌŽĂůŽŶƐƵŵƉƟŽŶŝŶŚŝŶĂǆŝƐƚ͍EĞǁ
ǀŝĚĞŶĐĞĨƌŽŵ^ƉĂƟĂůĐŽŶŽŵĞƚƌŝĐŶĂůǇƐŝƐ͛͘ŶĞƌŐǇϭϭϰ;EŽǀĞŵďĞƌͿ͗ƉƉ͘ϭϮϭϰʹϭϮϮϯ͘
,Ăƌƚ͕D͕ĂƐƐĞƩ͕>͘ĂŶĚ:ŽŚŶƐŽŶ͕͘;ϮϬϭϳͿ͚͘ǀĞƌǇƚŚŝŶŐzŽƵdŚŝŶŬzŽƵ<ŶŽǁďŽƵƚŽĂůŝŶŚŝŶĂ/ƐtƌŽŶŐ͛͘/ƐƐƵĞƌŝĞĨ͘ŶĞƌŐǇĂŶĚ
ŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ͘ ĞŶƚĞƌ ĨŽƌ ŵĞƌŝĐĂŶ WƌŽŐƌĞƐƐ͘ ŚƩƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ĂŵĞƌŝĐĂŶƉƌŽŐƌĞƐƐ͘ŽƌŐͬŝƐƐƵĞƐͬŐƌĞĞŶͬƌĞƉŽƌƚƐͬϮϬϭϳͬϬϱͬϭϱͬϰϯϮϭϰϭͬ
ĞǀĞƌǇƚŚŝŶŐͲƚŚŝŶŬͲŬŶŽǁͲĐŽĂůͲĐŚŝŶĂͲǁƌŽŶŐͬ
,ĞĂůǇ͕E͕͘ĂŶĚĂƌƌǇ͕:͘;ϮϬϭϳͿ͚͘WŽůŝƟĐŝǌŝŶŐŶĞƌŐǇ:ƵƐƟĐĞĂŶĚŶĞƌŐǇ^ǇƐƚĞŵdƌĂŶƐŝƟŽŶƐ͗&ŽƐƐŝů&ƵĞůŝǀĞƐƚŵĞŶƚĂŶĚĂ͚:ƵƐƚdƌĂŶƐŝͲ
ƟŽŶ͛͛͘ŶĞƌŐǇWŽůŝĐǇϭϬϴ;^ĞƉƚĞŵďĞƌͿ͗ƉƉ͘ϰϱϭʹϰϱϵ͘
,ĞĞĚĞ͕ Z͘ ;ϮϬϭϰͿ͘ ͚dƌĂĐŝŶŐ ŶƚŚƌŽƉŽŐĞŶŝĐ ĂƌďŽŶ ŝŽǆŝĚĞ ĂŶĚ DĞƚŚĂŶĞ ŵŝƐƐŝŽŶƐ ƚŽ &ŽƐƐŝů &ƵĞů ĂŶĚ ĞŵĞŶƚ WƌŽĚƵĐĞƌƐ͕ ϭϴϱϰʹ
ϮϬϭϬ͛͘ůŝŵĂƟĐŚĂŶŐĞϭϮϮ;ϭʹϮͿ͗ƉƉ͘ϮϮϵʹϮϰϭ͘
,ĞĞĚĞ͕Z͕͘ĂŶĚKƌĞƐŬĞƐ͕E͘;ϮϬϭϲͿ͚͘WŽƚĞŶƟĂůŵŝƐƐŝŽŶƐŽĨKϮĂŶĚDĞƚŚĂŶĞĨƌŽŵWƌŽǀĞĚZĞƐĞƌǀĞƐŽĨ&ŽƐƐŝů&ƵĞůƐ͗ŶůƚĞƌŶĂƟǀĞ
ŶĂůǇƐŝƐ͛͘'ůŽďĂůŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůŚĂŶŐĞϯϲ͗ƉƉ͘ϭϮʹϮϬ͘
,ŝƌƚŚ͕>͕͘ĂŶĚ^ƚĞĐŬĞů͕:͘͘;ϮϬϭϲͿ͚͘dŚĞZŽůĞŽĨĂƉŝƚĂůŽƐƚƐŝŶĞĐĂƌďŽŶŝǌŝŶŐƚŚĞůĞĐƚƌŝĐŝƚǇ^ĞĐƚŽƌ͛͘ŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůZĞƐĞĂƌĐŚ>ĞƩĞƌs
ϭϭ͘ĚŽŝ͗ĚŽŝ͗ϭϬ͘ϭϬϴϴͬϭϳϰϴͲϵϯϮϲͬϭϭͬϭϭͬϭϭϰϬϭϬ͘
,ŝƌƚŚ͕>͕͘hĞĐŬĞƌĚƚ͕&͘ĂŶĚĚĞŶŚŽĨĞƌ͕K͘;ϮϬϭϱͿ͚͘/ŶƚĞŐƌĂƟŽŶŽƐƚƐZĞǀŝƐŝƚĞĚʹŶĐŽŶŽŵŝĐ&ƌĂŵĞǁŽƌŬĨŽƌtŝŶĚĂŶĚ^ŽůĂƌsĂƌŝĂďŝůͲ
ŝƚǇ͛͘ZĞŶĞǁĂďůĞŶĞƌŐǇϳϰ;&ĞďƌƵĂƌǇͿ͗ƉƉ͘ϵϮϱʹϵϯϵ͘
,ŝƌƚŚ͕>͕͘hĞĐŬĞƌĚƚ͕&͘ĂŶĚĚĞŶŚŽĨĞƌ͕K͘;ϮϬϭϲͿ͚͘tŚǇtŝŶĚ/ƐEŽƚŽĂů͗KŶƚŚĞĐŽŶŽŵŝĐƐŽĨůĞĐƚƌŝĐŝƚǇ'ĞŶĞƌĂƟŽŶ͛͘dŚĞŶĞƌŐǇ
Journalϯϳ;ϯͿ͘
,ŽƵƐĞƌ͕d͕͘ŽƌĚŽī͕:͘ĂŶĚDĂƌƐƚĞƌƐ͕W͘;ϮϬϭϳͿ͚͘ĂŶŽĂůDĂŬĞĂŽŵĞďĂĐŬ͍͛EĞǁzŽƌŬ͕Ez͗ŽůƵŵďŝĂhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ͘ĞŶƚĞƌŽŶ'ůŽďĂů
ŶĞƌŐǇWŽůŝĐǇ͘ŚƩƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ĞĞŶĞǁƐ͘ŶĞƚͬĂƐƐĞƚƐͬϮϬϭϳͬϬϰͬϮϳͬĚŽĐƵŵĞŶƚͺŐǁͺϬϲ͘ƉĚĨ
/͘ ;ϮϬϭϲͿ͘ tŽƌůĚ ŶĞƌŐǇ KƵƚůŽŽŬ ;ϮϬϭϲͿ͘ /ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů ŶĞƌŐǇ ŐĞŶĐǇ͘ WĂƌŝƐ͗ /͘ ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŽĞĐĚͲŝůŝďƌĂƌǇ͘ŽƌŐͬĞŶĞƌŐǇͬǁŽƌůĚͲ
ĞŶĞƌŐǇͲŽƵƚůŽŽŬͲϮϬϭϲͺǁĞŽͲϮϬϭϲͲĞŶ
/͘;ϮϬϭϳͿ͘dƌĂĐŬŝŶŐWƌŽŐƌĞƐƐ͗ZĞŶĞǁĂďůĞWŽǁĞƌ͘WĂƌŝƐ͗/͘ŚƩƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ŝĞĂ͘ŽƌŐͬĞƚƉͬƚƌĂĐŬŝŶŐϮϬϭϳͬƌĞŶĞǁĂďůĞƉŽǁĞƌ
/ͬK͘;ϮϬϭϲͿ͘ŽĂů/ŶĨŽƌŵĂƟŽŶ;ϮϬϭϲͿ͘WĂƌŝƐ͕&ƌĂŶĐĞ͗/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůŶĞƌŐǇŐĞŶĐǇ͕KWƵďůŝƐŚŝŶŐ͘ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŽĞĐĚͲŝůŝďƌĂƌǇ͘
ŽƌŐͬĞŶĞƌŐǇͬĐŽĂůͲŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶͲϮϬϭϲͺĐŽĂůͲϮϬϭϲͲĞŶ
/ͲZd͘;ϮϬϭϲͿ͚͘ZͲdZE^/d/KEʹdƌĂŶƐŝƟŽŶŝŶŐƚŽWŽůŝĐǇ&ƌĂŵĞǁŽƌŬƐĨŽƌŽƐƚͲŽŵƉĞƟƟǀĞZĞŶĞǁĂďůĞƐ͛͘hƚƌĞĐŚƚ͗/dĞĐŚŶŽůŽŐǇ
ŽůůĂďŽƌĂƟŽŶWƌŽŐƌĂŵŵĞĨŽƌZĞŶĞǁĂďůĞŶĞƌŐǇdĞĐŚŶŽůŽŐǇĞƉůŽǇŵĞŶƚ;/ͲZdͿ͘
/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů >ĂďŽƵƌ KƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶ͘ ;ϮϬϭϱͿ͘ 'ƵŝĚĞůŝŶĞƐ ĨŽƌ Ă :ƵƐƚ dƌĂŶƐŝƟŽŶ ƚŽǁĂƌĚƐ ŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůůǇ ^ƵƐƚĂŝŶĂďůĞ ĐŽŶŽŵŝĞƐ ĂŶĚ
^ŽĐŝĞƟĞƐĨŽƌůů͘'ĞŶĞǀĂ͗/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů>ĂďŽƵƌKƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶ͘ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŝůŽ͘ŽƌŐͬǁĐŵƐƉϱͬŐƌŽƵƉƐͬƉƵďůŝĐͬͲͲͲĞĚͺĞŵƉͬͲͲͲĞŵƉͺĞŶƚͬ
ĚŽĐƵŵĞŶƚƐͬƉƵďůŝĐĂƟŽŶͬǁĐŵƐͺϰϯϮϴϱϵ͘ƉĚĨ
/W͘;ϮϬϭϰͿ͘ůŝŵĂƚĞŚĂŶŐĞϮϬϭϰ͗DŝƟŐĂƟŽŶŽĨůŝŵĂƚĞŚĂŶŐĞ͘ŽŶƚƌŝďƵƟŽŶŽĨtŽƌŬŝŶŐ'ƌŽƵƉ///ƚŽƚŚĞ&ŝŌŚƐƐĞƐƐŵĞŶƚZĞƉŽƌƚ
ŽĨƚŚĞ/ŶƚĞƌŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚĂůWĂŶĞůŽŶůŝŵĂƚĞŚĂŶŐĞ͘ĚŝƚĞĚďǇĚĞŶŚŽĨĞƌ͕KƩŵĂƌ͕ZĂŵſŶWŝĐŚƐͲDĂĚƌƵŐĂ͕zŽƵďĂ^ŽŬŽŶĂ͕ůůŝĞ
&ĂƌĂŚĂŶŝ͕ ^ƵƐĂŶŶĞ <ĂĚŶĞƌ͕ ŶŶĂ ĚůĞƌ͕ ĂŶĚ <ƌŝƐƟŶ ^ĞǇďŽƚŚ͘ ĂŵďƌŝĚŐĞ͕ hŶŝƚĞĚ <ŝŶŐĚŽŵ ĂŶĚ EĞǁ zŽƌŬ͕ Ez͕ h^͗ ĂŵďƌŝĚŐĞ
hŶŝǀĞƌƐŝƚǇWƌĞƐƐ͘
/ƋƟǇĂŶŝ/ůŚĂŵ͕E͕͘,ĂƐĂŶƵǌǌĂŵĂŶ͕D͘ĂŶĚ,ŽƐĞŶƵǌǌĂŵĂŶ͕D͘;ϮϬϭϳͿ͚͘ƵƌŽƉĞĂŶ^ŵĂƌƚ'ƌŝĚWƌŽƐƉĞĐƚƐ͕WŽůŝĐŝĞƐ͕ĂŶĚŚĂůůĞŶŐĞƐ͛͘
ZĞŶĞǁĂďůĞĂŶĚ^ƵƐƚĂŝŶĂďůĞŶĞƌŐǇZĞǀŝĞǁƐϲϳ͗ƉƉ͘ϳϳϲʹϳϵϬ͘
/ZE͘ϮϬϭϳĂ͚͘'ĞŽƚŚĞƌŵĂůWŽǁĞƌ͘dĞĐŚŶŽůŽŐǇƌŝĞĨ͛͘ďƵŚĂďŝ͗/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůZĞŶĞǁĂďůĞŶĞƌŐǇŐĞŶĐǇ͘ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŝƌĞŶĂ͘ŽƌŐͬ
ŽĐƵŵĞŶƚŽǁŶůŽĂĚƐͬWƵďůŝĐĂƟŽŶƐͬ/ZEͺ'ĞŽƚŚĞƌŵĂůͺWŽǁĞƌͺϮϬϭϳ͘ƉĚĨ
/ZE͘ϮϬϭϳď͚͘^ƚƌĂŶĚĞĚƐƐĞƚƐĂŶĚZĞŶĞǁĂďůĞƐ͗,ŽǁƚŚĞŶĞƌŐǇdƌĂŶƐŝƟŽŶīĞĐƚƐƚŚĞsĂůƵĞŽĨŶĞƌŐǇZĞƐĞƌǀĞƐ͕ƵŝůĚŝŶŐƐĂŶĚ
ĂƉŝƚĂů^ƚŽĐŬ͛͘ďƵŚĂďŝ͗/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůZĞŶĞǁĂďůĞŶĞƌŐǇŐĞŶĐǇ;/ZEͿ͘ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŝƌĞŶĂ͘ŽƌŐͬŽĐƵŵĞŶƚŽǁŶůŽĂĚƐͬWƵďůŝͲ
ĐĂƟŽŶƐͬ/ZEͺZŵĂƉͺ^ƚƌĂŶĚĞĚͺĂƐƐĞƚƐͺĂŶĚͺƌĞŶĞǁĂďůĞƐͺϮϬϭϳ͘ƉĚĨ
/ǇĞƌ͕'͕͘͘ůĂƌŬĞ͕>͕͘͘ĚŵŽŶĚƐ͕:͕͘͘&ůĂŶŶĞƌǇ͕͘W͕͘,ƵůƚŵĂŶ͕E͕͘͘DĐ:ĞŽŶ͕,͘͘ĂŶĚsŝĐƚŽƌ͕͘'͘;ϮϬϭϱͿ͚͘/ŵƉƌŽǀĞĚZĞƉƌĞƐĞŶƚĂͲ
ƟŽŶŽĨ/ŶǀĞƐƚŵĞŶƚĞĐŝƐŝŽŶƐŝŶƐƐĞƐƐŵĞŶƚƐŽĨKϮDŝƟŐĂƟŽŶ͛͘EĂƚƵƌĞůŝŵĂƚĞŚĂŶŐĞϱ;ϱͿ͗ƉƉ͘ϰϯϲʹϰϰϬ͘
:ĂŬŽď͕D͕͘ŚĞŶ͕͕͘&ƵƐƐ͕^͕͘DĂƌǆĞŶ͕͘ĂŶĚĚĞŶŚŽĨĞƌ͕K͘;ϮϬϭϱͿ͚͘ĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ/ŶĐĞŶƟǀĞƐĨŽƌ&ŽƐƐŝů&ƵĞů^ƵďƐŝĚǇZĞĨŽƌŵ͛͘Nature
ůŝŵĂƚĞŚĂŶŐĞϱ;ϴͿ͗ƉƉ͘ϳϬϵʹϳϭϮ͘
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6049
:ĂŬŽď͕D͕͘ŚĞŶ͕͕͘&ƵƐƐ͕^͕͘DĂƌǆĞŶ͕͕͘ZĂŽ͕E͘͘ĂŶĚĚĞŶŚŽĨĞƌ͕K͘;ϮϬϭϲͿ͚͘ĂƌďŽŶWƌŝĐŝŶŐZĞǀĞŶƵĞƐŽƵůĚůŽƐĞ/ŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞ
ĐĐĞƐƐ'ĂƉƐ͛͘tŽƌůĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚϴϰ;ƵŐƵƐƚͿ͗ƉƉ͘ϮϱϰʹϮϲϱ͘
:ĂŬŽď͕ D͕͘ ĂŶĚ ^ƚĞĐŬĞů͕ :͘͘ ;ϮϬϭϲͿ͘ ͚/ŵƉůŝĐĂƟŽŶƐ ŽĨ ůŝŵĂƚĞ ŚĂŶŐĞ DŝƟŐĂƟŽŶ ĨŽƌ ^ƵƐƚĂŝŶĂďůĞ ĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͛͘ Environmental
ZĞƐĞĂƌĐŚ>ĞƩĞƌƐϭϭ;ϭϬͿ͗ϭϬϰϬϭϬ͘
:ŽŚŶƐŽŶ͕E͕͘<ƌĞǇ͕s͕͘DĐŽůůƵŵ͕͘>͕͘ZĂŽ͕^͕͘ZŝĂŚŝ͕<͘ĂŶĚZŽŐĞůũ͕:͘;ϮϬϭϱͿ͚͘^ƚƌĂŶĚĞĚŽŶĂ>ŽǁͲĂƌďŽŶWůĂŶĞƚ͗/ŵƉůŝĐĂƟŽŶƐŽĨ
ůŝŵĂƚĞWŽůŝĐǇĨŽƌƚŚĞWŚĂƐĞͲŽƵƚŽĨŽĂůͲĂƐĞĚWŽǁĞƌWůĂŶƚƐ͛͘dĞĐŚŶŽůŽŐŝĐĂů&ŽƌĞĐĂƐƟŶŐĂŶĚ^ŽĐŝĂůŚĂŶŐĞϵϬ͕WĂƌƚ;:ĂŶƵĂƌǇͿ͗
ƉƉ͘ϴϵʹϭϬϮ͘
:ŽŶĞŬ<ŽǁĂůƐŬĂ͕/͘;ϮϬϭϱͿ͚͘ŚĂůůĞŶŐĞƐĨŽƌ>ŽŶŐͲdĞƌŵ/ŶĚƵƐƚƌǇZĞƐƚƌƵĐƚƵƌŝŶŐŝŶƚŚĞhƉƉĞƌ^ŝůĞƐŝĂŶŽĂůĂƐŝŶ͗tŚĂƚ,ĂƐWŽůŝƐŚŽĂů
DŝŶŝŶŐĐŚŝĞǀĞĚĂŶĚ&ĂŝůĞĚĨƌŽŵĂdǁĞŶƚǇͲzĞĂƌWĞƌƐƉĞĐƟǀĞ͍͛ZĞƐŽƵƌĐĞƐWŽůŝĐǇϰϰ;:ƵŶĞͿ͗ƉƉ͘ϭϯϱʹϭϰϵ͘
:ŽƌĚĂĂŶ͕^͘D͕͘ZŽŵŽͲZĂďĂŐŽ͕͕͘DĐ>ĞĂƌǇ͕Z͕͘ZĞŝĚǇ͕>͕͘EĂǌĂƌŝ͕:͕͘ĂŶĚ,ĞƌƌĞŵĂŶƐ͕/͘D͘;ϮϬϭϳͿ͚͘dŚĞZŽůĞŽĨŶĞƌŐǇdĞĐŚŶŽůŽŐǇ
/ŶŶŽǀĂƟŽŶ ŝŶ ZĞĚƵĐŝŶŐ 'ƌĞĞŶŚŽƵƐĞ 'ĂƐ ŵŝƐƐŝŽŶƐ͗  ĂƐĞ ^ƚƵĚǇ ŽĨ ĂŶĂĚĂ͛͘ ZĞŶĞǁĂďůĞ ĂŶĚ ^ƵƐƚĂŝŶĂďůĞ ŶĞƌŐǇ ZĞǀŝĞǁƐ ϳϴ
;KĐƚŽďĞƌͿ͗ƉƉ͘ϭϯϵϳʹϭϰϬϵ͘ĚŽŝ͗ϭϬ͘ϭϬϭϲͬũ͘ƌƐĞƌ͘ϮϬϭϳ͘Ϭϱ͘ϭϲϮ͘
:ŽƚǌŽ͕&͕͘:ŽƌĚĂŶ͕d͘ĂŶĚ&ĂďŝĂŶ͕E͘;ϮϬϭϮͿ͚͘WŽůŝĐǇhŶĐĞƌƚĂŝŶƚǇĂďŽƵƚƵƐƚƌĂůŝĂ͛ƐĂƌďŽŶWƌŝĐĞ͗ǆƉĞƌƚ^ƵƌǀĞǇZĞƐƵůƚƐĂŶĚ/ŵƉůŝĐĂƟŽŶƐ
ĨŽƌ/ŶǀĞƐƚŵĞŶƚ͛͘ƵƐƚƌĂůŝĂŶĐŽŶŽŵŝĐZĞǀŝĞǁϰϱ;ϰͿ͗ƉƉ͘ϯϵϱʹϰϬϵ͘
<ĂůŬƵŚů͕D͕͘ĂŶĚƌĞĐŚĂ͕Z͘:͘;ϮϬϭϯͿ͚͘dŚĞĂƌďŽŶZĞŶƚĐŽŶŽŵŝĐƐŽĨůŝŵĂƚĞWŽůŝĐǇ͛͘ŶĞƌŐǇĐŽŶŽŵŝĐƐϯϵ͗ƉƉ͘ϴϵʹϵϵ͘
<ĞƌŶ͕&͕͘ĂŶĚZŽŐŐĞ͕<͘^͘;ϮϬϭϲͿ͚͘dŚĞWĂĐĞŽĨ'ŽǀĞƌŶĞĚŶĞƌŐǇdƌĂŶƐŝƟŽŶƐ͗ŐĞŶĐǇ͕/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůǇŶĂŵŝĐƐĂŶĚƚŚĞ'ůŽďĂůWĂƌŝƐ
ŐƌĞĞŵĞŶƚĐĐĞůĞƌĂƟŶŐĞĐĂƌďŽŶŝƐĂƟŽŶWƌŽĐĞƐƐĞƐ͍͛ŶĞƌŐǇZĞƐĞĂƌĐŚΘ^ŽĐŝĂů^ĐŝĞŶĐĞϮϮ;ĞĐĞŵďĞƌͿ͗ƉƉ͘ϭϯʹϭϳ͘
<ŚŽƐůĂ͕Z͕͘ƵŬŬŝƉĂƟ͕^͕͘ƵďĂƐŚ͕E͘<͕͘^ƌĞĞŶŝǀĂƐ͕͘ĂŶĚŽŚĞŶ͕͘;ϮϬϭϱͿ͚͘dŽǁĂƌĚƐDĞƚŚŽĚŽůŽŐŝĞƐĨŽƌDƵůƟƉůĞKďũĞĐƟǀĞͲĂƐĞĚ
ŶĞƌŐǇĂŶĚůŝŵĂƚĞWŽůŝĐǇ͛͘ĐŽŶŽŵŝĐΘWŽůŝƟĐĂůtĞĞŬůǇϱϬ;ϰϵͿ͗ƉƉ͘ϰϵʹϱϵ͘
<ŝŵ͕^͕͘͘hƌƉĞůĂŝŶĞŶ͕:͘ĂŶĚzĂŶŐ͕:͘;ϮϬϭϲͿ͚͘ůĞĐƚƌŝĐhƟůŝƟĞƐĂŶĚŵĞƌŝĐĂŶůŝŵĂƚĞWŽůŝĐǇ͗>ŽďďǇŝŶŐďǇǆƉĞĐƚĞĚtŝŶŶĞƌƐĂŶĚ
>ŽƐĞƌƐ͛͘:ŽƵƌŶĂůŽĨWƵďůŝĐWŽůŝĐǇϯϲ;ϮͿ͗ƉƉ͘ϮϱϭʹϮϳϱ͘
<ŽůƐƚĂĚ͕͕͘͘hƌĂŵĂ͕<͕͘ƌŽŽŵĞ͕:͕͘ƌƵǀŽůů͕͕͘ĂƌŝŹŽͲKůǀĞƌĂ͕D͕͘&ƵůůĞƌƚŽŶ͕͕͘'ŽůůŝĞƌ͕͘;ϮϬϭϰͿ͚͘^ŽĐŝĂů͕ĐŽŶŽŵŝĐĂŶĚƚŚŝĐĂů
ŽŶĐĞƉƚƐĂŶĚDĞƚŚŽĚƐ͛͘/Ŷ͗ůŝŵĂƚĞŚĂŶŐĞϮϬϭϰ͗DŝƟŐĂƟŽŶŽĨůŝŵĂƚĞŚĂŶŐĞ͕ƉƉ͘ϭϳϯʹϮϰϴ͘ĂŵďƌŝĚŐĞ͕hŶŝƚĞĚ<ŝŶŐĚŽŵĂŶĚ
EĞǁzŽƌŬ͕Ez͕h^͗ĂŵďƌŝĚŐĞhŶŝǀĞƌƐŝƚǇWƌĞƐƐ͘ŚƩƉ͗ͬͬůƵƉ͘ůƵď͘ůƵ͘ƐĞͬƌĞĐŽƌĚͬϱϭϬϰϱϳϴ͘
<ƌŝĞŐůĞƌ͕͕͘tĞǇĂŶƚ͕:͘W͕͘ůĂŶĨŽƌĚ͕'͘:͕͘<ƌĞǇ͕s͕͘ůĂƌŬĞ͕>͕͘ĚŵŽŶĚƐ͕:͕͘&ĂǁĐĞƩ͕͘;ϮϬϭϰͿ͚͘dŚĞZŽůĞŽĨdĞĐŚŶŽůŽŐǇĨŽƌĐŚŝĞǀŝŶŐ
ůŝŵĂƚĞWŽůŝĐǇKďũĞĐƟǀĞƐ͗KǀĞƌǀŝĞǁŽĨƚŚĞD&Ϯϳ^ƚƵĚǇŽŶ'ůŽďĂůdĞĐŚŶŽůŽŐǇĂŶĚůŝŵĂƚĞWŽůŝĐǇ^ƚƌĂƚĞŐŝĞƐ͛͘ůŝŵĂƟĐŚĂŶŐĞ
ϭϮϯ;ϯʹϰͿ͗ƉƉ͘ϯϱϯʹϯϲϳ͘
>ĂǌĂƌƵƐ͕D͕͘ƌŝĐŬƐŽŶ͕W͘ĂŶĚdĞŵƉĞƐƚ͕<͘;ϮϬϭϱͿ͚͘^ƵƉƉůǇͲ^ŝĚĞůŝŵĂƚĞWŽůŝĐǇ͗dŚĞZŽĂĚ>ĞƐƐdĂŬĞŶ͛͘^ƚŽĐŬŚŽůŵŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ/ŶƐƟƚƵƚĞ͕
tŽƌŬŝŶŐWĂƉĞƌ͕EŽ͘^/ͲtWͲϮϬϭϱͲϭϯ;KĐƚŽďĞƌͿ͘
>ŝĂŶŐ͕Y͘ĂŶĚtĞŝ͕z͘;ϮϬϭϮͿ͚͘ŝƐƚƌŝďƵƟŽŶĂů/ŵƉĂĐƚƐŽĨdĂǆŝŶŐĂƌďŽŶŝŶŚŝŶĂ͗ZĞƐƵůƚƐĨƌŽŵƚŚĞWDŽĚĞů͛͘ƉƉůŝĞĚŶĞƌŐǇϵϮ
;ƉƌŝůͿ͗ƉƉ͘ϱϰϱʹϱϱϭ͘
>ŝŶĚĞďũĞƌŐ͕͘^͕͘WĞŶŐ͕t͕͘ĂŶĚzĞďŽĂŚ͕^͘;ϮϬϭϱͿ͚͘ŽWŽůŝĐŝĞƐĨŽƌWŚĂƐŝŶŐŽƵƚ&ŽƐƐŝů&ƵĞů^ƵďƐŝĚŝĞƐĞůŝǀĞƌtŚĂƚdŚĞǇWƌŽŵŝƐĞ͍
^ŽĐŝĂů 'ĂŝŶƐ ĂŶĚ ZĞƉĞƌĐƵƐƐŝŽŶƐ ŝŶ /ƌĂŶ͕ /ŶĚŽŶĞƐŝĂ ĂŶĚ 'ŚĂŶĂ͛͘  hŶŝƚĞĚ EĂƟŽŶƐ ZĞƐĞĂƌĐŚ /ŶƐƟƚƵƚĞ ĨŽƌ ^ŽĐŝĂů ĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ
;hEZ/^ͿtŽƌŬŝŶŐWĂƉĞƌ͘
>ƂŋĞƌ͕<͕͘,ĂŝŶƐĐŚ͕<͕͘ƵƌĂŶĚƚ͕d͕͘KĞŝ͕W͕͘<ĞŵĨĞƌƚ͕͘ĂŶĚǀŽŶ,ŝƌƐĐŚŚĂƵƐĞŶ͕͘;ϮϬϭϳͿ͚͘ĞƐŝŐŶŝŶŐĂ'ůŽďĂůŶĞƌŐǇ^ǇƐƚĞŵĂƐĞĚ
ŽŶϭϬϬйZĞŶĞǁĂďůĞƐĨŽƌϮϬϱϬͲ'EĞ^z^ͲDK͗ŶƉƉůŝĐĂƟŽŶŽĨƚŚĞKƉĞŶͲ^ŽƵƌĐĞŶĞƌŐǇDŽĚĞůůŝŶŐ^ǇƐƚĞŵ;K^ĞDK^z^Ϳ͛͘/t
ŝƐĐƵƐƐŝŽŶWĂƉĞƌ͕/tŝƐĐƵƐƐŝŽŶWĂƉĞƌϭϲϳϴ͘
>ŽƵŝĞ͕͘W͕͘ĂŶĚWĞĂƌĐĞ͕:͘D͘;ϮϬϭϲͿ͚͘ZĞƚƌĂŝŶŝŶŐ/ŶǀĞƐƚŵĞŶƚĨŽƌh͘^͘dƌĂŶƐŝƟŽŶĨƌŽŵŽĂůƚŽ^ŽůĂƌWŚŽƚŽǀŽůƚĂŝĐŵƉůŽǇŵĞŶƚ͛͘ŶĞƌŐǇ
Economicsϱϳ;:ƵŶĞͿ͗ƉƉ͘ϮϵϱʹϯϬϮ͘
>ƵĚĞƌĞƌ͕ '͕͘ WŝĞƚǌĐŬĞƌ͕ Z͘ ͕͘ ĂƌƌĂƌĂ͕ ĞƌƚƌĂŵ͕ ͕͘ <ƌŝĞŐůĞƌ͕͕͘ DĞŝŶƐŚĂƵƐĞŶ͕ D͘ ĂŶĚ ĚĞŶŚŽĨĞƌ͕ K͘ ;ϮϬϭϯͿ͘ ͚ĐŽŶŽŵŝĐ DŝƟŐĂƟŽŶ
ŚĂůůĞŶŐĞƐ͗,Žǁ&ƵƌƚŚĞƌĞůĂǇůŽƐĞƐƚŚĞŽŽƌĨŽƌĐŚŝĞǀŝŶŐůŝŵĂƚĞdĂƌŐĞƚƐ͛͘ŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůZĞƐĞĂƌĐŚ>ĞƩĞƌƐϴ;ϯͿ͗ϯϰϬϯϯ͘
>ƵĚĞƌĞƌ͕'͕͘WŝĞƚǌĐŬĞƌ͕Z͕͘͘ĂƌƌĂƌĂ͕^͕͘^ǇƚǌĞĚĞŽĞƌ͕,͕͘&ƵũŝŵŽƌŝ͕^͕͘:ŽŚŶƐŽŶ͕E͕͘DŝŵĂ͕^͘ĂŶĚƌĞŶƚ͕͘;ϮϬϭϳͿ͚͘ƐƐĞƐƐŵĞŶƚŽĨ
tŝŶĚĂŶĚ^ŽůĂƌWŽǁĞƌŝŶ'ůŽďĂů>ŽǁͲĂƌďŽŶŶĞƌŐǇ^ĐĞŶĂƌŝŽƐ͗Ŷ/ŶƚƌŽĚƵĐƟŽŶ͛͘ŶĞƌŐǇĐŽŶŽŵŝĐƐϲϰ;DĂǇͿ͗ƉƉ͘ϱϰϮʹϱϱϭ͘
DĂƌĐŝŶŬŝĞǁŝĐǌ͕<͕͘ĂŶĚdŽƐƵŶ͕:͘;ϮϬϭϱͿ͚͘ŽŶƚĞƐƟŶŐůŝŵĂƚĞŚĂŶŐĞ͗DĂƉƉŝŶŐƚŚĞWŽůŝƟĐĂůĞďĂƚĞŝŶWŽůĂŶĚ͛͘ĂƐƚƵƌŽƉĞĂŶWŽůŝƟĐƐ
ϯϭ;ϮͿ͗ƉƉ͘ϭϴϳʹϮϬϳ͘ĚŽŝ͗ϭϬ͘ϭϬϴϬͬϮϭϱϵϵϭϲϱ͘ϮϬϭϱ͘ϭϬϮϮϲϰϴ͘
DĂƩŚĞƐ͕&͘͘;ϮϬϭϳͿ͚͘ŶĞƌŐǇdƌĂŶƐŝƟŽŶŝŶ'ĞƌŵĂŶǇ͗ĂƐĞ^ƚƵĚǇŽŶĂWŽůŝĐǇͲƌŝǀĞŶ^ƚƌƵĐƚƵƌĂůŚĂŶŐĞŽĨƚŚĞŶĞƌŐǇ^ǇƐƚĞŵ͛͘
ǀŽůƵƟŽŶĂƌǇĂŶĚ/ŶƐƟƚƵƟŽŶĂůĐŽŶŽŵŝĐƐZĞǀŝĞǁϭϰ;ϭͿ͗ƉƉ͘ϭϰϭʹϭϲϵ͘
DĂƩŚĞƐ͕&͕͘͘&ĂďƌĂ͕E͕͘EĞǁďĞƌǇ͕͕͘ŽůŽŵďŝĞƌ͕D͕͘DĂƚŚŝĞƵ͕D͘ĂŶĚZƺĚŝŶŐĞƌ͕͘;ϮϬϭϱͿ͚͘dŚĞŶĞƌŐǇdƌĂŶƐŝƟŽŶŝŶƵƌŽƉĞ͗/ŶŝƟĂů
>ĞƐƐŽŶƐĨƌŽŵ'ĞƌŵĂŶǇ͕ƚŚĞh<ĂŶĚ&ƌĂŶĐĞ͛͘ĞŶƚƌĞŽŶZĞŐƵůĂƟŽŶŝŶƵƌŽƉĞ;ZZͿ͘
DĐ'ůĂĚĞ͕͕͘ĂŶĚŬŝŶƐ͕W͘;ϮϬϭϱͿ͚͘dŚĞ'ĞŽŐƌĂƉŚŝĐĂůŝƐƚƌŝďƵƟŽŶŽĨ&ŽƐƐŝů&ƵĞůƐhŶƵƐĞĚtŚĞŶ>ŝŵŝƟŶŐ'ůŽďĂůtĂƌŵŝŶŐƚŽϮΣ͛͘
Nature ϱϭϳ;ϳϱϯϯͿ͗ƉƉ͘ϭϴϳʹϭϵϬ͘ĚŽŝ͗ϭϬ͘ϭϬϯϴͬŶĂƚƵƌĞϭϰϬϭϲ͘
DĞĂĚŽǁĐƌŽŌ͕:͕͘^ƚĞƉŚĞŶƐ͕:͕͘tŝůƐŽŶ͕͘ĂŶĚZŽǁůĂŶĚƐ͕/͘;ϮϬϭϳͿ͚͘^ŽĐŝĂůŝŵĞŶƐŝŽŶƐŽĨ^ŵĂƌƚ'ƌŝĚ͗ZĞŐŝŽŶĂůŶĂůǇƐŝƐŝŶĂŶĂĚĂ
ĂŶĚƚŚĞhŶŝƚĞĚ^ƚĂƚĞƐ͘/ŶƚƌŽĚƵĐƟŽŶƚŽ^ƉĞĐŝĂů/ƐƐƵĞŽĨZĞŶĞǁĂďůĞĂŶĚ^ƵƐƚĂŝŶĂďůĞŶĞƌŐǇZĞǀŝĞǁƐ͛͘ZĞŶĞǁĂďůĞĂŶĚ^ƵƐƚĂŝŶĂďůĞ
ŶĞƌŐǇZĞǀŝĞǁƐ/ŶƉƌĞƐƐ͘
DĞŝŶƐŚĂƵƐĞŶ͕D͕͘DĞŝŶƐŚĂƵƐĞŶ͕E͕͘,ĂƌĞ͕t͕͘ZĂƉĞƌ͕^͕͘͘͘&ƌŝĞůĞƌ͕<͕͘<ŶƵƫ͕Z͕͘&ƌĂŵĞ͕͘:͘ĂŶĚůůĞŶ͕D͘Z͘;ϮϬϬϵͿ͚͘'ƌĞĞŶŚŽƵƐĞͲ
'ĂƐŵŝƐƐŝŽŶdĂƌŐĞƚƐĨŽƌ>ŝŵŝƟŶŐ'ůŽďĂůtĂƌŵŝŶŐƚŽϮΣ͛͘Nature ϰϱϴ;ϳϮϰϮͿ͗ƉƉ͘ϭϭϱϴʹϭϭϲϮ͘ĚŽŝ͗ϭϬ͘ϭϬϯϴͬŶĂƚƵƌĞϬϴϬϭϳ͘
DDZ͘;ϮϬϭϲͿ͚͘^ƚĂƟƐƟŬ<ĞƚĞŶĂŐĂůŝƐƚƌŝŬĂŶ;ůĞĐƚƌŝĐŝƚǇ^ƚĂƟƐƟĐƐͿϮϬϭϱ͛͘:ĂŬĂƌƚĂ͗ŝƌĞĐƚŽƌĂƚĞ'ĞŶĞƌĂůůĞĐƚƌŝĐŝƚǇDŝŶŝƐƚƌǇŽĨŶĞƌŐǇ
ĂŶĚDŝŶĞƌĂůZĞƐŽƵƌĐĞƐŽĨ/ŶĚŽŶĞƐŝĂ͘
DDZ͘;ϮϬϭϳͿ͚͘ůĞĐƚƌŝĐ
ŝƚǇ^ƵƉƉůǇƵƐŝŶĞƐƐWůĂŶ;ZĞŶĐĂŶĂhŵƵŵWĞŶǇĞĚŝĂĂŶdĞŶĂŐĂ>ŝƐƚƌŝŬͿϮϬϭϳʹϮϬϮϲ͛͘:ĂŬĂƌƚĂ͗ŝƌĞĐƚŽƌͲ
ĂƚĞ'ĞŶĞƌĂůůĞĐƚƌŝĐŝƚǇDŝŶŝƐƚƌǇŽĨŶĞƌŐǇĂŶĚDŝŶĞƌĂůZĞƐŽƵƌĐĞƐŽĨ/ŶĚŽŶĞƐŝĂ͘
DĞŶĚĞůĞǀŝƚĐŚ͕Z͕͘ZŝĐŚƚĞƌ͕W͘ĂŶĚ:ŽƚǌŽ͕&͘;ϮϬϭϱͿ͚͘DĂƌŬĞƚWŽǁĞƌZĞŶƚƐĂŶĚůŝŵĂƚĞŚĂŶŐĞDŝƟŐĂƟŽŶ͗ZĂƟŽŶĂůĞĨŽƌŽĂůǆƉŽƌƚ
dĂǆĞƐ͍͛ŽŶĨĞƌĞŶĐĞWĂƉĞƌ͘
DĞƚĐĂůĨ͕'͘͘;ϭϵϵϵͿ͚͘ŝƐƚƌŝďƵƟŽŶĂůŶĂůǇƐŝƐŽĨ'ƌĞĞŶdĂǆZĞĨŽƌŵƐ͛͘EĂƟŽŶĂůdĂǆ:ŽƵƌŶĂůϱϮ;ϰͿ͗ƉƉ͘ϲϱϱʹϲϴϮ͘
DŝůůĞƌ͕͕͘͘ZŝĐŚƚĞƌ͕:͘ĂŶĚK͛>ĞĂƌǇ͕:͘;ϮϬϭϱͿ͚͘^ŽĐŝŽͲŶĞƌŐǇ^ǇƐƚĞŵƐĞƐŝŐŶ͗WŽůŝĐǇ&ƌĂŵĞǁŽƌŬĨŽƌŶĞƌŐǇdƌĂŶƐŝƟŽŶƐ͛͘ŶĞƌŐǇ
ZĞƐĞĂƌĐŚΘ^ŽĐŝĂů^ĐŝĞŶĐĞϲ;DĂƌĐŚͿ͗ƉƉ͘ϮϵʹϰϬ͘
DŝŶŝƐƚƌǇŽĨWŽǁĞƌ'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚŽĨ/ŶĚŝĂ͘Ŷ͘Ě͘>K<^,^dZZYh^d/KEEK͘ϭϲϰE^tZKEϮϴ͘Ϭϳ͘ϮϬϭϲ͘
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DŽŶĚĂů͕ ͘ ;ϮϬϭϳͿ͘ ͚ůĞĐƚƌŝĐŝƚǇ DĂǇ 'Ğƚ ŽƐƚůŝĞƌ ĂƐ ^ƚĂƚĞƐ ĞŵĂŶĚ ,ŝŐŚĞƌ ZŽǇĂůƚǇ ŽŶ ŽĂů͗ /ŶĚŝĂ ZĂƟŶŐƐ͛͘ d ŶĞƌŐǇ tŽƌůĚ͘
:ĂŶƵĂƌǇ ϭϴ͘ ŚƩƉ͗ͬͬĞŶĞƌŐǇ͘ĞĐŽŶŽŵŝĐƟŵĞƐ͘ŝŶĚŝĂƟŵĞƐ͘ĐŽŵͬŶĞǁƐͬĐŽĂůͬĞůĞĐƚƌŝĐŝƚǇͲŵĂǇͲŐĞƚͲĐŽƐƚůŝĞƌͲĂƐͲƐƚĂƚĞƐͲĚĞŵĂŶĚͲŚŝŐŚĞƌͲ
ƌŽǇĂůƚǇͲŽŶͲĐŽĂůͲŝŶĚŝĂͲƌĂƟŶŐƐͬϱϲϲϰϵϭϲϬ
DŽƌŐĂŶ͕͘;ϮϬϭϳͿ͚͘ůĞĐƚƌŝĐŝƚǇWƌŝĐĞƐŽƵůĚŽƵďůĞǁŝƚŚEĞǁŽĂůͲ&ŝƌĞĚ^ƚĂƟŽŶƐ͕ŶĞƌŐǇǆƉĞƌƚƐ^ĂǇ͛͘͘ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĂďĐ͘ŶĞƚ͘
ĂƵͬŶĞǁƐͬϮϬϭϳͲϬϮͲϬϮͬĐŽĂůͲƉŽǁĞƌͲƐƚĂƟŽŶƐͲĐŽƵůĚͲĚŽƵďůĞͲƚŚĞͲĐŽƐƚͲŽĨͲĞůĞĐƚƌŝĐŝƚǇͬϴϮϯϰϮϰϬ
EZ͘ ;ϮϬϭϲͿ͘ ͚&ŝƌƐƚ ŝĞŶŶŝĂů hƉĚĂƚĞ ZĞƉŽƌƚ ŽŶ ůŝŵĂƚĞ ŚĂŶŐĞ ŽĨ ŚŝŶĂ͛͘ ŚŝŶĂ͛Ɛ ŽĸĐŝĂů ƐƵďŵŝƐƐŝŽŶ ƚŽ ƚŚĞ hE&͘ EĂƟŽŶĂů
ĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ĂŶĚ ZĞĨŽƌŵ ŽŵŵŝƐƐŝŽŶ͘ ŚƩƉ͗ͬͬƵŶĨĐĐĐ͘ŝŶƚͬĮůĞƐͬŶĂƟŽŶĂůͺƌĞƉŽƌƚƐͬŶŽŶͲĂŶŶĞǆͺŝͺƉĂƌƟĞƐͬďŝĞŶŶŝĂůͺƵƉĚĂƚĞͺƌĞͲ
ƉŽƌƚƐͬĂƉƉůŝĐĂƟŽŶͬƉĚĨͬƉƌͺĐŚŝŶĂͲͺďƵƌͲĐŚŝŶĞƐĞнĞŶ͘ƉĚĨ
EĞŵĞƚ͕'͘&͕͘:ĂŬŽď͕D͕͘^ƚĞĐŬĞů͕:͘͘ĂŶĚĚĞŶŚŽĨĞƌ͕K͘;ϮϬϭϳͿ͚͘ĚĚƌĞƐƐŝŶŐWŽůŝĐǇƌĞĚŝďŝůŝƚǇWƌŽďůĞŵƐĨŽƌ>ŽǁͲĂƌďŽŶ/ŶǀĞƐƚŵĞŶƚ͛͘
'ůŽďĂůŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůŚĂŶŐĞϰϮ;:ĂŶƵĂƌǇͿ͗ƉƉ͘ϰϳʹϱϳ͘ĚŽŝ͗ϭϬ͘ϭϬϭϲͬũ͘ŐůŽĞŶǀĐŚĂ͘ϮϬϭϲ͘ϭϮ͘ϬϬϰ͘
EŽƌĚŚĂƵƐ͕t͘͘;ϭϵϵϭͿ͚͘^ŬĞƚĐŚŽĨƚŚĞĐŽŶŽŵŝĐƐŽĨƚŚĞ'ƌĞĞŶŚŽƵƐĞīĞĐƚ͛͘dŚĞŵĞƌŝĐĂŶĐŽŶŽŵŝĐZĞǀŝĞǁϴϭ;ϮͿ͗ƉƉ͘ϭϰϲʹϭϱϬ͘
K/͘;ϮϬϭϲͿ͚͘dŚĞ^ŬǇ͛Ɛ>ŝŵŝƚ͘tŚǇƚŚĞWĂƌŝƐůŝŵĂƚĞ'ŽĂůƐZĞƋƵŝƌĞĂDĂŶĂŐĞĚĞĐůŝŶĞŽĨ&ŽƐƐŝů&ƵĞůWƌŽĚƵĐƟŽŶ͛͘KŝůŚĂŶŐĞ/ŶƚĞƌͲ
ŶĂƟŽŶĂů͘ŚƩƉ͗ͬͬƉƌŝĐĞŽĨŽŝů͘ŽƌŐͬĐŽŶƚĞŶƚͬƵƉůŽĂĚƐͬϮϬϭϲͬϬϵͬK/ͺƚŚĞͺƐŬǇƐͺůŝŵŝƚͺϮϬϭϲͺ&/E>ͺϮ͘ƉĚĨ
K͘;ϮϬϭϳͿ͘/ŶǀĞƐƟŶŐŝŶůŝŵĂƚĞ͕/ŶǀĞƐƟŶŐŝŶ'ƌŽǁƚŚ͘KWƵďůŝƐŚŝŶŐ͕WĂƌŝƐ͘ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŽĞĐĚͲŝůŝďƌĂƌǇ͘ŽƌŐͬĞĐŽŶŽŵŝĐƐͬŝŶǀĞƐƚͲ
ŝŶŐͲŝŶͲĐůŝŵĂƚĞͲŝŶǀĞƐƟŶŐͲŝŶͲŐƌŽǁƚŚͺϵϳϴϵϮϲϰϮϳϯϱϮϴͲĞŶ
KĞŝ͕W͕͘ĂŶĚDĞŶĚĞůĞǀŝƚĐŚ͕Z͘;ϮϬϭϲͿ͚͘ƵƌŽƉĞĂŶ^ĐĞŶĂƌŝŽƐŽĨKϮ/ŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞ/ŶǀĞƐƚŵĞŶƚƵŶƟůϮϬϱϬ͛͘dŚĞŶĞƌŐǇ:ŽƵƌŶĂůϯϳ͗ƉƉ͘
ϭϳϭͲϭϵϰ͘
KůŝǀŝĞƌ͕:͘'͘:͕͘'ƌĞĞƚ:ĂŶƐƐĞŶƐͲDĂĞŶŚŽƵƚ͕DĂƌŝůĞŶĂDƵŶƚĞĂŶ͕ĂŶĚ:ĞƌŽĞŶWĞƚĞƌƐ͘;ϮϬϭϲͿ͚͘dƌĞŶĚƐŝŶ'ůŽďĂůKϮŵŝƐƐŝŽŶƐ͗ϮϬϭϲ
ZĞƉŽƌƚ͛͘W>ƉƵďůŝĐĂƟŽŶŶƵŵďĞƌ͗Ϯϯϭϱ͘:Z^ĐŝĞŶĐĞĨŽƌWŽůŝĐǇZĞƉŽƌƚ͗ϭϬϯϰϮϴ͘dŚĞ,ĂŐƵĞ͗W>EĞƚŚĞƌůĂŶĚƐŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůƐͲ
ƐĞƐƐŵĞŶƚŐĞŶĐǇ͘ƵƌŽƉĞĂŶŽŵŵŝƐƐŝŽŶ͕:ŽŝŶƚZĞƐĞĂƌĐŚĞŶƚƌĞ͘
KŶĚƌĂĐǌĞŬ͕:͕͘<ŽŵĞŶĚĂŶƚŽǀĂ͕E͘ĂŶĚWĂƩ͕͘;ϮϬϭϱͿ͚͘tƚŚĞŽŐ͗dŚĞīĞĐƚŽĨ&ŝŶĂŶĐŝŶŐŽƐƚƐŽŶƚŚĞ>ĞǀĞůŝǌĞĚŽƐƚŽĨ^ŽůĂƌ
WsWŽǁĞƌ͛͘ZĞŶĞǁĂďůĞŶĞƌŐǇϳϱ͗ƉƉ͘ϴϴϴʹϴϵϴ͘
KŽƐƚĞƌŚƵŝƐ͕&͕͘ĂŶĚƚĞŶƌŝŶŬ͕W͘ĞĚƐ͘;ϮϬϭϰͿ͘WĂǇŝŶŐƚŚĞWŽůůƵƚĞƌ͗ŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůůǇ,ĂƌŵĨƵů^ƵďƐŝĚŝĞƐĂŶĚdŚĞŝƌZĞĨŽƌŵ͘ŚĞůƚĞŶŚĂŵ͕
h<ථ͖EŽƌƚŚĂŵƉƚŽŶ͕D͕h^͗ĚǁĂƌĚůŐĂƌWƵďůŝƐŚŝŶŐ͘
WĂƌŬ͕͕͘ĂŶĚ>ĂƉƉĂƐ͕W͘;ϮϬϭϳͿ͚͘ǀĂůƵĂƟŶŐĞŵĂŶĚŚĂƌŐĞZĞĚƵĐƟŽŶĨŽƌŽŵŵĞƌĐŝĂůͲ^ĐĂůĞ^ŽůĂƌWsŽƵƉůĞĚǁŝƚŚĂƩĞƌǇ^ƚŽƌͲ
ĂŐĞ͛͘ZĞŶĞǁĂďůĞŶĞƌŐǇϭϬϴ;ƵŐƵƐƚͿ͗ƉƉ͘ϱϮϯʹϱϯϮ͘
WĂƌƌǇ͕/͘t͘,͕͘ĂŶĚtŝůůŝĂŵƐ///͕Z͘͘;ϮϬϭϬͿ͚͘tŚĂƚƌĞƚŚĞŽƐƚƐŽĨDĞĞƟŶŐŝƐƚƌŝďƵƟŽŶĂůKďũĞĐƟǀĞƐĨŽƌůŝŵĂƚĞWŽůŝĐǇ͍͛dŚĞ͘͘
:ŽƵƌŶĂůŽĨĐŽŶŽŵŝĐŶĂůǇƐŝƐΘWŽůŝĐǇϭϬ;ϮͿ͗ƉƉ͘ϭϵϯϱʹϭϲϴϮ͘
WĞĂƌĐĞ͕͘;ϭϵϵϭͿ͚͘dŚĞZŽůĞŽĨĂƌďŽŶdĂǆĞƐŝŶĚũƵƐƟŶŐƚŽ'ůŽďĂůtĂƌŵŝŶŐ͛͘dŚĞĐŽŶŽŵŝĐ:ŽƵƌŶĂůϭϬϭ;ϰϬϳͿ͗ƉƉ͘ϵϯϴʹϵϰϴ͘
WĞƌƌŝĞƌ͕ Y͕͘ ĂŶĚ YƵŝƌŝŽŶ͕ W͘ ;ϮϬϭϲͿ͘ ͚>Ă ƚƌĂŶƐŝƟŽŶ ĠŶĞƌŐĠƟƋƵĞ ĞƐƚͲĞůůĞ ĨĂǀŽƌĂďůĞ ĂƵǆ ďƌĂŶĐŚĞƐ ă ĨŽƌƚ ĐŽŶƚĞŶƵ ĞŶ ĞŵƉůŽŝ ͍ hŶĞ
ĂƉƉƌŽĐŚĞŝŶƉƵƚͲŽƵƚƉƵƚƉŽƵƌůĂ&ƌĂŶĐĞ͛͘tŽƌŬŝŶŐWĂƉĞƌϮϬϭϲ͘Ϭϵ͘&ƌĞŶĐŚƐƐŽĐŝĂƟŽŶŽĨŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůĂŶĚZĞƐŽƵƌĐĞĐŽŶŽŵŝƐƚƐ
;&ZͿŚƩƉ͗ͬͬĨĂĞƌĞ͘ĨƌͬƉƵďͬtŽƌŬŝŶŐWĂƉĞƌƐͬWĞƌƌŝĞƌͺYƵŝƌŝŽŶͺ&ZͺtWϮϬϭϲ͘Ϭϵ͘ƉĚĨ
WĨĞŝīĞƌ͕ ͕͘ DŝůůĂƌ͕ D͕͘ ,ĞƉďƵƌŶ͕ ͘ ĂŶĚ ĞŝŶŚŽĐŬĞƌ͕ ͘ ;ϮϬϭϲͿ͘ ͚dŚĞ ͚ϮΣ ĂƉŝƚĂů ^ƚŽĐŬ͛ ĨŽƌ ůĞĐƚƌŝĐŝƚǇ 'ĞŶĞƌĂƟŽŶ͗ ŽŵŵŝƩĞĚ
ƵŵƵůĂƟǀĞĂƌďŽŶŵŝƐƐŝŽŶƐĨƌŽŵƚŚĞůĞĐƚƌŝĐŝƚǇ'ĞŶĞƌĂƟŽŶ^ĞĐƚŽƌĂŶĚƚŚĞdƌĂŶƐŝƟŽŶƚŽĂ'ƌĞĞŶĐŽŶŽŵǇ͛͘ƉƉůŝĞĚŶĞƌŐǇ
ϭϳϵ;KĐƚŽďĞƌͿ͗ƉƉ͘ϭϯϵϱʹϭϰϬϴ͘
WŝŐŽƵ͕͘͘;ϭϵϮϬͿ͘dŚĞĐŽŶŽŵŝĐƐŽĨtĞůĨĂƌĞ͘DĂĐŵŝůůĂŶΘŽ͕͘>ŽŶĚŽŶ͘
WŽƌƚŵĂŶ͕ Z͘ ;ϮϬϭϳͿ͘ ͚WŽƌƚŵĂŶ͕ ĞŶŶĞƚ /ŶƚƌŽĚƵĐĞ ŝůů ƚŽ ,ĞůƉ &ŝŶĂŶĐĞ ĂƌďŽŶ ĂƉƚƵƌĞ ĂŶĚ ^ƚŽƌĂŐĞ WƌŽũĞĐƚƐ͛͘ WƌĞƐƐ ƌĞůĞĂƐĞ͘
ŚƩƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ƉŽƌƚŵĂŶ͘ƐĞŶĂƚĞ͘ŐŽǀͬƉƵďůŝĐͬŝŶĚĞǆ͘ĐĨŵͬϮϬϭϳͬϰͬƉŽƌƚŵĂŶͲďĞŶŶĞƚͲŝŶƚƌŽĚƵĐĞͲďŝůůͲƚŽͲŚĞůƉͲĮŶĂŶĐĞͲĐĂƌďŽŶͲĐĂƉƚƵƌĞͲ
ĂŶĚͲƐƚŽƌĂŐĞͲƉƌŽũĞĐƚƐ
WŽƌƚŽ͕'͘'͘;ϮϬϭϮͿ͚͘dŚĞŽƐƚŽĨĚũƵƐƚŵĞŶƚƚŽ'ƌĞĞŶ'ƌŽǁƚŚWŽůŝĐŝĞƐ͗>ĞƐƐŽŶƐĨƌŽŵdƌĂĚĞĚũƵƐƚŵĞŶƚŽƐƚƐ͛͘tŽƌůĚĂŶŬWŽůŝĐǇ
ZĞƐĞĂƌĐŚtŽƌŬŝŶŐWĂƉĞƌEŽ͘ϲϮϯϳ͘ŚƩƉ͗ͬͬƉĂƉĞƌƐ͘ƐƐƌŶ͘ĐŽŵͬĂďƐƚƌĂĐƚсϮϭϲϱϲϳϱ
Wt/ŶĚŽŶĞƐŝĂĂŶĚ/D͘;ϮϬϭϲͿ͚͘^ƵƉƉůǇŝŶŐĂŶĚ&ŝŶĂŶĐŝŶŐŽĂůͲĮƌĞĚWŽǁĞƌWůĂŶƚƐŝŶϯϱ'tWƌŽŐƌĂŵŵĞ͛͘ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĂƉďŝͲŝĐŵĂ͘
ŽƌŐͬǁƉͲĐŽŶƚĞŶƚͬƵƉůŽĂĚƐͬϮϬϭϲͬϬϯͬϬϯͲϬϯͲϮϬϭϲͲW/ͲWǁͲZĞƉŽƌƚͲŽŶͲ^ƵƉƉůǇŝŶŐͲĂŶĚͲ&ŝŶĂŶĐŝŶŐͲƚŚĞͲϯϱͲ'tͲƉƌŽŐƌĂŵͲ&/E>Ͳ
&/E>ͲƌĞǀͲϴͲϯϮϬϭϲ͘ƉĚĨ
ZĂŐǁŝƚǌ͕D͕͘^ĐŚĂĚĞ͕t͕͘ƌĞŝƚƐĐŚŽƉĨ͕͕͘tĂůǌ͕Z͕͘,ĞůĨƌŝĐŚ͕E͕͘ZĂƚŚŵĂŶŶ͕D͕͘ZĞƐĐŚ͕'͕͘WĂŶǌĞƌ͕͕͘&ĂďĞƌ͕d͘ĂŶĚ,ĂĂƐ͕Z͘;ϮϬϬϵͿ͘
͚ŵƉůŽǇZ^͘ dŚĞ /ŵƉĂĐƚ ŽĨ ZĞŶĞǁĂďůĞ ŶĞƌŐǇ WŽůŝĐǇ ŽŶ ĐŽŶŽŵŝĐ 'ƌŽǁƚŚ ĂŶĚ ŵƉůŽǇŵĞŶƚ ŝŶ ƚŚĞ ƵƌŽƉĞĂŶ hŶŝŽŶ͘ &ŝŶĂů
ZĞƉŽƌƚ͕ŽŶƚƌĂĐƚEŽ͛͘dZE͘
ZĂƵƐĐŚ͕^͕͘DĞƚĐĂůĨ͕'͘͘ĂŶĚZĞŝůůǇ͕:͘D͘ϮϬϭϭ͚͘ŝƐƚƌŝďƵƟŽŶĂů/ŵƉĂĐƚƐŽĨĂƌďŽŶWƌŝĐŝŶŐ͗'ĞŶĞƌĂůƋƵŝůŝďƌŝƵŵƉƉƌŽĂĐŚǁŝƚŚ
DŝĐƌŽͲĂƚĂĨŽƌ,ŽƵƐĞŚŽůĚƐ͛͘ŶĞƌŐǇĐŽŶŽŵŝĐƐ͕^ƵƉƉůĞŵĞŶƚĂů/ƐƐƵĞ͗&ŽƵƌƚŚƚůĂŶƟĐtŽƌŬƐŚŽƉŝŶŶĞƌŐǇĂŶĚŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂů
ĐŽŶŽŵŝĐƐ͕ϯϯ͕^ƵƉƉůĞŵĞŶƚϭ;ĞĐĞŵďĞƌͿ͗^ϮϬʹϯϯ͘
ZĞĚĚǇ͕͘^͘;ϮϬϭϲͿ͚͘/ŶĚŝĂ͛ƐŶĞƌŐǇ^ǇƐƚĞŵdƌĂŶƐŝƟŽŶͶ^ƵƌǀŝǀĂůŽĨƚŚĞ'ƌĞĞŶĞƐƚ͛͘ZĞŶĞǁĂďůĞŶĞƌŐǇϵϮ͗ƉƉ͘ϮϵϯʹϯϬϮ͘
ZĞŶ͕W͕͘>ŝƵ͕͘ĂŶĚŚĂŶŐ͕>͘;ϮϬϭϳͿ͚͘ŚŝŶĂ͛Ɛ/ŶǀŽůǀĞŵĞŶƚŝŶŽĂůͲ&ŝƌĞĚWŽǁĞƌWƌŽũĞĐƚƐĂůŽŶŐƚŚĞĞůƚĂŶĚZŽĂĚ͛͘'ůŽďĂůŶǀŝƌŽŶŵĞŶͲ
ƚĂů/ŶƐƟƚƵƚĞ͘ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŐĞŝĐŚŝŶĂ͘ŽƌŐͬͺƵƉůŽĂĚͬĮůĞͬƌĞƉŽƌƚͬŚŝŶĂ͛Ɛͺ/ŶǀŽůǀĞŵĞŶƚͺŝŶͺŽĂůͲĮƌĞĚͺWŽǁĞƌͺWƌŽũĞĐƚƐͺKKZͺE͘ƉĚĨ
ZĞŶŶ͕ K͕͘ ĂŶĚ DĂƌƐŚĂůů͕ :͘W͘ ;ϮϬϭϲͿ͘ ͚ŽĂů͕ EƵĐůĞĂƌ ĂŶĚ ZĞŶĞǁĂďůĞ ŶĞƌŐǇ WŽůŝĐŝĞƐ ŝŶ 'ĞƌŵĂŶǇ͗ &ƌŽŵ ƚŚĞ ϭϵϱϬƐ ƚŽ ƚŚĞ ͚ŶĞƌͲ
ŐŝĞǁĞŶĚĞ͛͛͘ŶĞƌŐǇWŽůŝĐǇϵϵ;ĞĐĞŵďĞƌͿ͗ƉƉ͘ϮϮϰʹϮϯϮ͘
ZĞŶƚƐĐŚůĞƌ͕:͘;ϮϬϭϱͿ͘/ŶĐŝĚĞŶĐĞĂŶĚ/ŵƉĂĐƚ͗ŝƐĂŐŐƌĞŐĂƚĞĚWŽǀĞƌƚǇŶĂůǇƐŝƐŽĨ&ŽƐƐŝů&ƵĞů^ƵďƐŝĚǇZĞĨŽƌŵ͘K/^ǁŽƌŬŝŶŐWĂƉĞƌ͗
^Wϯϲ͘KǆĨŽƌĚ͗KǆĨŽƌĚ/ŶƐƟƚƵƚĞĨŽƌŶĞƌŐǇ^ƚƵĚŝĞƐ͘
ZĞŶƚƐĐŚůĞƌ͕:ĂŶĚĂǌŝůŝĂŶ͕D͘;ϮϬϭϲͿ͚͘ZĞĨŽƌŵŝŶŐ&ŽƐƐŝů&ƵĞů^ƵďƐŝĚŝĞƐ͗ƌŝǀĞƌƐ͕ĂƌƌŝĞƌƐĂŶĚƚŚĞ^ƚĂƚĞŽĨWƌŽŐƌĞƐƐ͛͘ůŝŵĂƚĞWŽůŝĐǇ͕
ϭϳ;ϳͿ͗ƉƉ͘ϴϵϭʹϵϭϰ͘
ZŝĂŚŝ͕<͕͘<ƌŝĞŐůĞƌ͕͕͘:ŽŚŶƐŽŶ͕E͕͘ĞƌƚƌĂŵ͕͕͘ĚĞŶůǌĞŶ͕D͕͘Žŵ͕:͕͘^ĐŚĂĞīĞƌ͕D͘;ϮϬϭϱͿ͚͘>ŽĐŬĞĚŝŶƚŽŽƉĞŶŚĂŐĞŶWůĞĚŐĞƐʹ
/ŵƉůŝĐĂƟŽŶƐŽĨ^ŚŽƌƚͲdĞƌŵŵŝƐƐŝŽŶdĂƌŐĞƚƐĨŽƌƚŚĞŽƐƚĂŶĚ&ĞĂƐŝďŝůŝƚǇŽĨ>ŽŶŐͲdĞƌŵůŝŵĂƚĞ'ŽĂůƐ͛͘dĞĐŚŶŽůŽŐŝĐĂů&ŽƌĞĐĂƐƟŶŐ
ĂŶĚ^ŽĐŝĂůŚĂŶŐĞϵϬ͕WĂƌƚ;:ĂŶƵĂƌǇͿ͗ƉƉ͘ϴʹϮϯ͘
ZŝŅŝŶ͕:͘ϮϬϭϭ͘dŚĞdŚŝƌĚ/ŶĚƵƐƚƌŝĂůZĞǀŽůƵƟŽŶ͗,Žǁ>ĂƚĞƌĂůWŽǁĞƌ/ƐdƌĂŶƐĨŽƌŵŝŶŐŶĞƌŐǇ͕ƚŚĞĐŽŶŽŵǇ͕ĂŶĚƚŚĞtŽƌůĚ͘^ƚ͘DĂƌͲ
ƟŶ͛ƐWƌĞƐƐ͘ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĞďŽŽŬƐ͘ĐŽŵͬϳϯϭϲϯϭͬƚŚĞͲƚŚŝƌĚͲŝŶĚƵƐƚƌŝĂůͲƌĞǀŽůƵƟŽŶͬƌŝŅŝŶͲũĞƌĞŵǇͬ
ZŽďůĞƐ͕D͕͘ZƵďŝŽ͕D͘'͕͘ĂŶĚ^ƚĂŵƉŝŶŝ͕D͘^͘;ϮϬϭϱͿ͚͘,ĂǀĞĂƐŚdƌĂŶƐĨĞƌƐ^ƵĐĐĞĞĚĞĚŝŶZĞĂĐŚŝŶŐƚŚĞWŽŽƌŝŶ>ĂƟŶŵĞƌŝĐĂĂŶĚƚŚĞ
ĂƌŝďďĞĂŶ͍͛/ŶƚĞƌͲŵĞƌŝĐĂŶĞǀĞůŽƉŵĞŶƚĂŶŬ;/Ϳ͘ŚƩƉ͗ͬͬƉƵďůŝĐĂƟŽŶƐ͘ŝĂĚď͘ŽƌŐͬŚĂŶĚůĞͬϭϭϯϭϵͬϳϮϮϯ
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ZŽŐĞůũ͕:͕͘>ƵĚĞƌĞƌ͕'͕͘WŝĞƚǌĐŬĞƌ͕Z͕͘͘<ƌŝĞŐůĞƌ͕͕͘^ĐŚĂĞīĞƌ͕D͕͘<ƌĞǇ͕s͕͘ĂŶĚZŝĂŚŝ͕<͘;ϮϬϭϱͿ͚͘ŶĞƌŐǇ^ǇƐƚĞŵdƌĂŶƐĨŽƌŵĂƟŽŶƐĨŽƌ
>ŝŵŝƟŶŐŶĚͲŽĨͲĞŶƚƵƌǇtĂƌŵŝŶŐƚŽďĞůŽǁϭ͘ϱΣ͛͘EĂƚƵƌĞůŝŵĂƚĞŚĂŶŐĞϱ;ϲͿ͗ƉƉ͘ϱϭϵʹϱϮϳ͘ĚŽŝ͗ϭϬ͘ϭϬϯϴͬŶĐůŝŵĂƚĞϮϱϳϮ͘
ZŽŐĞůũ͕:͕͘DĐŽůůƵŵ͕͘>͕͘K͛EĞŝůů͕͘͘ĂŶĚZŝĂŚŝ͕<͘;ϮϬϭϯͿ͚͘ϮϬϮϬŵŝƐƐŝŽŶƐ>ĞǀĞůƐZĞƋƵŝƌĞĚƚŽ>ŝŵŝƚtĂƌŵŝŶŐƚŽďĞůŽǁϮ͍͛͘NaͲ
ƚƵƌĞůŝŵĂƚĞŚĂŶŐĞϯ;ϰͿ͗ƉƉ͘ϰϬϱʹϰϭϮ͘
ZŽǌĞŶďĞƌŐ͕:͕͘sŽŐƚͲ^ĐŚŝůď͕͘ĂŶĚ,ĂůůĞŐĂƩĞ͕^͘;ϮϬϭϳͿ͚͘/ŶƐƚƌƵŵĞŶƚŚŽŝĐĞĂŶĚ^ƚƌĂŶĚĞĚƐƐĞƚƐŝŶƚŚĞdƌĂŶƐŝƟŽŶƚŽůĞĂŶĂƉŝƚĂů͛͘
/ŶƚĞƌͲŵĞƌŝĐĂŶĞǀĞůŽƉŵĞŶƚĂŶŬ;/Ϳ͘
^ĂĐŚƐ͕:͕͘'ƵĞƌŝŶ͕͕͘DĂƐ͕͕͘^ĐŚŵŝĚƚͲdƌĂƵď͕'͕͘dƵďŝĂŶĂ͕>͕͘tĂŝƐŵĂŶ͕,͕͘ŽůŽŵďŝĞƌ͕D͘;ϮϬϭϰͿ͚͘WĂƚŚǁĂǇƐƚŽĞĞƉĞĐĂƌďŽŶŝǌĂƟͲ
ŽŶ͗ϮϬϭϰZĞƉŽƌƚ͛͘/E/^Ͳ&ZͲͲϭϱͲϬϭϵϭ͘&ƌĂŶĐĞ͗^^Eͬ/Z/͘
^ĚƌĂůĞǀŝĐŚ͕͕͘͘^Ăď͕Z͕͘ŽƵŚĂƌ͕z͘ĂŶĚůďĞƌƟŶ͕'͘;ϮϬϭϰͿ͘^ƵďƐŝĚǇZĞĨŽƌŵŝŶƚŚĞDŝĚĚůĞĂƐƚĂŶĚEŽƌƚŚĨƌŝĐĂ͗ZĞĐĞŶƚWƌŽŐƌĞƐƐĂŶĚ
ŚĂůůĞŶŐĞƐŚĞĂĚ͘/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůDŽŶĞƚĂƌǇ&ƵŶĚ͘
^ŚĞĂƌĞƌ͕͕͘'ŚŝŽ͕E͕͘DǇůůǇǀŝƌƚĂ͕>͕͘zƵ͕͘ĂŶĚEĂĐĞ͕d͘;ϮϬϭϳͿ͚͘ŽŽŵĂŶĚƵƐƚϮϬϭϳͲdƌĂĐŬŝŶŐƚŚĞ'ůŽďĂůŽĂůWůĂŶƚWŝƉĞůŝŶĞ͛͘ŽĂůƐͲ
ǁĂƌŵͬ^ŝĞƌƌĂůƵďͬ'ƌĞĞŶƉĞĂĐĞ͘
^ŝŶŐŚ͕Z͘<͘;ϮϬϭϲͿ͚͘/ŶĚŝĂ^ĞĞŬƐƚŽ^ŚƵƚϭϮйŽĨWŽǁĞƌĂƉĂĐŝƚǇŝŶŶƟͲWŽůůƵƟŽŶDŽǀĞ͛͘Live Mint͕DĂǇϴ͘ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ůŝǀĞŵŝŶƚ͘ĐŽŵͬ
/ŶĚƵƐƚƌǇͬYŬϵĞŽϯůƌ^sũϭƐǆsϯƵďϵ<ͬ/ŶĚŝĂͲƐĞĞŬƐͲƚŽͲƐŚƵƚͲϭϮͲŽĨͲƉŽǁĞƌͲĐĂƉĂĐŝƚǇͲŝŶͲĂŶƟƉŽůůƵƟŽŶ͘Śƚŵů
^ŽǀĂĐŽŽů͕͘;ϮϬϭϳͿ͚͘ZĞǀŝĞǁŝŶŐ͕ZĞĨŽƌŵŝŶŐ͕ĂŶĚZĞƚŚŝŶŬŝŶŐ'ůŽďĂůŶĞƌŐǇ^ƵďƐŝĚŝĞƐ͗dŽǁĂƌĚƐĂWŽůŝƟĐĂůĐŽŶŽŵǇZĞƐĞĂƌĐŚŐĞŶĚĂ͛͘
ĐŽůŽŐŝĐĂůĐŽŶŽŵŝĐƐϭϯϱ;&ĞďƌƵĂƌǇͿ͗ϭϱϬʹϭϲϯ͘ĚŽŝ͗ŚƩƉ͗ͬͬĚǆ͘ĚŽŝ͘ŽƌŐͬϭϬ͘ϭϬϭϲͬũ͘ĞĐŽůĞĐŽŶ͘ϮϬϭϲ͘ϭϮ͘ϬϬϵ͘
^ŽǀĂĐŽŽů͕͘<͕͘,ĞīƌŽŶZ͘:͕͘DĐĂƵůĞǇ͕͘ĂŶĚ'ŽůĚƚŚĂƵ͘͘;ϮϬϭϲͿ͚͘ŶĞƌŐǇĞĐŝƐŝŽŶƐZĞĨƌĂŵĞĚĂƐ:ƵƐƟĐĞĂŶĚƚŚŝĐĂůŽŶĐĞƌŶƐ͛͘
EĂƚƵƌĞŶĞƌŐǇϭ͗ϭϲϬϮϰ͘
^ƚĞĐŬĞů͕:͕͘͘ĚĞŶŚŽĨĞƌ͕KĂŶĚ:ĂŬŽď͕D͘;ϮϬϭϱͿ͚͘ƌŝǀĞƌƐĨŽƌƚŚĞZĞŶĂŝƐƐĂŶĐĞŽĨŽĂů͛͘WƌŽĐĞĞĚŝŶŐƐŽĨƚŚĞEĂƟŽŶĂůĐĂĚĞŵǇŽĨ^ĐŝͲ
ences ϭϭϮ;ϮϵͿ͗ϯϳϳϱʹϴϭ͘ĚŽŝ͗ϭϬ͘ϭϬϳϯͬƉŶĂƐ͘ϭϰϮϮϳϮϮϭϭϮ͘
^ƚĞĐŬĞů͕:͕͘͘:ĂŬŽď͕D͕͘&ůĂĐŚƐůĂŶĚ͕͕͘<ŽƌŶĞŬ͕h͕͘>ĞƐƐŵĂŶŶ͕<͕͘ĂŶĚĚĞŶŚŽĨĞƌ͕K͘;ϮϬϭϳͿ͚͘&ƌŽŵůŝŵĂƚĞ&ŝŶĂŶĐĞƚŽǁĂƌĚ^ƵƐƚĂŝŶͲ
ĂďůĞĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ&ŝŶĂŶĐĞ͛͘tŝůĞǇ/ŶƚĞƌĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌǇZĞǀŝĞǁƐ͗ůŝŵĂƚĞŚĂŶŐĞϴ;ϭͿ͘
^ƚĞƌŶĞƌ͕d͕͘ĞĚ͘;ϮϬϭϮͿ͘&ƵĞůdĂǆĞƐĂŶĚƚŚĞWŽŽƌ͗dŚĞŝƐƚƌŝďƵƟŽŶĂůīĞĐƚƐŽĨ'ĂƐŽůŝŶĞdĂǆĂƟŽŶĂŶĚdŚĞŝƌ/ŵƉůŝĐĂƟŽŶƐĨŽƌůŝŵĂƚĞ
PolicǇ͘EĞǁzŽƌŬ͗Z&&WƌĞƐƐ͘
^ƟŐůŝƚǌ͕:͘ĂŶĚ^ƚĞƌŶ͕E͘;ϮϬϭϳͿ͘ZĞƉŽƌƚŽĨƚŚĞ,ŝŐŚͲ>ĞǀĞůŽŵŵŝƐƐŝŽŶŽŶĂƌďŽŶWƌŝĐĞƐ͘tĂƐŚŝŶŐƚŽŶ͗tŽƌůĚĂŶŬ'ƌŽƵƉ͗ĂƌďŽŶ
WƌŝĐŝŶŐ>ĞĂĚĞƌƐŚŝƉŽĂůŝƟŽŶ͘
^ƵǁĂůĂ͕t͘ϮϬϭϬ͚͘>ĞƐƐŽŶƐ>ĞĂƌŶĞĚĨƌŽŵƚŚĞZĞƐƚƌƵĐƚƵƌŝŶŐŽĨWŽůĂŶĚ͛ƐŽĂůͲDŝŶŝŶŐ/ŶĚƵƐƚƌǇ͛͘'ůŽďĂů^ƵďƐŝĚŝĞƐ/ŶŝƟĂƟǀĞ;'^/Ϳ͕/ŶƚĞƌͲ
ŶĂƟŽŶĂů/ŶƐƟƚƵƚĞĨŽƌ^ƵƐƚĂŝŶĂďůĞĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ;//^Ϳ͘
^ǁĂƌƚǌ͕:͘;ϮϬϭϲͿ͚͘ŚŝŶĂ͛ƐEĂƟŽŶĂůŵŝƐƐŝŽŶƐdƌĂĚŝŶŐ^ǇƐƚĞŵ͗/ŵƉůŝĐĂƟŽŶƐĨŽƌĂƌďŽŶDĂƌŬĞƚƐĂŶĚdƌĂĚĞ͛͘/ƐƐƵĞWĂƉĞƌEŽ͘ϲ͘/ŶƚĞƌͲ
ŶĂƟŽŶĂůĞŶƚƌĞĨŽƌdƌĂĚĞĂŶĚ^ƵƐƚĂŝŶĂďůĞĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ;/d^Ϳ͘
^ǇŵŽŶƐ͕͕͘WƌŽŽƉƐ͕:͘ĂŶĚ'ĂǇ͕W͘;ϭϵϵϰͿ͚͘ĂƌďŽŶdĂǆĞƐ͕ŽŶƐƵŵĞƌĞŵĂŶĚĂŶĚĂƌďŽŶŝŽǆŝĚĞŵŝƐƐŝŽŶƐ͗^ŝŵƵůĂƟŽŶŶĂůǇƐŝƐ
ĨŽƌƚŚĞh<͛͘&ŝƐĐĂů^ƚƵĚŝĞƐϭϱ;ϮͿ͗ƉƉ͘ϭϵʹϰϯ͘
^ǌƉŽƌ͕͘;ϮϬϭϳͿ͚͘ŽĂůdƌĂŶƐŝƟŽŶŝŶWŽůĂŶĚ͛͘/Z/ĂŶĚůŝŵĂƚĞ^ƚƌĂƚĞŐŝĞƐ͘ǁǁǁ͘ŝĚĚƌŝ͘ŽƌŐͬWƵďůŝĐĂƟŽŶƐͬZĂƉƉŽƌƚƐͲĂŶĚͲďƌŝĞĮŶŐͲƉĂͲ
ƉĞƌƐͬK>ͺW>ͺǀϬϰ͘ƉĚĨ
^ǌƵůĞĐŬŝ͕<͕͘&ŝƐĐŚĞƌ͕^͕͘'ƵůůďĞƌŐ͕͘d͘ĂŶĚ^ĂƌƚŽƌ͕K͘;ϮϬϭϲͿ͚͘^ŚĂƉŝŶŐƚŚĞ͚ŶĞƌŐǇhŶŝŽŶ͛͗ďĞƚǁĞĞŶEĂƟŽŶĂůWŽƐŝƟŽŶƐĂŶĚ'ŽǀĞƌͲ
ŶĂŶĐĞ/ŶŶŽǀĂƟŽŶŝŶhŶĞƌŐǇĂŶĚůŝŵĂƚĞWŽůŝĐǇ͛͘ůŝŵĂƚĞWŽůŝĐǇϭϲ;ϱͿ͗ƉƉ͘ϱϰϴʹϱϲϳ͘
dŽƌǀĂŶŐĞƌ͕͕͘EĂƌďĞů͕W͕͘WŝůůĂǇ͕<͘ĂŶĚůĂƉƉ͕͘;ϮϬϭϲͿ͚͘/ŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐƚŽ/ŶĐĞŶƟǀŝǌĞWƌŝǀĂƚĞůŝŵĂƚĞ&ŝŶĂŶĐĞĨŽƌĞǀĞůŽƉŝŶŐŽƵŶͲ
ƚƌŝĞƐ͛͘/ZKZĞƉŽƌƚ͘
dƌĞďŝůĐŽĐŬ͕͘ϭϵϴϭ͘dŚĞ/ŶĚƵƐƚƌŝĂůŝǌĂƟŽŶŽĨƚŚĞŽŶƟŶĞŶƚĂůWŽǁĞƌƐ͕ϭϳϴϬʹϭϵϭϰ͘>ŽŶŐŵĂŶ>ŽŶĚŽŶ͘
dƌĞďŝůĐŽĐŬ͕D͘:͘;ϮϬϭϰͿ͘ĞĂůŝŶŐǁŝƚŚ>ŽƐĞƌƐ͗dŚĞWŽůŝƟĐĂůĐŽŶŽŵǇŽĨWŽůŝĐǇdƌĂŶƐŝƟŽŶƐ͘KǆĨŽƌĚhŶŝǀĞƌƐŝƚǇWƌĞƐƐ͕h^͘
hŶŝƚĞĚEĂƟŽŶƐ͘;ϮϬϭϱͿ͚͘ĚŽƉƟŽŶŽĨƚŚĞWĂƌŝƐŐƌĞĞŵĞŶƚ͛͘&ƌĂŵĞǁŽƌŬŽŶǀĞŶƟŽŶŽŶůŝŵĂƚĞŚĂŶŐĞ͘ŚƩƉ͗ͬͬƵŶĨĐĐĐ͘ŝŶƚͬƌĞƐŽƵƌĐĞͬ
ĚŽĐƐͬϮϬϭϱͬĐŽƉϮϭͬĞŶŐͬůϬϵƌϬϭ͘ƉĚĨ
h^^ĞŶĂƚĞ͘;ϮϬϭϳͿ͚͘^͘ϭϱϯϱʹ&hdhZĐƚ͛͘tĂƐŚŝŶŐƚŽŶ͕͘ŚƩƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ĐŽŶŐƌĞƐƐ͘ŐŽǀͬďŝůůͬϭϭϱƚŚͲĐŽŶŐƌĞƐƐͬƐĞŶĂƚĞͲďŝůůͬϭϱϯϱͬƚĞǆƚ
sŽŐƚͲ^ĐŚŝůď͕͘ĂŶĚ,ĂůůĞŐĂƩĞ͕^͘;ϮϬϭϳͿ͚͘ůŝŵĂƚĞWŽůŝĐŝĞƐĂŶĚEĂƟŽŶĂůůǇĞƚĞƌŵŝŶĞĚŽŶƚƌŝďƵƟŽŶƐ͗ZĞĐŽŶĐŝůŝŶŐƚŚĞEĞĞĚĞĚŵďŝͲ
ƟŽŶǁŝƚŚƚŚĞWŽůŝƟĐĂůĐŽŶŽŵǇ͛͘t/ZƐŶĞƌŐǇŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚϲ;ϲͿ͘ĚŽŝ͗ϭϬ͘ϭϬϬϮͬǁĞŶĞ͘Ϯϱϲ͘
tĞŝ͕D͕͘WĂƚĂĚŝĂ͕^͘ĂŶĚ<ĂŵŵĞŶ͕͘D͘;ϮϬϭϬͿ͚͘WƵƫŶŐZĞŶĞǁĂďůĞƐĂŶĚŶĞƌŐǇĸĐŝĞŶĐǇƚŽtŽƌŬ͗,ŽǁDĂŶǇ:ŽďƐĂŶƚŚĞůĞĂŶ
ŶĞƌŐǇ/ŶĚƵƐƚƌǇ'ĞŶĞƌĂƚĞŝŶƚŚĞh͘^͍͛͘ŶĞƌŐǇWŽůŝĐǇϯϴ;ϮͿ͗ƉƉ͘ϵϭϵʹϵϯϭ͘
tĞƐƚ͕:͘:͕͘^ŵŝƚŚ͕^͘:͕͘^ŝůǀĂ͕Z͕͘͘EĂŝŬ͕s͕͘ŚĂŶŐ͕z͕͘ĚĞůŵĂŶ͕͕͘&ƌǇ͕D͘D͕͘ŶĞŶďĞƌŐ͕^͕͘,ŽƌŽǁŝƚǌ͕>͘t͘ĂŶĚ>ĂŵĂƌƋƵĞ͕:͘;ϮϬϭϯͿ͘
͚ŽͲĞŶĞĮƚƐŽĨDŝƟŐĂƟŶŐ'ůŽďĂů'ƌĞĞŶŚŽƵƐĞ'ĂƐŵŝƐƐŝŽŶƐĨŽƌ&ƵƚƵƌĞŝƌYƵĂůŝƚǇĂŶĚ,ƵŵĂŶ,ĞĂůƚŚ͛͘EĂƚƵƌĞůŝŵĂƚĞŚĂŶŐĞϯ
;ϭϬͿ͗ƉƉ͘ϴϴϱʹϴϴϵ͘ĚŽŝ͗ϭϬ͘ϭϬϯϴͬŶĐůŝŵĂƚĞϮϬϬϵ͘
tŚŝƚĞ,ŽƵƐĞ͘;ϮϬϭϱͿ͚͘dŚĞƵĚŐĞƚŽĨƚŚĞh͘^͘'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚ&ŝƐĐĂůzĞĂƌϮϬϭϱ͛͘tĂƐŚŝŶŐƚŽŶ͕͘
tŚŝƚĞ,ŽƵƐĞ͘;ϮϬϭϲͿ͘͞dŚĞƵĚŐĞƚŽĨƚŚĞh͘^͘'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚ&ŝƐĐĂůzĞĂƌϮϬϭϲ͘͟tĂƐŚŝŶŐƚŽŶ͕͘
tŝĚĞƌĂ͕D͕͘<ĂƐǌƚĞůĞǁŝĐǌ͕͘ĂŶĚWƚĂŬ͕D͘;ϮϬϭϲͿ͚͘>ŝŐŶŝƚĞDŝŶŝŶŐĂŶĚůĞĐƚƌŝĐŝƚǇ'ĞŶĞƌĂƟŽŶŝŶWŽůĂŶĚ͗dŚĞƵƌƌĞŶƚ^ƚĂƚĞĂŶĚ&ƵƚƵƌĞ
WƌŽƐƉĞĐƚƐ͛͘ŶĞƌŐǇWŽůŝĐǇϵϮ͗ƉƉ͘ϭϱϭʹϭϱϳ͘
tŝůůŝĂŵƐ͕:͘,͕͘ĞĞŶĞĚŝĐƟƐ͕͕͘'ŚĂŶĂĚĂŶ͕Z͕͘DĂŚŽŶĞ͕͕͘DŽŽƌĞ͕:͕͘DŽƌƌŽǁ///͕t͘Z͕͘WƌŝĐĞ͕^͘ĂŶĚ͘dŽƌŶ͕D͘^͘;ϮϬϭϮͿ͚͘dŚĞdĞĐŚͲ
ŶŽůŽŐǇWĂƚŚƚŽĞĞƉ'ƌĞĞŶŚŽƵƐĞ'ĂƐŵŝƐƐŝŽŶƐƵƚƐďǇϮϬϱϬ͗dŚĞWŝǀŽƚĂůZŽůĞŽĨůĞĐƚƌŝĐŝƚǇ͛͘^ĐŝĞŶĐĞϯϯϱ;ϲϬϲϰͿ͗ƉƉ͘ϱϯʹϱϵ͘
tŽƌůĚĂŶŬ͘;ϮϬϭϱͿ͘dŚĞ^ƚĂƚĞŽĨ^ŽĐŝĂů^ĂĨĞƚǇEĞƚƐ;ϮϬϭϱͿ͘tĂƐŚŝŶŐƚŽŶ͗dŚĞtŽƌůĚĂŶŬ͘ŚƩƉ͗ͬͬĞůŝďƌĂƌǇ͘ǁŽƌůĚďĂŶŬ͘ŽƌŐͬĚŽŝͬ
ďŽŽŬͬϭϬ͘ϭϱϵϲͬϵϳϴͲϭͲϰϲϰϴͲϬϱϰϯͲϭ
tŽƌůĚ ĂŶŬ͕ ĂŶĚ ĐŽĨǇƐ͘ ;ϮϬϭϲͿ͘ ͚ĂƌďŽŶ WƌŝĐŝŶŐ tĂƚĐŚ ϮϬϭϲ͗ Ŷ ĚǀĂŶĐĞ ƌŝĞĨ ĨƌŽŵ ƚŚĞ ^ƚĂƚĞ ĂŶĚ dƌĞŶĚƐ ŽĨ ĂƌďŽŶ WƌŝĐͲ
ŝŶŐ ϮϬϭϲ ZĞƉŽƌƚ͕ ƚŽ Ğ ZĞůĞĂƐĞĚ >ĂƚĞ ϮϬϭϲ͛͘ tĂƐŚŝŶŐƚŽŶ͕ ͗ tŽƌůĚ ĂŶŬ 'ƌŽƵƉ͘ ŚƩƉ͗ͬͬĚŽĐƵŵĞŶƚƐ͘ǁŽƌůĚďĂŶŬ͘ŽƌŐͬĐƵƌĂƚĞĚͬ
ĞŶͬϮϬϭϲͬϬϱͬϮϲϯϳϵϯϬϱͬĐĂƌďŽŶͲƉƌŝĐŝŶŐͲǁĂƚĐŚͲϮϬϭϲͲĂĚǀĂŶĐĞͲďƌŝĞĨͲƐƚĂƚĞͲƚƌĞŶĚƐͲĐĂƌďŽŶͲƉƌŝĐŝŶŐͲϮϬϭϲͲƌĞƉŽƌƚͲƌĞůĞĂƐĞĚͲůĂƚĞͲϮϬϭϲ
tǇŶŶ͕'͘;ϮϬϭϲͿ͚͘dŚĞƵƚĐŚŽĂůDŝƐƚĂŬĞ͗,ŽǁdŚƌĞĞƌĂŶĚͲEĞǁWŽǁĞƌWůĂŶƚƐŝŶƚŚĞEĞƚŚĞƌůĂŶĚƐƌĞůƌĞĂĚǇĂƚZŝƐŬŽĨĞĐŽŵͲ
ŝŶŐ^ƚƌĂŶĚĞĚƐƐĞƚƐ͛͘ůĞǀĞůĂŶĚ͗/ŶƐƟƚƵƚĞĨŽƌŶĞƌŐǇĐŽŶŽŵŝĐƐĂŶĚ&ŝŶĂŶĐŝĂůŶĂůǇƐŝƐ;/&ͿŚƩƉ͗ͬͬŝĞĞĨĂ͘ŽƌŐͬǁƉͲĐŽŶƚĞŶƚͬƵƉͲ
ůŽĂĚƐͬϮϬϭϲͬϭϭͬdŚĞͲƵƚĐŚͲŽĂůͲDŝƐƚĂŬĞͺEŽǀĞŵďĞƌͲϮϬϭϲ͘ƉĚĨ
ŚĂŶŐ͕͘;ϮϬϭϳͿ͚͘ŚŝŶĂdĂŬĞƐŶŽƚŚĞƌ^ƚĞƉƚŽZĞĚƵĐĞŽĂůͲ&ŝƌĞĚWŽǁĞƌ͛͘ŚŝŶĂŝĂůŽŐƵĞ͕DĂƌĐŚϮϬ͘ŚƩƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ĐŚŝŶĂĚŝĂůŽŐƵĞ͘
ŶĞƚͬĂƌƟĐůĞͬƐŚŽǁͬƐŝŶŐůĞͬĞŶͬϵϲϳϴͲŚŝŶĂͲƚĂŬĞƐͲĂŶŽƚŚĞƌͲƐƚĞƉͲƚŽͲƌĞĚƵĐĞͲĐŽĂůͲĮƌĞĚͲƉŽǁĞƌ
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ŚŽƵ͕z͕͘>ŝ͕,͕͘tĂŶŐ͕<͘ĂŶĚŝ͕:͘;ϮϬϭϲͿ͚͘ŚŝŶĂ͛ƐŶĞƌŐǇͲtĂƚĞƌEĞǆƵƐ͗^ƉŝůůŽǀĞƌīĞĐƚƐŽĨŶĞƌŐǇĂŶĚtĂƚĞƌWŽůŝĐǇ͛͘'ůŽďĂůŶǀŝƌŽŶͲ
ŵĞŶƚĂůŚĂŶŐĞϰϬ;^ĞƉƚĞŵďĞƌͿ͗ƉƉ͘ϵϮʹϭϬϬ͘

Chapter 6
ŐŐĂƌǁĂů͕Z͘<͘ĂŶĚŚĂŶĚĞů͕^͘^͘;ϮϬϬϰͿ͚ZĞǀŝĞǁŽĨ/ŵƉƌŽǀĞĚŽŽŬƐƚŽǀĞƐWƌŽŐƌĂŵŵĞŝŶtĞƐƚĞƌŶ,ŝŵĂůĂǇĂŶ^ƚĂƚĞŽĨ/ŶĚŝĂ͛͘ŝŽŵĂƐƐ
ĂŶĚŝŽĞŶĞƌŐǇ͕Ϯϳ;ϮͿ͗ϭϯϭʹϭϰϰ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚ͗ŚƩƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ĐĂďĚŝƌĞĐƚ͘ŽƌŐͬĐĂďĚŝƌĞĐƚͬĂďƐƚƌĂĐƚͬϮϬϬϰϯϭϬϲϬϳϴĐĐĞƐƐĞĚϭϴKĐƚŽďĞƌ
ϮϬϭϳ͘ĚŽŝ͗ϭϬ͘ϭϬϭϲͬũ͘ďŝŽŵďŝŽĞ͘ϮϬϬϰ͘Ϭϭ͘ϬϬϭ
ůůĞŶ͕D͘Z͕͘&ƵŐůĞƐƚǀĞĚƚ͕:͘^͕͘^ŚŝŶĞ͕<͘W͕͘ZĞŝƐŝŶŐĞƌ͕͕͘WŝĞƌƌĞŚƵŵďĞƌƚ͕Z͘d͘ĂŶĚ&ŽƌƐƚĞƌ͕W͘D͘;ϮϬϭϲͿ͚EĞǁƵƐĞŽĨŐůŽďĂůǁĂƌŵŝŶŐƉŽͲ
ƚĞŶƟĂůƐƚŽĐŽŵƉĂƌĞĐƵŵƵůĂƟǀĞĂŶĚƐŚŽƌƚͲůŝǀĞĚĐůŝŵĂƚĞƉŽůůƵƚĂŶƚƐ͛͘EĂƚƵƌĞůŝŵĂƚĞŚĂŶŐĞ͕ϲ͗ϳϳϯʹϳϳϲ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚ͗ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘
ƐĞƋƵŽŝĂĨŽƌĞƐƚŬĞĞƉĞƌ͘ŽƌŐͬƉĚĨƐͬĂƩĂĐŚŵĞŶƚƐͬůůĞŶͺĞƚͺĂůͺŽŶͺ^>Wͺ'tWͺϮϬϭϲ͘ƉĚĨĐĐĞƐƐĞĚϭϴKĐƚŽďĞƌϮϬϭϳ͘
ŵĂŶŶ͕D͕͘<ůŝŵŽŶƚ͕͘ĂŶĚtĂŐŶĞƌ͕&͘;ϮϬϭϯͿ͚ZĞŐŝŽŶĂůĂŶĚ'ůŽďĂůŵŝƐƐŝŽŶƐŽĨŝƌWŽůůƵƚĂŶƚƐ͗ZĞĐĞŶƚdƌĞŶĚƐĂŶĚ&ƵƚƵƌĞ^ĐĞŶĂƌŝͲ
ŽƐ͛͘ŶŶƵĂůZĞǀŝĞǁŽĨŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂŶĚZĞƐŽƵƌĐĞƐ͕ϯϴ͗ϯϭʹϱϱ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚ͗ŚƩƉ͗ͬͬƉƵƌĞ͘ŝŝĂƐĂ͘ĂĐ͘ĂƚͬϭϬϯϭϱͬĐĐĞƐƐĞĚϭϴKĐƚŽďĞƌ
ϮϬϭϳͲ
ŽŶĚ͕d͕͘͘ŽŚĞƌƚǇ͕^͘:͕͘&ĂŚĞǇ͕͘t͕͘&ŽƌƐƚĞƌ͕W͘D͕͘ĞƌŶƚƐĞŶ͕d͕͘ĞŶŐĞůŽ͕͘:͕͘&ůĂŶŶĞƌ͕D͘'͕͘'ŚĂŶ͕^͕͘<ćƌĐŚĞƌ͕͕͘<ŽĐŚ͕͕͘<ŝŶŶĞ͕
^͕͘<ŽŶĚŽ͕z͕͘YƵŝŶŶ͕W͘<͕͘^ĂƌŽĮŵ͕D͕͘͘^ĐŚƵůƚǌ͕D͘'͕͘^ĐŚƵůǌ͕D͕͘sĞŶŬĂƚĂƌĂŵĂŶ͕͕͘ŚĂŶŐ͕,͕͘ŚĂŶŐ͕^͕͘ĞůůŽƵŝŶ͕E͕͘'ƵƫŬƵŶͲ
ĚĂ͕^͘<͕͘,ŽƉŬĞ͕W͘<͕͘:ĂĐŽďƐŽŶ͕D͕͘͘<ĂŝƐĞƌ͕:͘t͕͘<ůŝŵŽŶƚ͕͕͘>ŽŚŵĂŶŶ͕h͕͘^ĐŚǁĂƌǌ͕:͘W͕͘^ŚŝŶĚĞůů͕͕͘^ƚŽƌĞůǀŵŽ͕d͕͘tĂƌƌĞŶ͕^͘'͘
ĂŶĚĞŶĚĞƌ͕͘^͘;ϮϬϭϯͿ͚ŽƵŶĚŝŶŐƚŚĞƌŽůĞŽĨďůĂĐŬĐĂƌďŽŶŝŶƚŚĞĐůŝŵĂƚĞƐǇƐƚĞŵ͗ƐĐŝĞŶƟĮĐĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚ͛͘:ŽƵƌŶĂůŽĨ'ĞŽƉŚǇƐŝͲ
ĐĂůZĞƐĞĂƌĐŚ͗ƚŵŽƐƉŚĞƌĞƐ͕ϭϭϴ;ϭϭͿ͗ϱϯϴϬʹϱϱϱϮ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚ͗ŚƩƉƐ͗ͬͬĞǆƉĞƌƚƐ͘ŝůůŝŶŽŝƐ͘ĞĚƵͬĞŶͬƉƵďůŝĐĂƟŽŶƐͬďŽƵŶĚŝŶŐͲƚŚĞͲƌŽůĞͲŽĨͲ
ďůĂĐŬͲĐĂƌďŽŶͲŝŶͲƚŚĞͲĐůŝŵĂƚĞͲƐǇƐƚĞŵͲĂͲƐĐŝĞŶƟĐĐĞƐƐĞĚϭϴKĐƚŽďĞƌϮϬϭϳ͘
ƌĂŶĚĞƌ͕D͕͘^ŽŽĚ͕͕͘tǇůŝĞ͕͕͘,ĂƵŐŚƚŽŶ͕͘ĂŶĚ>ŽǀĞůů͕:͘;ϮϬϭϭͿ͚dĞĐŚŶŝĐĂůWĂƉĞƌͲůĞĐƚƌŝĐŝƚǇͲƐƉĞĐŝĮĐŵŝƐƐŝŽŶ&ĂĐƚŽƌƐĨŽƌ'ƌŝĚ
ůĞĐƚƌŝĐŝƚǇ͛͘ Ecometrica͘ ǀĂŝůĂďůĞ Ăƚ͗ ŚƩƉƐ͗ͬͬĞĐŽŵĞƚƌŝĐĂ͘ĐŽŵͬĂƐƐĞƚƐͬůĞĐƚƌŝĐŝƚǇͲƐƉĞĐŝĮĐͲĞŵŝƐƐŝŽŶͲĨĂĐƚŽƌƐͲĨŽƌͲŐƌŝĚͲĞůĞĐƚƌŝĐŝƚǇ͘ƉĚĨ
ĐĐĞƐƐĞĚϭϴKĐƚŽďĞƌϮϬϭϳ͘
/ͲƐŝĂ;ϮϬϭϭͿ&ĂĐƚƐŚĞĞƚEŽ͘ϭϳͲZŽĂĚŵĂƉĨŽƌůĞĂŶĞƌ&ƵĞůƐĂŶĚsĞŚŝĐůĞƐŝŶƐŝĂ͘DĂŶŝůĂ͗ůĞĂŶŝƌ/ŶŝƟĂƟǀĞĨŽƌƐŝĂŶŝƟĞƐĞŶͲ
ƚĞƌ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚ͗ŚƩƉ͗ͬͬĐůĞĂŶĂŝƌĂƐŝĂ͘ŽƌŐͬǁƉͲĐŽŶƚĞŶƚͬƵƉůŽĂĚƐͬƉŽƌƚĂůͬĮůĞƐͬĚŽĐƵŵĞŶƚƐͬϭϲͺZŽĂĚŵĂƉͺƚŽͺůĞĂŶĞƌͺ&ƵĞůƐͺĂŶĚͺsĞͲ
ŚŝĐůĞƐͺŝŶͺƐŝĂͺϬ͘ƉĚĨĐĐĞƐƐĞĚϭϴKĐƚŽďĞƌϮϬϭϳ͘
ĂƌĚĞŶĂƐ͕͕͘DĂŝǌ͕W͕͘DĄƌƋƵĞǌ͕Z͘K͕͘DƵŶŐƵŝĂ͕:͘>͕͘ŶŐĞůĞƐ͕&͕͘ĂƵŵ͕͘ĂŶĚDŽůŝŶĂ͕>͘d͘;ϮϬϭϮͿĞƚĞƌŵŝŶŝŶŐŵŝƐƐŝŽŶƐŽĨůĂĐŬ
ĐĂƌďŽŶ͕ŐƌĞĞŶŚŽƵƐĞŐĂƐĞƐĂŶĚŽƚŚĞƌƉŽůůƵƚĂŶƚƐĨƌŽŵĂƌƟƐĂŶĂůďƌŝĐŬƉƌŽĚƵĐƟŽŶŝŶDĞǆŝĐŽ͘ůĞĂŶŝƌdĂƐŬ&ŽƌĐĞĂŶĚDϮ͘
ŚĂŵďůŝƐƐ͕^͕͘DŝůůĞƌ͕:͕͘&ĂĐĂŶŚŽ͕͕͘DŝŶũĂƌĞƐ͕Z͕͘ůƵŵďĞƌŐ͕<͕͘ϮϬϭϯ͘dŚĞŝŵƉĂĐƚŽĨƐƚƌŝŶŐĞŶƚĨƵĞůĂŶĚǀĞŚŝĐůĞƐƚĂŶĚĂƌĚƐŽŶƉƌĞŵĂͲ
ƚƵƌĞŵŽƌƚĂůŝƚǇĂŶĚĞŵŝƐŝƐŽŶƐ͘/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůŽƵŶĐŝůŽŶůĞĂŶdƌĂŶƐƉŽƌƚĂƟŽŶ;/dͿ͕tĂƐŚŝŶŐƚŽŶ͕͘͘h^͘
ŚĞƌŝĂŶ͕͘;ϮϬϭϱͿŶĞƌŐǇĂŶĚ'ůŽďĂůůŝŵĂƚĞŚĂŶŐĞ͗ƌŝĚŐŝŶŐƚŚĞ^ƵƐƚĂŝŶĂďůĞĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŝǀŝĚĞ͘ŚŝĐŚĞƐƚĞƌ͗:ŽŚŶtŝůĞǇΘ^ŽŶƐ
>ƚĚ͘
ŚƌŝƐƟĂŶ͕d͘:͕͘zŽŬĞůƐŽŶ͕Z͘:͕͘ĄƌĚĞŶĂƐ͕͕͘DŽůŝŶĂ͕>͘d͕͘ŶŐůŝŶŐ͕'͘ĂŶĚ,ƐƵ͕^͘Ͳ͘;ϮϬϭϬͿ͚dƌĂĐĞŐĂƐĂŶĚƉĂƌƟĐůĞĞŵŝƐƐŝŽŶƐ ĨƌŽŵ
ĚŽŵĞƐƟĐĂŶĚŝŶĚƵƐƚƌŝĂůďŝŽĨƵĞůƵƐĞĂŶĚŐĂƌďĂŐĞďƵƌŶŝŶŐŝŶĐĞŶƚƌĂůDĞǆŝĐŽ͛͘ƚŵŽƐƉŚĞƌŝĐŚĞŵŝƐƚƌǇĂŶĚWŚǇƐŝĐƐ͕ϭϬ;ϮͿ͗ϱϲϱʹϱϴϰ͘
ǀĂŝůĂďůĞĂƚ͗ŚƩƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ĂƚŵŽƐͲĐŚĞŵͲƉŚǇƐ͘ŶĞƚͬϭϬͬϱϲϱͬϮϬϭϬͬĂĐƉͲϭϬͲϱϲϱͲϮϬϭϬ͘ŚƚŵůĐĐĞƐƐĞĚϭϴKĐƚŽďĞƌϮϬϭϳ͘
ŽĂŶ͕:͘;ϮϬϭϮͿsĞŚŝĐůĞĞŵŝƐƐŝŽŶƐƐƚĂŶĚĂƌĚƐĂƌĞĂƌĞŐƵůĂƚŽƌǇƐƵĐĐĞƐƐƐƚŽƌǇ͘&ƵĞůĮǆ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚ͗ŚƩƉ͗ͬͬĨƵĞůĮǆ͘ĐŽŵͬďůŽŐͬϮϬϭϮͬϬϱͬϭϴͬ
ǀĞŚŝĐůĞͲĞŵŝƐƐŝŽŶƐͲƐƚĂŶĚĂƌĚƐͲĂͲƌĞŐƵůĂƚŽƌǇͲƐƵĐĐĞƐƐͲƐƚŽƌǇͬĐĐĞƐƐĞĚϭϴKĐƚŽďĞƌϮϬϭϳ͘
ŽŶƌĂĚ͕͘D͘ĂŶĚ:ŽŚŶƐŽŶ͕D͘Z͘;ϮϬϭϳͿ͚&ŝĞůĚDĞĂƐƵƌĞŵĞŶƚƐŽĨůĂĐŬĂƌďŽŶzŝĞůĚƐĨƌŽŵ'ĂƐ&ůĂƌŝŶŐ͛͘ŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂů^ĐŝĞŶĐĞĂŶĚ
dĞĐŚŶŽůŽŐǇ͕ϱϭ;ϯͿ͗ϭϴϵϯʹϭϵϬϬ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚ͗ŚƩƉ͗ͬͬƉƵďƐ͘ĂĐƐ͘ŽƌŐͬĚŽŝͬĂďƐͬϭϬ͘ϭϬϮϭͬĂĐƐ͘ĞƐƚ͘ϲďϬϯϲϵϬĐĐĞƐƐĞĚϭϴKĐƚŽďĞƌϮϬϭϳ͘
ƌŝƉƉĂ͕ D͕͘ :ĂŶƐƐĞŶƐͲDĂĞŶŚŽƵƚ͕ '͕͘ ĞŶƚĞŶĞƌ͕ &͕͘ 'ƵŝǌǌĂƌĚŝ͕ ͕͘ ^ŝŶĚĞůĂƌŽǀĂ͕ <͕͘ DƵŶƚĞĂŶ͕ D͕͘ sĂŶ ŝŶŐĞŶĞŶ͕ Z͘ ĂŶĚ 'ƌĂŶŝĞƌ͕ ͘
;ϮϬϭϲͿ͚&ŽƌƚǇǇĞĂƌƐŽĨŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚƐŝŶƵƌŽƉĞĂŶĂŝƌƋƵĂůŝƚǇ͗ƌĞŐŝŽŶĂůƉŽůŝĐǇͲŝŶĚƵƐƚƌǇŝŶƚĞƌĂĐƟŽŶƐǁŝƚŚŐůŽďĂůŝŵƉĂĐƚƐ͛͘ƚŵŽͲ
ƐƉŚĞƌŝĐ ŚĞŵŝƐƚƌǇ ĂŶĚ WŚǇƐŝĐƐ͕ ϭϲ͗ϯϴϮϱʹϯϴϰϭ͘ ǀĂŝůĂďůĞ Ăƚ͗ ŚƩƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ĂƚŵŽƐͲĐŚĞŵͲƉŚǇƐ͘ŶĞƚͬϭϲͬϯϴϮϱͬϮϬϭϲͬ ĐĐĞƐƐĞĚ ϭϴ
KĐƚŽďĞƌϮϬϭϳ͘
ŝĞƐĞůEĞƚ;ϮϬϭϱͿ͘^ƵŵŵĂƌǇŽĨǁŽƌůĚǁŝĚĞĞŶŐŝŶĞĞŵŝƐƐŝŽŶƐƚĂŶĚĂƌĚƐ͘ŵŝƐƐŝŽŶ^ƚĂŶĚĂƌĚƐ͘
Ͳ:ZͬW>;ϮϬϭϯͿ'ZǀĞƌƐŝŽŶϰ͘Ϯ&dϮϬϭϬͶŵŝƐƐŝŽŶĂƚĂďĂƐĞĨŽƌ'ůŽďĂůƚŵŽƐƉŚĞƌŝĐZĞƐĞĂƌĐŚ͘
ƚŵŝŶĂŶ͕D͕͘DǇŚƌĞ͕'͕͘,ŝŐŚǁŽŽĚ͕͘ĂŶĚ^ŚŝŶĞ͕<͘W͘;ϮϬϭϲͿ͚ZĂĚŝĂƟǀĞĨŽƌĐŝŶŐŽĨĐĂƌďŽŶĚŝŽǆŝĚĞ͕ŵĞƚŚĂŶĞ͕ĂŶĚŶŝƚƌŽƵƐŽǆŝĚĞ͗
ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚ ƌĞǀŝƐŝŽŶ ŽĨ ƚŚĞ ŵĞƚŚĂŶĞ ƌĂĚŝĂƟǀĞ ĨŽƌĐŝŶŐ͛͘ 'ĞŽƉŚǇƐŝĐĂů ZĞƐĞĂƌĐŚ >ĞƩĞƌƐ͕ ϰϯ͗ϲϭϰʹϲϮϯ͘ ǀĂŝůĂďůĞ Ăƚ͗ ŚƩƉ͗ͬͬĐĞŶƚĂƵƌ͘
ƌĞĂĚŝŶŐ͘ĂĐ͘ƵŬͬϲϴϱϱϳͬϭͬŐƌůͺĞƚŵŝŶĂŶ͘ƉĚĨĐĐĞƐƐĞĚϭϴKĐƚŽďĞƌϮϬϭϳ͘
ǀĂŶƐ͕D͕͘<ŚŽůŽĚ͕E͕͘DĂůǇƐŚĞǀ͕s͕͘dƌĞƚǇĂŬŽǀĂ͕^͕͘'ƵƐĞǀ͕͕͘zƵ͕^͘ĂŶĚĂƌŝŶŽǀ͕͘;ϮϬϭϱͿ͚ůĂĐŬĐĂƌďŽŶĞŵŝƐƐŝŽŶƐĨƌŽŵZƵƐƐŝĂŶ
ĚŝĞƐĞůƐŽƵƌĐĞƐ͗ĐĂƐĞƐƚƵĚǇŽĨDƵƌŵĂŶƐŬ͛͘ƚŵŽƐƉŚĞƌŝĐŚĞŵŝƐƚƌǇĂŶĚWŚǇƐŝĐƐ͕ϭϱ͗ϴϯϰϵʹϴϯϱϵ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚ͗ŚƩƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ĂƚŵŽƐͲ
ĐŚĞŵͲƉŚǇƐ͘ŶĞƚͬϭϱͬϴϯϰϵͬϮϬϭϱͬĐĐĞƐƐĞĚϭϴKĐƚŽďĞƌϮϬϭϳ͘
&K;ϮϬϭϯͿDŝƟŐĂƟŽŶŽĨŐƌĞĞŶŚŽƵƐĞŐĂƐĞŵŝƐƐŝŽŶƐŝŶůŝǀĞƐƚŽĐŬƉƌŽĚƵĐƟŽŶʹĂƌĞǀŝĞǁŽĨƚĞĐŚŶŝĐĂůŽƉƟŽŶƐĨŽƌŶŽŶͲK2 emissions͘
ZŽŵĞ͗&ŽŽĚĂŶĚŐƌŝĐƵůƚƵƌĞKƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶ;&KͿŽĨƚŚĞhŶŝƚĞĚEĂƟŽŶƐ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚ͗ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĨĂŽ͘ŽƌŐͬĚŽĐƌĞƉͬϬϭϴͬŝϯϮϴϴĞͬ
ŝϯϮϴϴĞ͘ƉĚĨĐĐĞƐƐĞĚϭϴKĐƚŽďĞƌϮϬϭϳ͘
';ϮϬϭϱͿ͘&ŝǀĞzĞĂƌƐŽĨ/ŵĂƉĐƚϮϬϭϬͲϮϬϭϱ͘KƵƌ^ƚŽƌǇ͘KƵƌWƌŽŐƌĞƐƐ͘KƵƌƐƉŝƌĂƟŽŶ͘tĂƐŚŝŶŐƚŽŶ͗'ůŽďĂůůůŝĂŶĐĞĨŽƌůĞĂŶŽŽŬͲ
ƐƚŽǀĞƐ;'Ϳ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚ͗ŚƩƉ͗ͬͬĐůĞĂŶĐŽŽŬƐƚŽǀĞƐ͘ŽƌŐͬƌĞƐŽƵƌĐĞƐͬƌĞƉŽƌƚƐͬĮǀĞǇĞĂƌƐ͘ŚƚŵůĐĐĞƐƐĞĚϭϴKĐƚŽďĞƌϮϬϭϳ͘
'ĂƐƐĞƌ͕d͕͘WĞƚĞƌƐ͕'͘W͕͘&ƵŐůĞƐƚǀĞĚƚ͕:͘^͕͘ŽůůŝŶƐ͕t͘:͕͘^ŚŝŶĚĞůů͕͘d͘ĂŶĚŝĂŝƐ͕W͘;ϮϬϭϳͿ͚ĐĐŽƵŶƟŶŐĨŽƌƚŚĞĐůŝŵĂƚĞͲĐĂƌďŽŶĨĞĞĚďĂĐŬŝŶ
ĞŵŝƐƐŝŽŶŵĞƚƌŝĐƐ͛͘ĂƌƚŚ^ǇƐƚĞŵǇŶĂŵŝĐƐ͕ϴ͗ϮϯϱʹϮϱϯ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚ͗ŚƩƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ĞĂƌƚŚͲƐǇƐƚͲĚǇŶĂŵ͘ŶĞƚͬϴͬϮϯϱͬϮϬϭϳͬĞƐĚͲϮϬϭϲͲ
ϱϱ͘ƉĚĨĐĐĞƐƐĞĚϭϴKĐƚŽďĞƌϮϬϭϳ͘
'ĞŽīƌŽǇ͕K͕͘^ĂŝŶƚͲDĂƌƟŶ͕͕͘ĞůůŽŶ͕'͕͘sŽůĚŽŝƌĞ͕͕͘KůŝǀŝĠ͕͘:͘>͘ĂŶĚdǇƚĠĐĂ͕^͘;ϮϬϭϯͿ͚dƌĂŶƐŝĞŶƚůŝŵĂƚĞZĞƐƉŽŶƐĞŝŶĂdǁŽͲ>ĂǇĞƌ
ŶĞƌŐǇͲĂůĂŶĐĞDŽĚĞů͘WĂƌƚ//͗ZĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶŽĨƚŚĞĸĐĂĐǇŽĨĞĞƉͲKĐĞĂŶ,ĞĂƚhƉƚĂŬĞĂŶĚsĂůŝĚĂƟŽŶĨŽƌD/WϱK'DƐ͛͘
:ŽƵƌŶĂů ŽĨ ůŝŵĂƚĞ͕ Ϯϯ͗ϭϴϱϵʹϭϴϳϲ͘ǀĂŝůĂďůĞ Ăƚ͗ ŚƩƉ͗ͬͬũŽƵƌŶĂůƐ͘ĂŵĞƚƐŽĐ͘ŽƌŐͬĚŽŝͬƌĞĨͬϭϬ͘ϭϭϳϱͬ:>/ͲͲϭϮͲϬϬϭϵϲ͘ϭ ĐĐĞƐƐĞĚϭϴ
KĐƚŽďĞƌϮϬϭϳ͘
'K/;ϮϬϭϰͿƵƚŽ&ƵĞůsŝƐŝŽŶĂŶĚWŽůŝĐǇϮϬϮϱ͘ZĞƉŽƌƚŽĨƚŚĞǆƉĞƌƚŽŵŵŝƩĞĞ͘'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚŽĨ/ŶĚŝĂ;'K/Ϳ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚ͗ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘
ƉĞƚƌŽůĞƵŵ͘ŶŝĐ͘ŝŶͬƐŝƚĞƐͬĚĞĨĂƵůƚͬĮůĞƐͬĂƵƚŽƉŽů͘ƉĚĨĐĐĞƐƐĞĚϭϴKĐƚŽďĞƌϮϬϭϳ͘
'ƌŝŐŐƐ͕͕͘D͘^ƚĂīŽƌĚ^ŵŝƚŚ͕:͘ZŽĐŬƐƚƌƂŵ͕D͘͘PŚŵĂŶ͕K͘'ĂīŶĞǇ͕'͘'ůĂƐĞƌĂŶĚW͘^ŚǇĂŵƐƵŶĚĂƌ;ϮϬϭϰͿ͚ŶŝŶƚĞŐƌĂƚĞĚĨƌĂŵĞǁŽƌŬ
ĨŽƌƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŐŽĂůƐ͛͘ĐŽůŽŐǇĂŶĚ^ŽĐŝĞƚǇ͕ϭϵ;ϰͿ͗ϰϵ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚ͗ŚƩƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ĞĐŽůŽŐǇĂŶĚƐŽĐŝĞƚǇ͘ŽƌŐͬǀŽůϭϵͬŝƐƐϰͬ
ĂƌƚϰϵͬĐĐĞƐƐĞĚϭϴKĐƚŽďĞƌϮϬϭϳ͘
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,ĂŝŶĞƐ͕͕͘ĞƚĂů͘;ƵŶĚĞƌƌĞǀŝĞǁͿ͚^ŚŽƌƚͲůŝǀĞĚĐůŝŵĂƚĞƉŽůůƵƚĂŶƚŵŝƟŐĂƟŽŶĂŶĚƚŚĞƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŐŽĂůƐ͛͘EĂƚƵƌĞůŝŵĂƚĞ
ŚĂŶŐĞ͘
,ŽĞƐůǇ͕Z͘D͕͘^ŵŝƚŚ͕^͘:͕͘&ĞŶŐ͕>͕͘<ůŝŵŽŶƚ͕͕͘:ĂŶƐƐĞŶƐͲDĂĞŶŚŽƵƚ͕'͕͘WŝƚŬĂŶĞŶ͕d͕͘^ĞŝďĞƌƚ͕:͘:͕͘sƵ͕>͕͘ŶĚƌĞƐ͕Z͘:͕͘Žůƚ͕Z͘D͕͘ŽŶĚ͕
d͕͘͘ĂǁŝĚŽǁƐŬŝ͕>͕͘<ŚŽůŽĚ͕E͕͘<ƵƌŽŬĂǁĂ͕:͘Ͳ/͕͘>ŝ͕D͕͘>ŝƵ͕>͕͘>Ƶ͕͕͘DŽƵƌĂ͕D͘͘W͕͘K͛ZŽƵƌŬĞ͕W͘Z͘ĂŶĚŚĂŶŐ͕Y͘;ϮϬϭϳͿ͚͘,ŝƐƚŽƌŝͲ
ĐĂů;ϭϳϱϬʹϮϬϭϰͿĂŶƚŚƌŽƉŽŐĞŶŝĐĞŵŝƐƐŝŽŶƐŽĨƌĞĂĐƟǀĞŐĂƐĞƐĂŶĚĂĞƌŽƐŽůƐĨƌŽŵƚŚĞŽŵŵƵŶŝƚǇŵŝƐƐŝŽŶĂƚĂ^ǇƐƚĞŵ;^Ϳ͛͘
'ĞŽƐĐŝĞŶƟĮĐ DŽĚĞů ĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ŝƐĐƵƐƐŝŽŶƐ͕ ϭʹϰϭ͘ ǀĂŝůĂďůĞ Ăƚ͗ ŚƩƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ŐĞŽƐĐŝͲŵŽĚĞůͲĚĞǀͲĚŝƐĐƵƐƐ͘ŶĞƚͬŐŵĚͲϮϬϭϳͲϰϯͬ
ĐĐĞƐƐĞĚϭϴKĐƚŽďĞƌϮϬϭϳ͘
,ƂŐůƵŶĚͲ/ƐĂŬƐƐŽŶ͕>͘;ϮϬϭϳͿ͚ŽƩŽŵͲƵƉƐŝŵƵůĂƟŽŶƐŽĨŵĞƚŚĂŶĞĂŶĚĞƚŚĂŶĞĞŵŝƐƐŝŽŶƐĨƌŽŵŐůŽďĂůŽŝůĂŶĚŐĂƐƐǇƐƚĞŵƐϭϵϴϬƚŽ
ϮϬϭϮ͛͘ ŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂů ZĞƐĞĂƌĐŚ >ĞƩĞƌƐ͕ ϭϮ;ϮͿ͘ ǀĂŝůĂďůĞ Ăƚ͗ ŚƩƉ͗ͬͬŝŽƉƐĐŝĞŶĐĞ͘ŝŽƉ͘ŽƌŐͬĂƌƟĐůĞͬϭϬ͘ϭϬϴϴͬϭϳϰϴͲϵϯϮϲͬĂĂϱϴϯĞ ĐͲ
ĐĞƐƐĞĚϭϴKĐƚŽďĞƌϮϬϭϳ͘
,ƂŐůƵŶĚͲ/ƐĂŬƐƐŽŶ͕>͘;ϮϬϭϮͿ͚'ůŽďĂůĂŶƚŚƌŽƉŽŐĞŶŝĐŵĞƚŚĂŶĞĞŵŝƐƐŝŽŶƐϮϬϬϱʹϮϬϯϬ͗ƚĞĐŚŶŝĐĂůŵŝƟŐĂƟŽŶƉŽƚĞŶƟĂůƐĂŶĚĐŽƐƚƐ͛͘ƚͲ
ŵŽƐƉŚĞƌŝĐŚĞŵŝƐƚƌǇĂŶĚWŚǇƐŝĐƐ͕ϭϮ;ϭϵͿ͗ϵϬϳϵʹϵϬϵϲ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚ͗ŚƩƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ĂƚŵŽƐͲĐŚĞŵͲƉŚǇƐ͘ŶĞƚͬϭϮͬϵϬϳϵͬϮϬϭϮͬĂĐƉͲϭϮͲ
ϵϬϳϵͲϮϬϭϮ͘ŚƚŵůĐĐĞƐƐĞĚϭϴKĐƚŽďĞƌϮϬϭϳ͘
,ƂŐůƵŶĚͲ/ƐĂŬƐƐŽŶ͕>͕͘WƵƌŽŚŝƚ͕W͕͘ŵĂŶŶ͕D͕͘ĞƌƚŽŬ͕/͕͘ZĂĨĂũ͕W͕͘^ĐŚƂƉƉ͕t͘ĂŶĚŽƌŬĞŶͲ<ůĞĞĨĞůĚ͕:͘;ϮϬϭϳͿ͚ŽƐƚĞƐƟŵĂƚĞƐŽĨƚŚĞ
<ŝŐĂůŝŵĞŶĚŵĞŶƚƚŽƉŚĂƐĞͲĚŽǁŶŚǇĚƌŽŇƵŽƌŽĐĂƌďŽŶƐ͛͘ŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂů^ĐŝĞŶĐĞΘWŽůŝĐǇ͕ϳϱ͗ϭϯϴʹϭϰϳ͘
,Ƶ͕͕͘yƵ͕z͕͘dĞďĂůĚŝ͕͕͘tĂƐŚŝŶŐƚŽŶ͕t͘D͘ĂŶĚZĂŵĂŶĂƚŚĂŶ͕s͘;ϮϬϭϯͿ͚DŝƟŐĂƟŽŶŽĨƐŚŽƌƚͲůŝǀĞĚĐůŝŵĂƚĞƉŽůůƵƚĂŶƚƐƐůŽǁƐƐĞĂͲ
ůĞǀĞůƌŝƐĞ͛͘EĂƚƵƌĞůŝŵĂƚĞŚĂŶŐĞ͕ϯ͗ϳϯϬʹϳϯϰ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚ͗ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŶĂƚƵƌĞ͘ĐŽŵͬŶĐůŝŵĂƚĞͬũŽƵƌŶĂůͬǀϯͬŶϴͬĨƵůůͬŶĐůŝŵĂƚĞϭϴϲϵ͘
Śƚŵů͍ĨŽǆƚƌŽƚĐĂůůďĂĐŬсƚƌƵĞĐĐĞƐƐĞĚϭϴKĐƚŽďĞƌϮϬϭϳ͘
,ƵĂŶŐ͕<͕͘&Ƶ͕:͘^͕͘WƌŝŬŚŽĚŬŽ͕s͘z͕͘^ƚŽƌĞǇ͕:͘D͕͘ZŽŵĂŶŽǀ͕͕͘,ŽĚƐŽŶ͕͘>͕͘ƌĞƐŬŽ͕:͕͘DŽƌŽǌŽǀĂ͕/͕͘/ŐŶĂƟĞǀĂ͕z͘ĂŶĚĂďĂŶŝƐƐ͕:͘
;ϮϬϭϱͿ͚ZƵƐƐŝĂŶĂŶƚŚƌŽƉŽŐĞŶŝĐďůĂĐŬĐĂƌďŽŶ͗ŵŝƐƐŝŽŶƌĞĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶĂŶĚƌĐƟĐďůĂĐŬĐĂƌďŽŶƐŝŵƵůĂƟŽŶ͛͘:ŽƵƌŶĂůŽĨ'ĞŽƉŚǇƐŝĐĂů
ZĞƐĞĂƌĐŚ͗ƚŵŽƐƉŚĞƌĞƐ͕ϭϮϬ;ϭϭͿ͗ϯϬϲʹϭϭ͘
/;ϮϬϭϲͿtŽƌůĚŶĞƌŐǇKƵƚůŽŽŬ^ƉĞĐŝĂůZĞƉŽƌƚ͗ŶĞƌŐǇĂŶĚŝƌWŽůůƵƟŽŶ͘WĂƌŝƐ͗/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůŶĞƌŐǇŐĞŶĐǇ;/Ϳ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚ͗
ŚƩƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ŝĞĂ͘ŽƌŐͬƉƵďůŝĐĂƟŽŶƐͬĨƌĞĞƉƵďůŝĐĂƟŽŶƐͬƉƵďůŝĐĂƟŽŶͬtŽƌůĚŶĞƌŐǇKƵƚůŽŽŬ^ƉĞĐŝĂůZĞƉŽƌƚϮϬϭϲŶĞƌŐǇĂŶĚŝƌWŽůůƵƟŽŶ͘
ƉĚĨĐĐĞƐƐĞĚϭϴKĐƚŽďĞƌϮϬϭϳ͘
/;ϮϬϭϮͿŶĞƌŐǇdĞĐŚŶŽůŽŐǇWĞƌƐƉĞĐƟǀĞƐϮϬϭϮͲWĂƚŚǁĂǇƐƚŽĂůĞĂŶŶĞƌŐǇ^ǇƐƚĞŵ͘WĂƌŝƐ͗/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůŶĞƌŐǇŐĞŶĐǇ;/Ϳ͘
ǀĂŝůĂďůĞĂƚ͗ŚƩƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ŝĞĂ͘ŽƌŐͬƉƵďůŝĐĂƟŽŶƐͬĨƌĞĞƉƵďůŝĐĂƟŽŶƐͬƉƵďůŝĐĂƟŽŶͬdWϮϬϭϮͺĨƌĞĞ͘ƉĚĨĐĐĞƐƐĞĚϭϴKĐƚŽďĞƌϮϬϭϳ͘
/EͲDĞǆŝĐŽ;ϮϬϭϱͿ͘/ŶƚĞŶĚĞĚEĂƟŽŶĂůůǇĞƚĞƌŵŝŶĞĚŽŶƚƌŝďƵƟŽŶ͕DĞǆŝĐŽ͘'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚŽĨDĞǆŝĐŽ͘
:ĂĐŽďƐŽŶ͕͕͘>Ăŵ͕E͘>͕͘ŽŶĚ͕d͘͘ĂŶĚ,ƵůƚŵĂŶ͕E͘;ϮϬϭϯͿůĂĐŬĂƌďŽŶĂŶĚ<ĞƌŽƐĞŶĞ>ŝŐŚƟŶŐ͗ŶKƉƉŽƌƚƵŶŝƚǇĨŽƌZĂƉŝĚĐƟŽŶ
ŽŶůŝŵĂƚĞŚĂŶŐĞĂŶĚůĞĂŶŶĞƌŐǇĨŽƌĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͘tĂƐŚŝŶŐƚŽŶ͕͗͘͘dŚĞŽŽŬŝŶŐƐ/ŶƐƟƚƵƟŽŶ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚ͗ŚƩƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘
ďƌŽŽŬŝŶŐƐ͘ĞĚƵͬǁƉͲĐŽŶƚĞŶƚͬƵƉůŽĂĚƐͬϮϬϭϲͬϬϲͬϬϰͺĐůŝŵĂƚĞͺĐŚĂŶŐĞͺĐůĞĂŶͺĞŶĞƌŐǇͺĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚͺŚƵůƚŵĂŶ͘ƉĚĨ ĐĐĞƐƐĞĚ ϭϴ KĐͲ
ƚŽďĞƌϮϬϭϳ͘
<ĂƌĞŬĞǌŝ͕^͕͘<͘>ĂƚĂ͕ĂŶĚ^͘d͘ŽĞůŚŽ;ϮϬϬϲͿ͚dƌĂĚŝƟŽŶĂůďŝŽŵĂƐƐĞŶĞƌŐǇ͗ŝŵƉƌŽǀŝŶŐŝƚƐƵƐĞĂŶĚŵŽǀŝŶŐƚŽŵŽĚĞƌŶĞŶĞƌŐǇƵƐĞ͛͘ZĞͲ
ŶĞǁĂďůĞŶĞƌŐǇ͕ϭ͗ϮϯϭͲϮϲϭ͘<ŚŽůŽĚ͕E͕͘ǀĂŶƐ͕D͘ĂŶĚ<ƵŬůŝŶƐŬŝ͕d͘;ϮϬϭϲͿ͚ZƵƐƐŝĂ͛ƐďůĂĐŬĐĂƌďŽŶĞŵŝƐƐŝŽŶƐ͗ĨŽĐƵƐŽŶĚŝĞƐĞůƐŽƵƌĐͲ
ĞƐ͛͘ƚŵŽƐƉŚĞƌŝĐŚĞŵŝƐƚƌǇĂŶĚWŚǇƐŝĐƐ͕ϭϲ;ϭϳͿ͗ϭϭϮϲϳʹϭϭϮϴϭ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚ͗ŚƩƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ĂƚŵŽƐͲĐŚĞŵͲƉŚǇƐ͘ŶĞƚͬϭϲͬϭϭϮϲϳͬϮϬϭϲͬ
ĐĐĞƐƐĞĚϭϴKĐƚŽďĞƌϮϬϭϳ͘
<ůŝŵŽŶƚ͕͕͘<ƵƉŝĂŝŶĞŶ͕<͕͘,ĞǇĞƐ͕͕͘WƵƌŽŚŝƚ͕W͕͘ŽĨĂůĂ͕:͕͘ZĂĨĂũ͕W͕͘ŽƌŬĞŶͲ<ůĞĞĨĞůĚ͕:͘ĂŶĚ^ĐŚƂƉƉ͕t͘;ϮϬϭϳͿ͚'ůŽďĂůĂŶƚŚƌŽƉŽŐĞŶŝĐ
ĞŵŝƐƐŝŽŶƐ ŽĨ ƉĂƌƟĐƵůĂƚĞ ŵĂƩĞƌ ŝŶĐůƵĚŝŶŐ ďůĂĐŬ ĐĂƌďŽŶ͛͘ ƚŵŽƐƉŚĞƌŝĐ ŚĞŵŝƐƚƌǇ ĂŶĚ WŚǇƐŝĐƐ͕ ϭϳ;ϭϰͿ͗ϴϲϴϭʹϴϳϮϯ͘ ǀĂŝůĂďůĞ Ăƚ͗
ŚƩƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ĂƚŵŽƐͲĐŚĞŵͲƉŚǇƐ͘ŶĞƚͬϭϳͬϴϲϴϭͬϮϬϭϳͬĐĐĞƐƐĞĚϭϴKĐƚŽďĞƌϮϬϭϳ͘
<ŽĚũĂŬ͕͘;ϮϬϭϱͿWŽůŝĐŝĞƐƚŽƌĞĚƵĐĞĨƵĞůĐŽŶƐƵŵƉƟŽŶ͕ĂŝƌƉŽůůƵƟŽŶ͕ĂŶĚĐĂƌďŽŶĞŵŝƐƐŝŽŶƐĨƌŽŵǀĞŚŝĐůĞƐŝŶ'ϮϬŶĂƟŽŶƐ͘tĂƐŚŝŶŐƚŽŶ͕
͗͘͘ /ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů ŽƵŶĐŝů ŽŶ ůĞĂŶ dƌĂŶƐƉŽƌƚĂƟŽŶ ;/dͿ͘ ǀĂŝůĂďůĞ Ăƚ͗ ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƚŚĞŝĐĐƚ͘ŽƌŐͬƉƵďůŝĐĂƟŽŶƐͬƉŽůŝĐŝĞƐͲƌĞĚƵĐĞͲ
ĨƵĞůͲĐŽŶƐƵŵƉƟŽŶͲĂŝƌͲƉŽůůƵƟŽŶͲĂŶĚͲĐĂƌďŽŶͲĞŵŝƐƐŝŽŶƐͲǀĞŚŝĐůĞƐͲŐϮϬĐĐĞƐƐĞĚϭϴKĐƚŽďĞƌϮϬϭϳ͘
<ŽŶĚŽ͕z͕͘KƐŚŝŵĂ͕E͕͘<ĂũŝŶŽ͕D͕͘DŝŬĂŵŝ͕Z͕͘DŽƚĞŬŝ͕E͕͘dĂŬĞŐĂǁĂ͕E͕͘sĞƌŵĂ͕Z͘>͕͘<Ăũŝŝ͕z͕͘<ĂƚŽ͕^͘ĂŶĚdĂŬĂŵŝ͕͘;ϮϬϭϭͿ͚ŵŝƐͲ
ƐŝŽŶƐŽĨďůĂĐŬĐĂƌďŽŶŝŶĂƐƚƐŝĂĞƐƟŵĂƚĞĚĨƌŽŵŽďƐĞƌǀĂƟŽŶƐĂƚĂƌĞŵŽƚĞƐŝƚĞŝŶƚŚĞĂƐƚŚŝŶĂ^ĞĂ͛͘:ŽƵƌŶĂůŽĨ'ĞŽƉŚǇƐŝĐĂů
ZĞƐĞĂƌĐŚ͗ƚŵŽƐƉŚĞƌĞƐ͕ϭϭϲ;ϭϲͿ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚ͗ŚƩƉ͗ͬͬŽŶůŝŶĞůŝďƌĂƌǇ͘ǁŝůĞǇ͘ĐŽŵͬĚŽŝͬϭϬ͘ϭϬϮϵͬϮϬϭϭ:ϬϭϱϲϯϳͬĂďƐƚƌĂĐƚ͘ĐĐĞƐƐĞĚ
ϭϴKĐƚŽďĞƌϮϬϭϳ͘
<ƵƌŽŬĂǁĂ͕ :͕͘ KŚĂƌĂ͕ d͕͘ DŽƌŝŬĂǁĂ͕ d͕͘ ,ĂŶĂǇĂŵĂ͕ ^͕͘ :ĂŶƐƐĞŶƐͲDĂĞŶŚŽƵƚ͕ '͕͘ &ƵŬƵŝ͕ d͕͘ <ĂǁĂƐŚŝŵĂ͕ <͘ ĂŶĚ ŬŝŵŽƚŽ͕ ,͘ ;ϮϬϭϯͿ
͚ŵŝƐƐŝŽŶƐŽĨĂŝƌƉŽůůƵƚĂŶƚƐĂŶĚŐƌĞĞŶŚŽƵƐĞŐĂƐĞƐŽǀĞƌƐŝĂŶƌĞŐŝŽŶƐĚƵƌŝŶŐϮϬϬϬʹϮϬϬϴ͗ZĞŐŝŽŶĂůŵŝƐƐŝŽŶŝŶǀĞŶƚŽƌǇŝŶ^ŝĂ
;Z^Ϳ ǀĞƌƐŝŽŶ Ϯ͛͘ ƚŵŽƐƉŚĞƌŝĐ ŚĞŵŝƐƚƌǇ ĂŶĚ WŚǇƐŝĐƐ͕ ϭϯ;ϮϭͿ͗ϭϭϬϭϵʹϭϭϬϱϴ͘ ǀĂŝůĂďůĞ Ăƚ͗ ŚƩƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ĂƚŵŽƐͲĐŚĞŵͲƉŚǇƐ͘
ŶĞƚͬϭϯͬϭϭϬϭϵͬϮϬϭϯͬĂĐƉͲϭϯͲϭϭϬϭϵͲϮϬϭϯ͘ŚƚŵůĐĐĞƐƐĞĚϭϴKĐƚŽďĞƌϮϬϭϳ͘
>Ăŵ͕E͘>͕͘ŚĞŶ͕z͕͘tĞǇĂŶƚ͕͕͘sĞŶŬĂƚĂƌĂŵĂŶ͕͕͘^ĂĚĂǀĂƌƚĞ͕W͕͘:ŽŚŶƐŽŶ͕D͕͘͘^ŵŝƚŚ͕<͘Z͕͘ƌĞŵ͕͘d͕͘ƌŝŶĞŝƚǁĞ͕:͕͘ůůŝƐ͕:͘͘ĂŶĚ
ŽŶĚ͕d͘͘;ϮϬϭϮͿ͚,ŽƵƐĞŚŽůĚ>ŝŐŚƚDĂŬĞƐ'ůŽďĂů,ĞĂƚ͗,ŝŐŚůĂĐŬĂƌďŽŶŵŝƐƐŝŽŶƐ&ƌŽŵ<ĞƌŽƐĞŶĞtŝĐŬ>ĂŵƉƐ͛͘Environmental
^ĐŝĞŶĐĞΘdĞĐŚŶŽůŽŐǇ͕ϰϲ;ϮϰͿ͗ϭϯϱϯϭʹϭϯϱϯϴ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚ͗ŚƩƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ŶĐďŝ͘Ŷůŵ͘ŶŝŚ͘ŐŽǀͬƉƵďŵĞĚͬϮϯϭϲϯϯϮϬĐĐĞƐƐĞĚϭϴKĐƚŽͲ
ďĞƌϮϬϭϳ͘
>ĂŵĂƌƋƵĞ͕:͘Ͳ&͕͘ŽŶĚ͕d͕͘͘ǇƌŝŶŐ͕s͕͘'ƌĂŶŝĞƌ͕͕͘,Ğŝů͕͕͘<ůŝŵŽŶƚ͕͕͘>ĞĞ͕͕͘>ŝŽƵƐƐĞ͕͕͘DŝĞǀŝůůĞ͕͕͘KǁĞŶ͕͕͘^ĐŚƵůƚǌ͕D͘'͕͘^ŚŝŶͲ
ĚĞůů͕͘d͕͘^ŵŝƚŚ͕^͘:͕͘^ƚĞŚĨĞƐƚ͕͕͘sĂŶĂƌĚĞŶŶĞ͕:͕͘͘ŽŽƉĞƌ͕K͘Z͕͘<ĂŝŶƵŵĂ͕D͕͘DĂŚŽǁĂůĚ͕E͕͘DĐŽŶŶĞůů͕:͘Z͕͘EĂŝŬ͕s͕͘ZŝĂŚŝ͕
<͘ĂŶĚsĂŶsƵƵƌĞŶ͕͘W͘s͘;ϮϬϭϬͿ͚,ŝƐƚŽƌŝĐĂů;ϭϴϱϬͲϮϬϬϬͿŐƌŝĚĚĞĚĂŶƚŚƌŽƉŽŐĞŶŝĐĂŶĚďŝŽŵĂƐƐďƵƌŶŝŶŐĞŵŝƐƐŝŽŶƐŽĨƌĞĂĐƟǀĞŐĂƐĞƐ
ĂŶĚĂĞƌŽƐŽůƐ͗DĞƚŚŽĚŽůŽŐǇĂŶĚĂƉƉůŝĐĂƟŽŶ͛͘ƚŵŽƐƉŚĞƌŝĐŚĞŵŝƐƚƌǇĂŶĚWŚǇƐŝĐƐ͕ϭϬ͗ϳϬϭϳʹϳϬϯϵ͘
>Ƶ͕͕͘ŚĂŶŐ͕Y͘ĂŶĚ^ƚƌĞĞƚƐ͕͘'͘;ϮϬϭϭͿ͚^ƵůĨƵƌĚŝŽǆŝĚĞĂŶĚƉƌŝŵĂƌǇĐĂƌďŽŶĂĐĞŽƵƐĂĞƌŽƐŽůĞŵŝƐƐŝŽŶƐŝŶŚŝŶĂĂŶĚ/ŶĚŝĂ͕ϭϵϵϲʹ
ϮϬϭϬ͛͘ƚŵŽƐƉŚĞƌŝĐŚĞŵŝƐƚƌǇĂŶĚWŚǇƐŝĐƐ͕ϭϭ;ϭϴͿ͗ϵϴϯϵʹϵϴϲϰ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚ͗ŚƩƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ĂƚŵŽƐͲĐŚĞŵͲƉŚǇƐ͘ŶĞƚͬϭϭͬϵϴϯϵͬϮϬϭϭͬ
ĂĐƉͲϭϭͲϵϴϯϵͲϮϬϭϭ͘ŚƚŵůĐĐĞƐƐĞĚϭϴKĐƚŽďĞƌϮϬϭϳ͘
DĂŝƚŚĞů͕^͕͘>ĂůĐŚĂŶĚĂŶŝ͕͕͘DĂůŚŽƚƌĂ͕'͕͘ŚĂŶǁĂƌĞ͕W͕͘hŵĂ͕Z͕͘ZĂŐĂǀĂŶ͕^͕͘ƚŚĂůǇĞ͕s͕͘ŝŶĚŝǇĂ͕<͕͘ZĞĚĚǇ͕^͕͘ŽŶĚ͕d͕͘͘tĞǇĂŶƚ͕
͕͘ĂƵŵ͕͕͘<ŝŵdŚŽĂ͕s͘d͕͘dŚƵWŚƵŽŶŐ͕E͘ĂŶĚ<ŝŵdŚĂŶŚ͕d͘;ϮϬϭϮͿƌŝĐŬ<ŝůŶƐWĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞƐƐĞƐƐŵĞŶƚ͖ZŽĂĚŵĂƉĨŽƌůĞĂŶĞƌ
ƌŝĐŬWƌŽĚƵĐƟŽŶŝŶ/ŶĚŝĂ͘^ŚĂŬƟ^ƵƐƚĂŝŶĂďůĞŶĞƌŐǇ&ŽƵŶĚĂƟŽŶĂŶĚůŝŵĂƚĞtŽƌŬƐ&ŽƵŶĚĂƟŽŶ͘
DĂůůĞǇ͕͘^͕͘,ĞŶǌĞ͕͘<͕͘<ƵǇůĞŶƐƟĞƌŶĂ͕:͘͘/͕͘sĂůůĂĐŬ͕,͘t͕͘ĂǀŝůĂ͕z͕͘ŶĞŶďĞƌŐ͕^͕͘͘dƵƌŶĞƌ͕D͘͘ĂŶĚƐŚŵŽƌĞ͕D͘Z͘;ϮϬϭϳͿ͚hƉͲ
ĚĂƚĞĚŐůŽďĂůĞƐƟŵĂƚĞƐŽĨƌĞƐƉŝƌĂƚŽƌǇŵŽƌƚĂůŝƚǇŝŶĂĚƵůƚƐшϯϬǇĞĂƌƐŽĨĂŐĞĂƩƌŝďƵƚĂďůĞƚŽůŽŶŐͲƚĞƌŵŽǌŽŶĞĞǆƉŽƐƵƌĞ͛͘EnvironmenͲ
ƚĂů,ĞĂůƚŚWĞƌƐƉĞĐƟǀĞƐ͕ϭϮϱ;ϴͿ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚ͗ŚƩƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ŶĐďŝ͘Ŷůŵ͘ŶŝŚ͘ŐŽǀͬƉƵďŵĞĚͬϮϴϴϱϴϴϮϲĐĐĞƐƐĞĚϭϴKĐƚŽďĞƌϮϬϭϳ͘
DŽZd,;ϮϬϭϲͿ'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚĚĞĐŝĚĞƐƚŽĚŝƌĞĐƚůǇƐŚŝŌĨƌŽŵ^Ͳ/sƚŽ^Ͳs/ĞŵŝƐƐŝŽŶŶŽƌŵƐ͘EĞǁĞůŚŝ͗DŝŶŝƐƚƌǇŽĨZŽĂĚdƌĂŶƐƉŽƌƚΘ
,ŝŐŚǁĂǇƐ;DŽZd,Ϳ͕'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚŽĨ/ŶĚŝĂ͘
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6054
DǇŚƌĞ͕'͕͘^ŚŝŶĚĞůů͕͕͘ƌĠŽŶ͕&͘D͕͘ŽůůŝŶƐ͕t͕͘&ƵŐůĞƐƚǀĞĚƚ͕:͕͘,ƵĂŶŐ͕:͕͘<ŽĐŚ͕͕͘>ĂŵĂƌƋƵĞ͕:͘&͕͘>ĞĞ͕͕͘DĞŶĚŽǌĂ͕͕͘EĂŬĂũŝŵĂ͕
d͕͘ZŽďŽĐŬ͕͕͘^ƚĞƉŚĞŶƐ͕'͕͘dĂŬĞŵƵƌĂ͕d͘ĂŶĚŚĂŶŐ͕,͘;ϮϬϭϯͿŶƚŚƌŽƉŽŐĞŶŝĐĂŶĚEĂƚƵƌĂůZĂĚŝĂƟǀĞ&ŽƌĐŝŶŐ͕ŝŶ͗ůŝŵĂƚĞŚĂŶŐĞ
ϮϬϭϯ͗dŚĞWŚǇƐŝĐĂů^ĐŝĞŶĐĞĂƐŝƐ͘EĞǁzŽƌŬ͗ŽŶƚƌŝďƵƟŽŶŽĨtŽƌŬŝŶŐ'ƌŽƵƉ/ƚŽƚŚĞ&ŝŌŚƐƐĞƐƐŵĞŶƚZĞƉŽƌƚŽĨƚŚĞ/ŶƚĞƌŐŽǀĞƌŶͲ
ŵĞŶƚĂůWĂŶĞůŽŶůŝŵĂƚĞŚĂŶŐĞ͘ĂŵďƌŝĚŐĞhŶŝǀĞƌƐŝƚǇWƌĞƐƐ͕ĂŵďƌŝĚŐĞ͕hŶŝƚĞĚ<ŝŶŐĚŽŵ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚ͗ŚƩƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ŝƉĐĐ͘ĐŚͬ
ƉĚĨͬĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚͲƌĞƉŽƌƚͬĂƌϱͬǁŐϭͬt'ϭZϱͺŚĂƉƚĞƌϬϴͺ&/E>͘ƉĚĨĐĐĞƐƐĞĚϭϴKĐƚŽďĞƌϮϬϭϳ͘
WŝŶĞ͕<͕͘ĚǁĂƌĚƐ͕Z͕͘DĂƐĞƌĂ͕K͕͘^ĐŚŝůŵĂŶŶ͕͕͘DĂƌƌſŶͲDĂƌĞƐ͕͘ĂŶĚZŝŽũĂƐͲZŽĚƌşŐƵĞǌ͕,͕͘;ϮϬϭϭͿ͚ĚŽƉƟŽŶĂŶĚƵƐĞŽĨŝŵƉƌŽǀĞĚ
ďŝŽŵĂƐƐ ƐƚŽǀĞƐ ŝŶ ZƵƌĂů DĞǆŝĐŽ͛͘ ŶĞƌŐǇ ĨŽƌ ^ƵƐƚĂŝŶĂďůĞ ĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͕ ϭϱ;ϮͿ͗ϭϳϲʹϭϴϯ͘ ǀĂŝůĂďůĞ Ăƚ͗ ŚƩƉƐ͗ͬͬĂƐƵ͘ƉƵƌĞ͘ĞůƐĞǀŝĞƌ͘
ĐŽŵͬĞŶͬƉƵďůŝĐĂƟŽŶƐͬĂĚŽƉƟŽŶͲĂŶĚͲƵƐĞͲŽĨͲŝŵƉƌŽǀĞĚͲďŝŽŵĂƐƐͲƐƚŽǀĞƐͲŝŶͲƌƵƌĂůͲŵĞǆŝĐŽĐĐĞƐƐĞĚϭϴKĐƚŽďĞƌϮϬϭϳ͘
WƵƌŽŚŝƚ͕ W͘ ĂŶĚ ,ƂŐůƵŶĚͲ/ƐĂŬƐƐŽŶ͕ >͘ ;ϮϬϭϳͿ ͚'ůŽďĂů ĞŵŝƐƐŝŽŶƐ ŽĨ ŇƵŽƌŝŶĂƚĞĚ ŐƌĞĞŶŚŽƵƐĞ ŐĂƐĞƐ ϮϬϬϱʹϮϬϱϬ ǁŝƚŚ ĂďĂƚĞŵĞŶƚ ƉŽͲ
ƚĞŶƟĂůƐ ĂŶĚ ĐŽƐƚƐ͛͘ ƚŵŽƐƉŚĞƌŝĐ ŚĞŵŝƐƚƌǇ ĂŶĚ WŚǇƐŝĐƐ͕ ϭϳ;ϰͿ͗ϮϳϵϱʹϮϴϭϲ͘ ǀĂŝůĂďůĞ Ăƚ͗ ŚƩƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ĂƚŵŽƐͲĐŚĞŵͲƉŚǇƐ͘
ŶĞƚͬϭϳͬϮϳϵϱͬϮϬϭϳͬĐĐĞƐƐĞĚϭϴKĐƚŽďĞƌϮϬϭϳ͘
ZĂŽ͕^͕͘<ůŝŵŽŶƚ͕͕͘^ŵŝƚŚ͕^͘:͕͘sĂŶŝŶŐĞŶĞŶ͕Z͕͘ĞŶƚĞŶĞƌ͕&͕͘ŽƵǁŵĂŶ͕>͕͘ZŝĂŚŝ͕<͕͘ŵĂŶŶ͕D͕͘ŽĚŝƌƐŬǇ͕͘>͕͘ǀĂŶsƵƵƌĞŶ͕͘W͕͘
ůĞůƵŝĂZĞŝƐ͕>͕͘ĂůǀŝŶ͕<͕͘ƌŽƵĞƚ͕>͕͘&ƌŝĐŬŽ͕K͕͘&ƵũŝŵŽƌŝ͕^͕͘'ĞƌŶĂĂƚ͕͕͘,ĂǀůŝŬ͕W͕͘,ĂƌŵƐĞŶ͕D͕͘,ĂƐĞŐĂǁĂ͕d͕͘,ĞǇĞƐ͕͕͘,ŝůĂŝƌĞ͕
:͕͘>ƵĚĞƌĞƌ͕'͕͘DĂƐƵŝ͕d͕͘^ƚĞŚĨĞƐƚ͕͕͘^ƚƌĞŇĞƌ͕:͕͘ǀĂŶĚĞƌ^ůƵŝƐ͕^͘ĂŶĚdĂǀŽŶŝ͕D͘;ϮϬϭϳͿ͚&ƵƚƵƌĞĂŝƌƉŽůůƵƟŽŶŝŶƚŚĞ^ŚĂƌĞĚ^ŽĐŝŽͲ
ĞĐŽŶŽŵŝĐWĂƚŚǁĂǇƐ͛͘'ůŽďĂůŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůŚĂŶŐĞ͕ϰϮ͗ϯϰϲʹϯϱϴ͘
ZŝĂŚŝ͕ <͕͘ ǀĂŶ sƵƵƌĞŶ͕ ͘W͕͘ <ƌŝĞŐůĞƌ͕ ͕͘ ĚŵŽŶĚƐ͕ :͕͘ K͛EĞŝůů͕ ͕͘͘ &ƵũŝŵŽƌŝ͕ ^͕͘ ĂƵĞƌ͕ E͕͘ ĂůǀŝŶ͕ <͕͘ ĞůůŝŶŬ͕ Z͕͘ &ƌŝĐŬŽ͕ K͕͘ >Ƶƚǌ͕
t͕͘ WŽƉƉ͕ ͕͘ ƵĂƌĞƐŵĂ͕:͕͘͘ <͕ ^͕͘ >ĞŝŵďĂĐŚ͕ D͕͘ :ŝĂŶŐ͕ >͕͘ <ƌĂŵ͕ d͕͘ ZĂŽ͕ ^͕͘ ŵŵĞƌůŝŶŐ͕ :͕͘ ďŝ͕ <͕͘ ,ĂƐĞŐĂǁĂ͕ d͕͘ ,ĂǀůŝŬ͕ W͕͘
,ƵŵƉĞŶƂĚĞƌ͕&͕͘Ă^ŝůǀĂ͕>͕͘͘^ŵŝƚŚ͕^͕͘^ƚĞŚĨĞƐƚ͕͕͘ŽƐĞƫ͕s͕͘Žŵ͕:͕͘'ĞƌŶĂĂƚ͕͕͘DĂƐƵŝ͕d͕͘ZŽŐĞůũ͕:͕͘^ƚƌĞŇĞƌ͕:͕͘ƌŽƵĞƚ͕
>͕͘ <ƌĞǇ͕ s͕͘ >ƵĚĞƌĞƌ͕ '͕͘ ,ĂƌŵƐĞŶ͕ D͕͘ dĂŬĂŚĂƐŚŝ͕ <͕͘ ĂƵŵƐƚĂƌŬ͕ >͕͘ ŽĞůŵĂŶ͕ :͕͘͘ <ĂŝŶƵŵĂ͕ D͕͘ <ůŝŵŽŶƚ͕ ͕͘ DĂƌĂŶŐŽŶŝ͕ '͕͘
>ŽƚǌĞͲĂŵƉĞŶ͕,͕͘KďĞƌƐƚĞŝŶĞƌ͕D͕͘dĂďĞĂƵ͕͕͘dĂǀŽŶŝ͕D͕͘ϮϬϭϳ͘dŚĞ^ŚĂƌĞĚ^ŽĐŝŽĞĐŽŶŽŵŝĐWĂƚŚǁĂǇƐĂŶĚƚŚĞŝƌĞŶĞƌŐǇ͕ůĂŶĚ
ƵƐĞ͕ĂŶĚŐƌĞĞŶŚŽƵƐĞŐĂƐĞŵŝƐƐŝŽŶƐŝŵƉůŝĐĂƟŽŶƐ͗ŶŽǀĞƌǀŝĞǁ͘'ůŽďĂůŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůŚĂŶŐĞϰϮ͕ϭϱϯʹϭϲϴ͘ĚŽŝ͗ϭϬ͘ϭϬϭϲͬũ͘ŐůŽĞŶͲ
ǀĐŚĂ͘ϮϬϭϲ͘Ϭϱ͘ϬϬϵ
ZŽŐĞůũ͕:͕͘^ĐŚĂĞīĞƌ͕D͕͘DĞŝŶƐŚĂƵƐĞŶ͕D͕͘^ŚŝŶĚĞůů͕͘d͕͘,ĂƌĞ͕t͕͘<ůŝŵŽŶƚ͕͕͘sĞůĚĞƌƐ͕'͘:͘D͕͘ŵĂŶŶ͕D͘ĂŶĚ^ĐŚĞůůŶŚƵďĞƌ͕,͘:͘
;ϮϬϭϰͿ͚ŝƐĞŶƚĂŶŐůŝŶŐƚŚĞĞīĞĐƚƐŽĨKϮĂŶĚƐŚŽƌƚͲůŝǀĞĚĐůŝŵĂƚĞĨŽƌĐĞƌŵŝƟŐĂƟŽŶ͛͘WƌŽĐĞĞĚŝŶŐƐŽĨƚŚĞEĂƟŽŶĂůĐĂĚĞŵǇŽĨ^ĐŝͲ
ĞŶĐĞƐ͕ϭϭϭ͗ϭϲϯϮϱʹϭϲϯϯϬ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚ͗ŚƩƉ͗ͬͬƉƵƌĞ͘ŝŝĂƐĂ͘ĂĐ͘ĂƚͬϭϬϴϭϳͬĐĐĞƐƐĞĚϭϴKĐƚŽďĞƌϮϬϭϳ͘
ZƵŝǌͲDĞƌĐĂĚŽ͕ /͕͘ DĂƐĞƌĂ͕ K͕͘ ĂŵŽƌĂ͕ ,͘ ĂŶĚ ^ŵŝƚŚ͕ <͘Z͘ ;ϮϬϭϭͿ ͚ĚŽƉƟŽŶ ĂŶĚ ƐƵƐƚĂŝŶĞĚ ƵƐĞ ŽĨ ŝŵƉƌŽǀĞĚ ĐŽŽŬƐƚŽǀĞƐ͛͘ ŶĞƌŐǇ
WŽůŝĐǇ͕ ϯϵ͗ϳϱϱϳʹϳϱϲϲ͘ ǀĂŝůĂďůĞ Ăƚ͗ ŚƩƉ͗ͬͬĐŝƚĞƐĞĞƌǆ͘ŝƐƚ͘ƉƐƵ͘ĞĚƵͬǀŝĞǁĚŽĐͬĚŽǁŶůŽĂĚ͍ĚŽŝсϭϬ͘ϭ͘ϭ͘ϯϵϰ͘ϮϬϰϴΘƌĞƉсƌĞƉϭΘƚǇƉĞсƉĚĨ
ĐĐĞƐƐĞĚϭϴKĐƚŽďĞƌϮϬϭϳ͘
^ĂďĞů͕͘&͘ĂŶĚsŝĐƚŽƌ͕͘'͘;ϮϬϭϱͿ͚'ŽǀĞƌŶŝŶŐŐůŽďĂůƉƌŽďůĞŵƐƵŶĚĞƌƵŶĐĞƌƚĂŝŶƚǇ͗ŵĂŬŝŶŐďŽƩŽŵͲƵƉĐůŝŵĂƚĞƉŽůŝĐǇǁŽƌŬ͛͘ůŝŵĂƟĐ
ŚĂŶŐĞ͕ ϭϯϲ͗ϭͲϭϯ͘ ǀĂŝůĂďůĞ Ăƚ͗ ŚƩƉƐ͗ͬͬĂŝϮͲƐϮͲƉĚĨƐ͘Ɛϯ͘ĂŵĂǌŽŶĂǁƐ͘ĐŽŵͬϭĞϳϳͬďϮϮĨϵĞĂĨĂϴϯĞϲĨϬϲϬϱϭϳīϴϵϬϰϲϭĐĞĞĞϬĂϳĚ͘ƉĚĨ
ĐĐĞƐƐĞĚϭϴKĐƚŽďĞƌϮϬϭϳ͘
^ĂŝŬĂǁĂ͕͘;ϮϬϭϯͿ͚WŽůŝĐǇŝīƵƐŝŽŶŽĨƵƚŽŵŽďŝůĞŵŝƐƐŝŽŶ^ƚĂŶĚĂƌĚƐ͗/ƐƚŚĞƌĞĂZĂĐĞƚŽƚŚĞdŽƉ͍͛tŽƌůĚWŽůŝƟĐƐ͕ϲϱ͗ϭʹϯϯ͘ǀĂŝůͲ
ĂďůĞĂƚ͗ŚƩƉƐ͗ͬͬŐůŽďĂůĐŚĂŶŐĞ͘ŵŝƚ͘ĞĚƵͬƉƵďůŝĐĂƟŽŶͬϭϱϵϯϮĐĐĞƐƐĞĚϭϴKĐƚŽďĞƌϮϬϭϳ͘
^ĐŚŵĂůĞ͕:͕͘^ŚŝŶĚĞůů͕͕͘ǀŽŶ^ĐŚŶĞŝĚĞŵĞƐƐĞƌ͕͕͘ŚĂďĂǇ͕/͘ĂŶĚ>ĂǁƌĞŶĐĞ͕D͘'͘;ϮϬϭϰͿ͚ŝƌƉŽůůƵƟŽŶ͗ůĞĂŶƵƉŽƵƌƐŬŝĞƐ͛͘EĂƚƵƌĞ͕
ϱϭϱ͗ϯϯϱʹϯϯϳ͘ ǀĂŝůĂďůĞ Ăƚ͗ ŚƩƉ͗ͬͬƉƵďůŝĐĂƟŽŶƐ͘ŝĂƐƐͲƉŽƚƐĚĂŵ͘ĚĞͬƉƵďŵĂŶͬĨĂĐĞƐͬǀŝĞǁ/ƚĞŵ&ƵůůWĂŐĞ͘ũƐƉ͍ŝƚĞŵ/ĚсĞƐĐŝĚŽĐйϯϳϭϴϵ
ϬϱйϯϰΘǀŝĞǁсyWKZdĐĐĞƐƐĞĚϭϴKĐƚŽďĞƌϮϬϭϳ͘
^ŚĂŚ͕E͕͘tĞŝ͕D͕͘>ĞƚƐĐŚĞƌƚ͕s͘ĂŶĚWŚĂĚŬĞ͕͘;ϮϬϭϱͿĞŶĞĮƚƐŽĨ>ĞĂƉĨƌŽŐŐŝŶŐƚŽ^ƵƉĞƌĞĸĐŝĞŶĐǇĂŶĚ>ŽǁͲ'ůŽďĂůtĂƌŵŝŶŐWŽƚĞŶͲ
ƟĂůZĞĨƌŝŐĞƌĂŶƚƐŝŶZŽŽŵŝƌŽŶĚŝƟŽŶŝŶŐ͘ĞƌŬĞůĞǇ͗ƌŶĞƐƚKƌůĂŶĚŽ>ĂǁƌĞŶĐĞĞƌŬĞůĞǇEĂƟŽŶĂů>ĂďŽƌĂƚŽƌǇ͘
^ŚĞŶ͕'͕͘tĞŝ͕^͕͘tĂŶŐ͕tĞŶ͕ŚĂŶŐ͕z͕͘DŝŶŐ͕z͕͘tĂŶŐ͕͕͘tĂŶŐ͕Z͕͘>ŝ͕t͕͘^ŚĞŶ͕,͕͘,ƵĂŶŐ͕z͕͘zĂŶŐ͕z͕͘tĂŶŐ͕tĞŝ͕tĂŶŐ͕yŝůŽŶŐ͕
tĂŶŐ͕yƵĞũƵŶĂŶĚdĂŽ͕^͘;ϮϬϭϮͿ͚ŵŝƐƐŝŽŶĨĂĐƚŽƌƐ͕ƐŝǌĞĚŝƐƚƌŝďƵƟŽŶƐ͕ĂŶĚĞŵŝƐƐŝŽŶŝŶǀĞŶƚŽƌŝĞƐŽĨĐĂƌďŽŶĂĐĞŽƵƐƉĂƌƟĐƵůĂƚĞŵĂƚͲ
ƚĞƌĨƌŽŵƌĞƐŝĚĞŶƟĂůǁŽŽĚĐŽŵďƵƐƟŽŶŝŶƌƵƌĂůŚŝŶĂ͛͘ŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂů^ĐŝĞŶĐĞΘdĞĐŚŶŽůŽŐǇ͕ϰϲ͗ϰϮϬϳʹϰϮϭϰ͘
^ŚŝŶĚĞůů͕ ͕͘ ŽƌŐĨŽƌĚͲWĂƌŶĞůů͕ E͕͘ ƌĂƵĞƌ͕ D͕͘ ,ĂŝŶĞƐ͕ ͕͘ <ƵǇůĞŶƐƟĞƌŶĂ͕ :͘͘/͕͘ >ĞŽŶĂƌĚ͕ ^͕͘͘ ZĂŵĂŶĂƚŚĂŶ͕ s͕͘ ZĂǀŝƐŚĂŶŬĂƌĂ͕ ͕͘
ŵĂŶŶ͕D͘ĂŶĚ^ƌŝǀĂƐƚĂǀĂ͕>͘;ϮϬϭϳĂͿ͚ĐůŝŵĂƚĞƉŽůŝĐǇƉĂƚŚǁĂǇĨŽƌŶĞĂƌͲĂŶĚůŽŶŐͲƚĞƌŵďĞŶĞĮƚƐ͛͘^ĐŝĞŶĐĞ͕ϯϱϲ͗ϰϵϯʹϰϵϰ͘ǀĂŝůͲ
ĂďůĞĂƚ͗ŚƩƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ŶĐďŝ͘Ŷůŵ͘ŶŝŚ͘ŐŽǀͬƉƵďŵĞĚͬϮϴϰϳϯϱϱϯĐĐĞƐƐĞĚϭϴKĐƚŽďĞƌϮϬϭϳ͘
^ŚŝŶĚĞůů͕͕͘&ƵŐůĞƐƚǀĞĚƚ͕:͘^͘ĂŶĚŽůůŝŶƐ͕t͘:͘;ϮϬϭϳďͿ͚dŚĞƐŽĐŝĂůĐŽƐƚŽĨŵĞƚŚĂŶĞ͗dŚĞŽƌǇĂŶĚĂƉƉůŝĐĂƟŽŶƐ͛͘&ĂƌĂĚĂǇŝƐĐƵƐƐŝŽŶƐ͕
ϮϬϬ͗ϰϮϵͲϰϱϭ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚ͗ŚƩƉ͗ͬͬƉƵďƐ͘ƌƐĐ͘ŽƌŐͬĞŶͬĐŽŶƚĞŶƚͬĂƌƟĐůĞůĂŶĚŝŶŐͬϮϬϭϳͬĨĚͬĐϳĨĚϬϬϬϬϵũη͊ĚŝǀďƐƚƌĂĐƚĐĐĞƐƐĞĚϭϴKĐƚŽͲ
ďĞƌϮϬϭϳ͘
^ŚŝŶĚĞůů͕ ͕͘ <ƵǇůĞŶƐƟĞƌŶĂ͕ :͘͘/͕͘ sŝŐŶĂƟ͕ ͕͘ sĂŶ ŝŶŐĞŶĞŶ͕ Z͕͘ ŵĂŶŶ͕ D͕͘ <ůŝŵŽŶƚ͕ ͕͘ ŶĞŶďĞƌŐ͕ ^͕͘͘ DƵůůĞƌ͕ E͕͘ :ĂŶƐƐĞŶƐͲ
DĂĞŶŚŽƵƚ͕'͕͘ZĂĞƐ͕&͕͘^ĐŚǁĂƌƚǌ͕:͕͘&ĂůƵǀĞŐŝ͕'͕͘WŽǌǌŽůŝ͕>͕͘<ƵƉŝĂŝŶĞŶ͕<͕͘,ƂŐůƵŶĚͲ/ƐĂŬƐƐŽŶ͕>͕͘ŵďĞƌƐŽŶ͕>͕͘^ƚƌĞĞƚƐ͕͕͘ZĂͲ
ŵĂŶĂƚŚĂŶ͕s͕͘,ŝĐŬƐ͕<͕͘KĂŶŚ͕E͘d͘<͕͘DŝůůǇ͕'͕͘tŝůůŝĂŵƐ͕D͕͘ĞŵŬŝŶĞ͕s͘ĂŶĚ&ŽǁůĞƌ͕͘;ϮϬϭϮͿ͚^ŝŵƵůƚĂŶĞŽƵƐůǇŵŝƟŐĂƟŶŐŶĞĂƌͲ
ƚĞƌŵĐůŝŵĂƚĞĐŚĂŶŐĞĂŶĚŝŵƉƌŽǀŝŶŐŚƵŵĂŶŚĞĂůƚŚĂŶĚĨŽŽĚƐĞĐƵƌŝƚǇ͛͘^ĐŝĞŶĐĞ͕ϯϯϱ͗ϭϴϯͲϭϴϵ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚ͗ŚƩƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ŶĐďŝ͘Ŷůŵ͘
ŶŝŚ͘ŐŽǀͬƉƵďŵĞĚͬϮϮϮϰϲϳϲϴĐĐĞƐƐĞĚϭϴKĐƚŽďĞƌϮϬϭϳ͘
^ŝŶƚŽŶ͕:͕͘͘^ŵŝƚŚ͕<͘Z͕͘WĞĂďŽĚǇ͕:͘t͕͘zĂƉŝŶŐ͕>͕͘yŝůŝĂŶŐ͕͕͘ĚǁĂƌĚƐ͕Z͘ĂŶĚYƵĂŶ͕'͘;ϮϬϬϰͿ͚ŶĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚŽĨƉƌŽŐƌĂŵƐƚŽƉƌŽͲ
ŵŽƚĞŝŵƉƌŽǀĞĚŚŽƵƐĞŚŽůĚƐƚŽǀĞƐŝŶŚŝŶĂ͛͘ŶĞƌŐǇĨŽƌ^ƵƐƚĂŝŶĂďůĞĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͕ϴ͗ϯϯͲϱϮ͘
^ŵŝƚŚ͕^͘:͘ĂŶĚDŝǌƌĂŚŝ͕͘;ϮϬϭϯͿ͚EĞĂƌͲƚĞƌŵĐůŝŵĂƚĞŵŝƟŐĂƟŽŶďǇƐŚŽƌƚͲůŝǀĞĚĨŽƌĐĞƌƐ͛͘WƌŽĐĞĞĚŝŶŐƐŽĨƚŚĞEĂƟŽŶĂůĐĂĚĞŵǇŽĨ^ĐŝͲ
ĞŶĐĞƐ͕ϭϭϬ;ϯϱͿ͗ϭϰϮϬϮʹϭϰϮϬϲ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚ͗ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƉŶĂƐ͘ŽƌŐͬĐŽŶƚĞŶƚͬϭϭϬͬϯϱͬϭϰϮϬϮ͘ĂďƐƚƌĂĐƚĐĐĞƐƐĞĚϭϴKĐƚŽďĞƌϮϬϭϳ͘
^ƚĞŚĨĞƐƚ͕ ͕͘ ŽƵǁŵĂŶ͕ >͕͘ sƵƵƌĞŶ͕ ͘W͕͘ ůǌĞŶ͕ D͘'͘:͕͘ ŝĐŬŚŽƵƚ͕ ͘ ĂŶĚ <ĂďĂƚ͕ W͘ ;ϮϬϬϵͿ ͚ůŝŵĂƚĞ ďĞŶĞĮƚƐ ŽĨ ĐŚĂŶŐŝŶŐ ĚŝĞƚ͛͘ ůŝͲ
ŵĂƟĐŚĂŶŐĞ͕ϵϱ;ϭͲϮͿ͗ϴϯʹϭϬϮ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚ͗ŚƩƉƐ͗ͬͬůŝŶŬ͘ƐƉƌŝŶŐĞƌ͘ĐŽŵͬĂƌƟĐůĞͬϭϬ͘ϭϬϬϳͬƐϭϬϱϴϰͲϬϬϴͲϵϱϯϰͲϲĐĐĞƐƐĞĚϭϴKĐƚŽďĞƌ
ϮϬϭϳ͘
^ƚŽĐŬǁĞůů͕͕͘͘ŚƌŝƐƟĂŶ͕d͘:͕͘'ŽĞƚǌ͕:͕͘͘:ĂǇĂƌĂƚŚŶĞ͕d͕͘ŚĂǀĞ͕W͘s͕͘WƌĂǀĞĞŶ͕W͘^͕͘ĚŚŝŬĂƌŝ͕^͕͘DĂŚĂƌũĂŶ͕Z͕͘ĞĂƌůŽ͕W͘&͕͘^ƚŽŶĞ͕
͕͘͘^ĂŝŬĂǁĂ͕͕͘ůĂŬĞ͕͘Z͕͘^ŝŵƉƐŽŶ͕/͘:͕͘zŽŬĞůƐŽŶ͕Z͘:͕͘ĂŶĚWĂŶĚĂǇ͕͘<͗͘EĞƉĂůŵďŝĞŶƚDŽŶŝƚŽƌŝŶŐĂŶĚ^ŽƵƌĐĞdĞƐƟŶŐ
ǆƉĞƌŝŵĞŶƚ;EDĂ^dͿ͗ĞŵŝƐƐŝŽŶƐŽĨƚƌĂĐĞŐĂƐĞƐĂŶĚůŝŐŚƚͲĂďƐŽƌďŝŶŐĐĂƌďŽŶĨƌŽŵǁŽŽĚĂŶĚĚƵŶŐĐŽŽŬŝŶŐĮƌĞƐ͕ŐĂƌďĂŐĞĂŶĚ
ĐƌŽƉ ƌĞƐŝĚƵĞ ďƵƌŶŝŶŐ͕ ďƌŝĐŬ ŬŝůŶƐ͕ ĂŶĚ ŽƚŚĞƌ ƐŽƵƌĐĞƐ͕ ƚŵŽƐ͘ ŚĞŵ͘ WŚǇƐ͕͘ ϭϲ͕ ϭϭϬϰϯͲϭϭϬϴϭ͕ ŚƩƉƐ͗ͬͬĚŽŝ͘ŽƌŐͬϭϬ͘ϱϭϵϰͬĂĐƉͲϭϲͲ
ϭϭϬϰϯͲϮϬϭϲ͕ϮϬϭϲ͘
^ƚŽŚů͕͕͘ĂŵĂĂƐ͕͕͘ŵĂŶŶ͕D͕͘ĂŬĞƌ͕>͘,͕͘ĞůůŽƵŝŶ͕E͕͘ĞƌŶƚƐĞŶ͕d͘<͕͘ŽƵĐŚĞƌ͕K͕͘ŚĞƌŝĂŶ͕Z͕͘ŽůůŝŶƐ͕t͕͘ĂƐŬĂůĂŬŝƐ͕E͕͘ƵƐŝŶͲ
ƐŬĂ͕D͕͘ĐŬŚĂƌĚƚ͕^͕͘&ƵŐůĞƐƚǀĞĚƚ͕:͘^͕͘,ĂƌũƵ͕D͕͘,ĞǇĞƐ͕͕͘,ŽĚŶĞďƌŽŐ͕T͕͘,ĂŽ͕:͕͘/ŵ͕h͕͘<ĂŶĂŬŝĚŽƵ͕D͕͘<ůŝŵŽŶƚ͕͕͘<ƵƉŝĂŝŶĞŶ͕
<͕͘>Ăǁ͕<͘^͕͘>ƵŶĚ͕D͘d͕͘DĂĂƐ͕Z͕͘DĂĐ/ŶƚŽƐŚ͕͘Z͕͘DǇŚƌĞ͕'͕͘DǇƌŝŽŬĞĨĂůŝƚĂŬŝƐ͕^͕͘KůŝǀŝĠ͕͕͘YƵĂĂƐ͕:͕͘YƵĞŶŶĞŚĞŶ͕͕͘ZĂƵƚ͕:͘Ͳ͕͘
ZƵŵďŽůĚ͕^͘d͕͘^ĂŵƐĞƚ͕͘,͕͘^ĐŚƵůǌ͕D͕͘^ĞůĂŶĚ͕T͕͘^ŚŝŶĞ͕<͘W͕͘^ŬĞŝĞ͕Z͕͘͘tĂŶŐ͕^͕͘zƩƌŝ͕<͘͘ĂŶĚŚƵ͕d͘;ϮϬϭϱͿ͚ǀĂůƵĂƟŶŐƚŚĞ
ĐůŝŵĂƚĞĂŶĚĂŝƌƋƵĂůŝƚǇŝŵƉĂĐƚƐŽĨƐŚŽƌƚͲůŝǀĞĚƉŽůůƵƚĂŶƚƐ͛͘ƚŵŽƐƉŚĞƌŝĐŚĞŵŝƐƚƌǇĂŶĚWŚǇƐŝĐƐ͕ϭϱ;ϭϴͿ͗ϭϬϱϮϵͲϭϬϱϲϲ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚ͗
ŚƩƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ĂƚŵŽƐͲĐŚĞŵͲƉŚǇƐ͘ŶĞƚͬϭϱͬϭϬϱϮϵͬϮϬϭϱͬĂĐƉͲϭϱͲϭϬϱϮϵͲϮϬϭϱ͘ŚƚŵůĐĐĞƐƐĞĚϭϴKĐƚŽďĞƌϮϬϭϳ͘

84

The Emissions Gap Report 2017 – References

6055
^ƚŽŚů͕ ͕͘ <ůŝŵŽŶƚ͕ ͕͘ ĐŬŚĂƌĚƚ͕ ^͕͘ <ƵƉŝĂŝŶĞŶ͕ <͕͘ ^ŚĞǀĐŚĞŶŬŽ͕ s͘W͕͘ <ŽƉĞŝŬŝŶ͕ s͘D͘ ĂŶĚ EŽǀŝŐĂƚƐŬǇ͕ ͘E͘ ;ϮϬϭϯͿ ͚ůĂĐŬ ĐĂƌďŽŶ ŝŶ
ƚŚĞƌĐƟĐ͗ƚŚĞƵŶĚĞƌĞƐƟŵĂƚĞĚƌŽůĞŽĨŐĂƐŇĂƌŝŶŐĂŶĚƌĞƐŝĚĞŶƟĂůĐŽŵďƵƐƟŽŶĞŵŝƐƐŝŽŶƐ͛͘ƚŵŽƐƉŚĞƌŝĐŚĞŵŝƐƚƌǇĂŶĚWŚǇƐŝĐƐ͕
ϭϯ;ϭϳͿ͗ϴϴϯϯͲϴϴϱϱ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚ͗ŚƩƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ĂƚŵŽƐͲĐŚĞŵͲƉŚǇƐ͘ŶĞƚͬϭϯͬϴϴϯϯͬϮϬϭϯͬĂĐƉͲϭϯͲϴϴϯϯͲϮϬϭϯ͘ŚƚŵůĐĐĞƐƐĞĚϭϴKĐƚŽͲ
ďĞƌϮϬϭϳ͘
dŚŽŵĂƐ͕͕͘tŝĐŬƌĂŵĂƐŝŶŐŚĞ͕<͕͘DĞŶĚŝƐ͕^͕͘ZŽďĞƌƚƐ͕E͘ĂŶĚ&ŽƐƚĞƌ͕͘;ϮϬϭϱͿ͚/ŵƉƌŽǀĞĚƐƚŽǀĞŝŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶƐƚŽƌĞĚƵĐĞŚŽƵƐĞŚŽůĚĂŝƌ
ƉŽůůƵƟŽŶŝŶůŽǁĂŶĚŵŝĚĚůĞŝŶĐŽŵĞĐŽƵŶƚƌŝĞƐ͗ĂĚĞƐĐƌŝƉƟǀĞƐǇƐƚĞŵĂƟĐƌĞǀŝĞǁ͛͘DWƵďůŝĐ,ĞĂůƚŚ͕ϭϱ͗ϲϱϬ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚ͗ŚƩƉƐ͗ͬͬ
ǁǁǁ͘ŶĐďŝ͘Ŷůŵ͘ŶŝŚ͘ŐŽǀͬƉƵďŵĞĚͬϮϲϭϲϵϯϲϰĐĐĞƐƐĞĚϭϴKĐƚŽďĞƌϮϬϭϳ͘
hEWͬtDK;ϮϬϭϭͿ/ŶƚĞŐƌĂƚĞĚƐƐĞƐƐŵĞŶƚŽĨůĂĐŬĂƌďŽŶĂŶĚdƌŽƉŽƐƉŚĞƌŝĐKǌŽŶĞ͘EĂŝƌŽďŝ͗hŶŝƚĞĚEĂƟŽŶƐŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚWƌŽͲ
ŐƌĂŵŵĞ;hEWͿĂŶĚtŽƌůĚDĞƚĞƌŽƌŽůŽŐŝĐĂůKƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶ;tDKͿ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚ͗ŚƩƉƐ͗ͬͬǁĞĚŽĐƐ͘ƵŶĞƉ͘ŽƌŐͬƌĞƐƚͬďŝƚƐƚƌĞĂŵƐͬϭϮϴϬϵͬ
ƌĞƚƌŝĞǀĞĐĐĞƐƐĞĚϭϴKĐƚŽďĞƌϮϬϭϳ͘
h^W;ϮϬϭϳͿ,ŝƐƚŽƌǇŽĨZĞĚƵĐŝŶŐŝƌWŽůůƵƟŽŶĨƌŽŵdƌĂŶƐƉŽƌƚĂƟŽŶŝŶƚŚĞhŶŝƚĞĚ^ƚĂƚĞƐ;h͘^͘Ϳ͘tĂƐŚŝŶŐƚŽŶ͕͗hŶŝƚĞĚ^ƚĂƚĞƐŶͲ
ǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůWƌŽƚĞĐƟŽŶŐĞŶĐǇ;h^WͿ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚ͗ŚƩƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ĞƉĂ͘ŐŽǀͬĂŝƌͲƉŽůůƵƟŽŶͲƚƌĂŶƐƉŽƌƚĂƟŽŶͬĂĐĐŽŵƉůŝƐŚŵĞŶƚƐͲĂŶĚͲ
ƐƵĐĐĞƐƐͲĂŝƌͲƉŽůůƵƟŽŶͲƚƌĂŶƐƉŽƌƚĂƟŽŶĐĐĞƐƐĞĚϭϴKĐƚŽďĞƌϮϬϭϳ͘
h^W;ϮϬϭϯͿ'ůŽďĂůDŝƟŐĂƟŽŶŽĨEŽŶͲK2'ƌĞĞŶŚŽƵƐĞ'ĂƐĞƐ͗ϮϬϭϬͲϮϬϯϬ͘tĂƐŚŝŶŐƚŽŶ͕͗hŶŝƚĞĚ^ƚĂƚĞƐŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůWƌŽƚĞĐͲ
ƟŽŶŐĞŶĐǇ;h^WͿ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚ͗ŚƩƉƐ͗ͬͬŶĞƉŝƐ͘ĞƉĂ͘ŐŽǀͬǆĞͬǇEd͘ĞǆĞͬWϭϬϬ'z,d͘dyd͍ǇĐƟŽŶсǇŽĐƵŵĞŶƚΘůŝĞŶƚсWΘ
/ŶĚĞǆсϮϬϭϭнdŚƌƵнϮϬϭϱΘŽĐƐсΘYƵĞƌǇсΘdŝŵĞсΘŶĚdŝŵĞсΘ^ĞĂƌĐŚDĞƚŚŽĚсϭΘdŽĐZĞƐƚƌŝĐƚсŶΘdŽĐсΘdŽĐŶƚƌǇсΘY&ŝĞůĚсΘY&
ŝĞůĚzĞĂƌсΘY&ŝĞůĚDŽŶƚŚсΘY&ŝĞůĚĂǇсΘ/ŶƚY&ŝĞůĚKƉсϬΘǆƚY&ŝĞůĚKƉсϬΘyŵůYƵĞƌǇсΘ&ŝůĞсйϯйϱǌǇĮůĞƐйϱ/ŶĚĞǆйϮϬĂƚĂ
йϱϭϭƚŚƌƵϭϱйϱdǆƚйϱϬϬϬϬϬϬϬϴйϱWϭϬϬ'z,d͘ƚǆƚΘhƐĞƌсEKEzDKh^ΘWĂƐƐǁŽƌĚсĂŶŽŶǇŵŽƵƐΘ^ŽƌƚDĞƚŚŽĚсŚйϳͲΘDĂǆŝ
ŵƵŵŽĐƵŵĞŶƚƐсϭΘ&ƵǌǌǇĞŐƌĞĞсϬΘ/ŵĂŐĞYƵĂůŝƚǇсƌϳϱŐϴͬƌϳϱŐϴͬǆϭϱϬǇϭϱϬŐϭϲͬŝϰϮϱΘŝƐƉůĂǇсŚƉĨƌΘĞĨ^ĞĞŬWĂŐĞсǆΘ^ĞĂƌĐŚĂ
ĐŬсǇĐƟŽŶ>ΘĂĐŬсǇĐƟŽŶ^ΘĂĐŬĞƐĐсZĞƐƵůƚƐйϮϬƉĂŐĞΘDĂǆŝŵƵŵWĂŐĞƐсϭΘǇŶƚƌǇсϭΘ^ĞĞŬWĂŐĞсǆΘǇWhZ>ĐĐĞƐƐĞĚϭϴ
KĐƚŽďĞƌϮϬϭϳ͘
h^W;ϮϬϭϮͿ'ůŽďĂůŶƚŚƌŽƉŽŐĞŶŝĐEŽŶͲK2'ƌĞĞŶŚŽƵƐĞ'ĂƐŵŝƐƐŝŽŶƐ͗ϭϵϵϬʹϮϬϯϬ͘tĂƐŚŝŶŐƚŽŶ͕͗hŶŝƚĞĚ^ƚĂƚĞƐŶǀŝƌŽŶͲ
ŵĞŶƚĂů WƌŽƚĞĐƟŽŶ ŐĞŶĐǇ ;WͿ͘ ǀĂŝůĂďůĞ Ăƚ͗ ŚƩƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ĞƉĂ͘ŐŽǀͬƐŝƚĞƐͬƉƌŽĚƵĐƟŽŶͬĮůĞƐͬϮϬϭϲͲϬϴͬĚŽĐƵŵĞŶƚƐͬĞƉĂͺŐůŽďĂůͺ
ŶŽŶĐŽϮͺƉƌŽũĞĐƟŽŶƐͺĚĞĐϮϬϭϮ͘ƉĚĨĐĐĞƐƐĞĚϭϴKĐƚŽďĞƌϮϬϭϳ͘
h^W;ϮϬϬϮͿƵŝůĚŝŶŐŽǁŶĞƌƐƐĂǀĞŵŽŶĞǇ͕ƐĂǀĞƚŚĞĂƌƚŚ͗ƌĞƉůĂĐĞǇŽƵƌ&ĂŝƌĐŽŶĚŝƟŽŶŝŶŐĐŚŝůůĞƌ͘tĂƐŚŝŶŐƚŽŶ͕͗hŶŝƚĞĚ^ƚĂƚĞƐ
ŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůWƌŽƚĞĐƟŽŶŐĞŶĐǇ;WͿ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚ͗ŚƩƉƐ͗ͬͬŶĞƉŝƐ͘ĞƉĂ͘ŐŽǀͬǆĞͬǇEd͘ĞǆĞͬϬϬϬϬϬ>d͘dyd͍ǇĐƟŽŶсǇŽĐƵŵ
ĞŶƚΘůŝĞŶƚсWΘ/ŶĚĞǆсϮϬϬϬнdŚƌƵнϮϬϬϱΘŽĐƐсΘYƵĞƌǇсΘdŝŵĞсΘŶĚdŝŵĞсΘ^ĞĂƌĐŚDĞƚŚŽĚсϭΘdŽĐZĞƐƚƌŝĐƚсŶΘdŽĐсΘdŽĐŶƚ
ƌǇсΘY&ŝĞůĚсΘY&ŝĞůĚzĞĂƌсΘY&ŝĞůĚDŽŶƚŚсΘY&ŝĞůĚĂǇсΘ/ŶƚY&ŝĞůĚKƉсϬΘǆƚY&ŝĞůĚKƉсϬΘyŵůYƵĞƌǇсΘ&ŝůĞсйϯйϱǌǇĮůĞƐй
ϱ/ŶĚĞǆйϮϬĂƚĂйϱϬϬƚŚƌƵϬϱйϱdǆƚйϱϬϬϬϬϬϬϬϰйϱϬϬϬϬϬ>d͘ƚǆƚΘhƐĞƌсEKEzDKh^ΘWĂƐƐǁŽƌĚсĂŶŽŶǇŵŽƵƐΘ^ŽƌƚDĞƚŚ
ŽĚсŚйϳͲΘDĂǆŝŵƵŵŽĐƵŵĞŶƚƐсϭΘ&ƵǌǌǇĞŐƌĞĞсϬΘ/ŵĂŐĞYƵĂůŝƚǇсƌϳϱŐϴͬƌϳϱŐϴͬǆϭϱϬǇϭϱϬŐϭϲͬŝϰϮϱΘŝƐƉůĂǇсŚƉĨƌΘĞĨ^ĞĞŬW
ĂŐĞсǆΘ^ĞĂƌĐŚĂĐŬсǇĐƟŽŶ>ΘĂĐŬсǇĐƟŽŶ^ΘĂĐŬĞƐĐсZĞƐƵůƚƐйϮϬƉĂŐĞΘDĂǆŝŵƵŵWĂŐĞƐсϭΘǇŶƚƌǇсϭΘ^ĞĞŬWĂŐĞсǆΘǇW
hZ>ĐĐĞƐƐĞĚϭϴKĐƚŽďĞƌϮϬϭϳ͘
sĞůĚĞƌƐ͕'͘:͘D͕͘&ĂŚĞǇ͕͘t͕͘ĂŶŝĞů͕:͘^͕͘ŶĚĞƌƐĞŶ͕^͘K͘ĂŶĚDĐ&ĂƌůĂŶĚ͕D͘;ϮϬϭϱͿ͚&ƵƚƵƌĞĂƚŵŽƐƉŚĞƌŝĐĂďƵŶĚĂŶĐĞƐĂŶĚĐůŝŵĂƚĞ
ĨŽƌĐŝŶŐƐ ĨƌŽŵ ƐĐĞŶĂƌŝŽƐ ŽĨ ŐůŽďĂů ĂŶĚ ƌĞŐŝŽŶĂů ŚǇĚƌŽŇƵŽƌŽĐĂƌďŽŶ ;,&ƐͿ ĞŵŝƐƐŝŽŶƐ͛͘ ƚŵŽƐƉŚĞƌŝĐ ŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ͕ ϭϮϯ͗ϮϬϬͲϮϬϵ͘
ǀĂŝůĂďůĞĂƚ͗ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƐĐŝĞŶĐĞĚŝƌĞĐƚ͘ĐŽŵͬƐĐŝĞŶĐĞͬĂƌƟĐůĞͬƉŝŝͬ^ϭϯϱϮϮϯϭϬϭϱϯϬϰϴϴyĐĐĞƐƐĞĚϭϴKĐƚŽďĞƌϮϬϭϳ͘
sĞůĚĞƌƐ͕'͘:͘D͕͘^ŽůŽŵŽŶ͕^͘ĂŶĚĂŶŝĞů͕:͘^͘;ϮϬϭϰͿ͚'ƌŽǁƚŚŽĨĐůŝŵĂƚĞĐŚĂŶŐĞĐŽŵŵŝƚŵĞŶƚƐĨƌŽŵ,&ďĂŶŬƐĂŶĚĞŵŝƐƐŝŽŶƐ͛͘ƚŵŽͲ
ƐƉŚĞƌŝĐŚĞŵŝƐƚƌǇĂŶĚWŚǇƐŝĐƐ͕ϭϰ;ϵͿ͗ϰϱϲϯͲϰϱϳϮ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚ͗ŚƩƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ĂƚŵŽƐͲĐŚĞŵͲƉŚǇƐ͘ŶĞƚͬϭϰͬϰϱϲϯͬϮϬϭϰͬĐĐĞƐƐĞĚϭϴ
KĐƚŽďĞƌϮϬϭϳ͘
sĞŶŬĂƚĂƌĂŵĂŶ͕͕͘^ĂŐĂƌ͕͕͘͘,Ăďŝď͕'͘ĂŶĚ^ŵŝƚŚ͕<͘Z͘;ϮϬϭϬͿ͚dŚĞ/ŶĚŝĂŶEĂƟŽŶĂů/ŶŝƟĂƟǀĞĨŽƌĚǀĂŶĐĞĚŝŽŵĂƐƐŽŽŬƐƚŽǀĞƐ͗
dŚĞ ďĞŶĞĮƚƐ ŽĨ ĐůĞĂŶ ĐŽŵďƵƐƟŽŶ͛͘ ŶĞƌŐǇ ĨŽƌ ^ƵƐƚĂŝŶĂďůĞ ĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͕ ϭϰ͗ϲϯͲϳϮ͘ ǀĂŝůĂďůĞ Ăƚ͗ ŚƩƉ͗ͬͬĐŝƚĞƐĞĞƌǆ͘ŝƐƚ͘ƉƐƵ͘ĞĚƵͬ
ǀŝĞǁĚŽĐͬĚŽǁŶůŽĂĚ͍ĚŽŝсϭϬ͘ϭ͘ϭ͘ϲϰϴ͘ϳϯϬϭΘƌĞƉсƌĞƉϭΘƚǇƉĞсƉĚĨĐĐĞƐƐĞĚϭϴKĐƚŽďĞƌϮϬϭϳ͘
sŝĐƚŽƌ͕͘'͕͘ĂĞůŬĞ͕͕͘ZĂŵĂŶĂƚŚĂŶ͕s͕͘ϮϬϭϱ͘^ŽŽƚĂŶĚƐŚŽƌƚͲůŝǀĞĚƉŽůůƵƚĂŶƚƐƉƌŽǀŝĚĞƉŽůŝƟĐĂůŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚǇ͘EĂƚƵƌĞůŝŵ͘ŚĂŶŐĞϱ͕
ϳϵϲʹϳϵϴ͘ĚŽŝ͗ϭϬ͘ϭϬϯϴͬŶĐůŝŵĂƚĞϮϳϬϯ
tĂŶŐ͕Z͕͘dĂŽ͕^͕͘^ŚĞŶ͕,͕͘,ƵĂŶŐ͕z͕͘ŚĞŶ͕,͕͘ĂůŬĂŶƐŬŝ͕z͕͘ŽƵĐŚĞƌ͕K͕͘ŝĂŝƐ͕W͕͘^ŚĞŶ͕'͕͘>ŝ͕t͕͘ŚĂŶŐ͕z͕͘ŚĞŶ͕z͕͘>ŝŶ͕E͕͘^Ƶ͕^͕͘
>ŝ͕͕͘>ŝƵ͕:͘ĂŶĚ>ŝƵ͕t͘;ϮϬϭϰͿ͚dƌĞŶĚŝŶŐůŽďĂůďůĂĐŬĐĂƌďŽŶĞŵŝƐƐŝŽŶƐĨƌŽŵϭϵϲϬƚŽϮϬϬϳ͛͘ŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂů^ĐŝĞŶĐĞΘdĞĐŚŶŽůŽŐǇ͕
ϰϴ͗ϲϳϴϬͲϲϳϴϳ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚ͗ŚƩƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ŶĐďŝ͘Ŷůŵ͘ŶŝŚ͘ŐŽǀͬƉƵďŵĞĚͬϮϰϴϮϱϯϵϮĐĐĞƐƐĞĚϭϴKĐƚŽďĞƌϮϬϭϳ͘
tĞǇĂŶƚ͕͕͘ƚŚĂůǇĞ͕s͕͘ZĂŐĂǀĂŶ͕^͕͘ZĂũĂƌĂƚŚŶĂŵ͕h͕͘>ĂůĐŚĂŶĚĂŶŝ͕͕͘DĂŝƚŚĞů͕^͕͘ĂƵŵ͕͘ĂŶĚŽŶĚ͕d͘͘;ϮϬϭϰͿ͚ŵŝƐƐŝŽŶƐĨƌŽŵ
^ŽƵƚŚƐŝĂŶƌŝĐŬWƌŽĚƵĐƟŽŶ͛͘ŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂů^ĐŝĞŶĐĞΘdĞĐŚŶŽůŽŐǇ͕ϰϴ͗ϲϰϳϳͲϲϰϴϯ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚ͗ŚƩƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ŶĐďŝ͘Ŷůŵ͘ŶŝŚ͘ŐŽǀͬ
ƉƵďŵĞĚͬϮϰϳϯϱϬϴϬĐĐĞƐƐĞĚϭϴKĐƚŽďĞƌϮϬϭϳ͘
tĞǇĂŶƚ͕͘>͕͘^ŚĞƉƐŽŶ͕W͕͘͘^ƵďƌĂŵĂŶŝĂŶ͕Z͕͘ĂŵďĂůŝǌĂ͕D͘K͘>͕͘,ĞŝŵďƵƌŐĞƌ͕͕͘DĐĂďĞ͕͕͘ĂƵŵ͕͕͘^Ɵƌŵ͕͘,͘ĂŶĚŽŶĚ͕d͘͘
;ϮϬϭϲͿ͚ůĂĐŬĂƌďŽŶŵŝƐƐŝŽŶƐĨƌŽŵƐƐŽĐŝĂƚĞĚEĂƚƵƌĂů'ĂƐ&ůĂƌŝŶŐ͛͘ŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂů^ĐŝĞŶĐĞΘdĞĐŚŶŽůŽŐǇ͕ϱϬ͗ϮϬϳϱͲϮϬϴϭ͘ǀĂŝůͲ
ĂďůĞĂƚ͗ŚƩƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ŶĐďŝ͘Ŷůŵ͘ŶŝŚ͘ŐŽǀͬƉƵďŵĞĚͬϮϲϳϲϰϱϲϯĐĐĞƐƐĞĚϭϴKĐƚŽďĞƌϮϬϭϳ͘
t,K;ϮϬϭϲͿƵƌŶŝŶŐKƉƉŽƌƚƵŶŝƚǇ͗ůĞĂŶ,ŽƵƐĞŚŽůĚŶĞƌŐǇĨŽƌ,ĞĂůƚŚ͕^ƵƐƚĂŝŶĂďůĞĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͕ĂŶĚtĞůůďĞŝŶŐŽĨtŽŵĞŶĂŶĚŚŝůĚƌĞŶ͘
'ĞŶĞǀĂ͗tŽƌůĚ,ĞĂůƚŚKƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶ;t,KͿ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚ͗ŚƩƉ͗ͬͬĂƉƉƐ͘ǁŚŽ͘ŝŶƚͬŝƌŝƐͬďŝƚƐƚƌĞĂŵͬϭϬϲϲϱͬϮϬϰϳϭϳͬϭͬϵϳϴϵϮϰϭϱϲϱϮϯϯͺ
ĞŶŐ͘ƉĚĨĐĐĞƐƐĞĚϭϴKĐƚŽďĞƌϭϴϮϬϭϳ͘
tŝĐŬƌĂŵĂƐŝŶŐŚĞ͕͘;ϮϬϭϭͿ͚͘ŶĞƌŐǇĂĐĐĞƐƐĂŶĚƚƌĂŶƐŝƟŽŶƚŽĐůĞĂŶĞƌĐŽŽŬŝŶŐĨƵĞůƐĂŶĚƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐŝŶ^ƌŝ>ĂŶŬĂ͗/ƐƐƵĞƐĂŶĚƉŽůŝĐǇ
ůŝŵŝƚĂƟŽŶƐ͛͘ŶĞƌŐǇWŽůŝĐǇ͕ϯϵ͗ϳϱϲϳͲϳϱϳϰ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚ͗ŚƩƉ͗ͬͬĂŐƌŝƐ͘ĨĂŽ͘ŽƌŐͬĂŐƌŝƐͲƐĞĂƌĐŚͬƐĞĂƌĐŚ͘ĚŽ͍ƌĞĐŽƌĚ/сh^ϮϬϭϲϬϬϬϳϭϲϮϲ
ĐĐĞƐƐĞĚϭϴKĐƚŽďĞƌϮϬϭϳ͘
tŝĞĚŝŶŵǇĞƌ͕͕͘zŽŬĞůƐŽŶ͕Z͘:͘ĂŶĚ'ƵůůĞƩ͕͘<͘;ϮϬϭϰͿ͚'ůŽďĂůŵŝƐƐŝŽŶƐŽĨdƌĂĐĞ'ĂƐĞƐ͕WĂƌƟĐƵůĂƚĞDĂƩĞƌ͕ĂŶĚ,ĂǌĂƌĚŽƵƐŝƌWŽůͲ
ůƵƚĂŶƚƐĨƌŽŵKƉĞŶƵƌŶŝŶŐŽĨŽŵĞƐƟĐtĂƐƚĞ͛͘ŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂů^ĐŝĞŶĐĞΘdĞĐŚŶŽůŽŐǇ͕ϰϴ͗ϵϱϮϯͲϵϱϯϬ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚ͗ŚƩƉ͗ͬͬƉƵďƐ͘
ĂĐƐ͘ŽƌŐͬĚŽŝͬĂďƐͬϭϬ͘ϭϬϮϭͬĞƐϱϬϮϮϱϬǌĐĐĞƐƐĞĚϭϴKĐƚŽďĞƌϮϬϭϳ͘
tŝŶŝŐĞƌ͕W͕͘ŶĚĞƌƐƐŽŶ͕͕͘ĐŬŚĂƌĚƚ͕^͕͘^ƚŽŚů͕͕͘^ĞŵŝůĞƚŽǀ͕/͘W͕͘ƵĚĂƌĞǀ͕K͘s͕͘ŚĂƌŬŝŶ͕͕͘^ŚĂŬŚŽǀĂ͕E͕͘<ůŝŵŽŶƚ͕͕͘,ĞǇĞƐ͕͘ĂŶĚ
'ƵƐƚĂĨƐƐŽŶ͕P͘;ϮϬϭϳͿ͚^ŝďĞƌŝĂŶƌĐƟĐďůĂĐŬĐĂƌďŽŶƐŽƵƌĐĞƐĐŽŶƐƚƌĂŝŶĞĚďǇŵŽĚĞůĂŶĚŽďƐĞƌǀĂƟŽŶ͛͘WƌŽĐĞĞĚŝŶŐŽĨƚŚĞEĂƟŽŶĂů
ĐĂĚĞŵǇŽĨ^ĐŝĞŶĐĞƐ͕ϭϭϰ͗ϭϬϱϰʹϭϬϲϭ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚ͗ŚƩƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ŶĐďŝ͘Ŷůŵ͘ŶŝŚ͘ŐŽǀͬƉƵďŵĞĚͬϮϴϭϯϳϴϱϰĐĐĞƐƐĞĚϭϴKĐƚŽďĞƌ
ϮϬϭϳ͘
yƵ͕z͘ĂŶĚZĂŵĂŶĂƚŚĂŶ͕s͘;ϮϬϭϳͿ͚tĞůůďĞůŽǁϮΣ͗DŝƟŐĂƟŽŶƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐĨŽƌĂǀŽŝĚŝŶŐĚĂŶŐĞƌŽƵƐƚŽĐĂƚĂƐƚƌŽƉŚŝĐĐůŝŵĂƚĞĐŚĂŶŐĞƐ͛͘
WƌŽĐĞĞĚŝŶŐƐŽĨƚŚĞEĂƟŽŶĂůĐĂĚĞŵǇŽĨ^ĐŝĞŶĐĞƐ͕ϭϭϰ͗ϭϬϯϭϱͲϭϬϯϮϯ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚ͗ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƉŶĂƐ͘ŽƌŐͬĐŽŶƚĞŶƚͬϭϭϰͬϯϵͬϭϬϯϭϱ͘
ĂďƐƚƌĂĐƚĐĐĞƐƐĞĚϭϴKĐƚŽďĞƌϮϬϭϳ͘
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yƵ͕z͕͘ĂĞůŬĞ͕͕͘sĞůĚĞƌƐ͕'͘:͘D͘ĂŶĚZĂŵĂŶĂƚŚĂŶ͕s͘;ϮϬϭϯͿ͚dŚĞƌŽůĞŽĨ,&ƐŝŶŵŝƟŐĂƟŶŐϮϭƐƚĐĞŶƚƵƌǇĐůŝŵĂƚĞĐŚĂŶŐĞ͛͘ƚŵŽͲ
ƐƉŚĞƌŝĐ ŚĞŵŝƐƚƌǇ ĂŶĚ WŚǇƐŝĐƐ͕ ϭϯ͗ϲϬϴϯͲϲϬϴϵ͘ ǀĂŝůĂďůĞ Ăƚ͗ ŚƩƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ĂƚŵŽƐͲĐŚĞŵͲƉŚǇƐ͘ŶĞƚͬϭϯͬϲϬϴϯͬϮϬϭϯͬ ĐĐĞƐƐĞĚ ϭϴ
KĐƚŽďĞƌϮϬϭϳ͘
ĞŝŐĞƌ͕͕͘'ƐĐŚƌĞǇ͕͘ĂŶĚ^ĐŚǁĂƌǌ͕t͘;ϮϬϭϰͿůƚĞƌŶĂƟǀĞƐƚŽ,&Ɛͬ,&ƐŝŶĚĞǀĞůŽƉŝŶŐĐŽƵŶƚƌŝĞƐǁŝƚŚĂĨŽĐƵƐŽŶŚŝŐŚĂŵďŝĞŶƚ
temperatures͘&ƌĂŶŬĨƵƌƚͬDĂŝŶ͗PŬŽͲZĞĐŚĞƌĐŚĞ͘

Chapter 7
ĞƌƚƐĞŶƐ͕:͕͘ĞEŽĐŬĞƌ͕>͕͘Θ'ŽďŝŶ͕͘;ϮϬϭϯͿ͘sĂůƵŝŶŐƚŚĞĐĂƌďŽŶƐĞƋƵĞƐƚƌĂƟŽŶƉŽƚĞŶƟĂůĨŽƌƵƌŽƉĞĂŶĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ͘>ĂŶĚhƐĞWŽůŝĐǇ͕
ϯϭ͕ϱϴϰͲϱϵϰ͘
ŵĞƌŝĐĂŶ WŚǇƐŝĐƐ ^ŽĐŝĞƚǇ WĂŶĞů ŽŶ WƵďůŝĐ īĂŝƌƐ ;ϮϬϭϭͿ ŝƌĞĐƚ ŝƌ ĂƉƚƵƌĞ ŽĨ KϮ hƐŝŶŐ ŚĞŵŝĐĂůƐ͕ ϴϳ Ɖ͘ ŚƩƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ĂƉƐ͘ŽƌŐͬ
ƉŽůŝĐǇͬƌĞƉŽƌƚƐͬĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚƐͬƵƉůŽĂĚͬĚĂĐϮϬϭϭ͘ƉĚĨ
ŶĚĞƌƐŽŶ<͕͘WĞƚĞƌƐ'͕ϮϬϭϲ͕dŚĞƚƌŽƵďůĞǁŝƚŚŶĞŐĂƟǀĞĞŵŝƐƐŝŽŶƐ͕^ĐŝĞŶĐĞ͕ϯϱϰͬϲϯϬϵ͕ƉƉϭϴϮͲϭϴϯ͕K/͗ϭϬ͘ϭϭϮϲͬƐĐŝĞŶĐĞ͘ĂĂŚϰϱϲϳ
ƌĞƐƚĂ;ϮϬϭϬͿ͗ĂƌďŽŶĚŝŽǆŝĚĞĂƐĐŚĞŵŝĐĂůĨĞĞĚƐƚŽĐŬ͕tŝůĞǇ͕tĞŝŶŚĞŝŵ͘
ƌĞƐƚĂ;ϮϬϭϯͿ͗D͘ƌĞƐƚĂ͕͘ŝďĞŶĞĚĞƩŽΘ͘ŶŐĞůŝŶŝ͗dŚĞĐŚĂŶŐŝŶŐƉĂƌĂĚŝŐŵŝŶKϮƵƟůŝǌĂƟŽŶ͕:ŽƵƌŶĂůŽĨK2hƟůŝǌĂƟŽŶ͕ϯ͕ϲϱͲϳϯ͘
ĂƐƐŽ͕͘^͕͘DŝŐƵĞǌ͕&͕͘͘>ĂŝƌĚ͕͕͘͘ĞƚĂů͘;ϮϬϭϯͿ͘ƐƐĞƐƐŝŶŐƉŽƚĞŶƟĂůŽĨďŝŽĐŚĂƌĨŽƌŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐǁĂƚĞƌͲŚŽůĚŝŶŐĐĂƉĂĐŝƚǇŽĨƐĂŶĚǇƐŽŝůƐ͘
'ŝŽĞŶĞƌŐǇ͕ϱ;ϮͿ͕ƉƉ͘ϭϯϮͲϭϰϯ͘
ĞŶĂŶƟ͕'͕͘^ĂƵŶĚĞƌƐ͕D͕͘dŽďŝŶ͕͕͘ΘKƐďŽƌŶĞ͕͘;ϮϬϭϰͿ͘ŽŶƚƌĂƐƟŶŐŝŵƉĂĐƚƐŽĨĂīŽƌĞƐƚĂƟŽŶŽŶŶŝƚƌŽƵƐŽǆŝĚĞĂŶĚŵĞƚŚĂŶĞĞŵŝƐͲ
ƐŝŽŶƐ͘ŐƌŝĐƵůƚƵƌĂůĂŶĚĨŽƌĞƐƚŵĞƚĞŽƌŽůŽŐǇ͕ϭϵϴ͕ϴϮͲϵϯ͘
ĞŶƐŽŶ͕^͘D͕͘ĂŶĚŽĂƵƚŚŽƌƐ͕ϮϬϭϮ͗ŚĂƉƚĞƌϭϯͲĂƌďŽŶĂƉƚƵƌĞĂŶĚ^ƚŽƌĂŐĞ͘ĂŵďƌŝĚŐĞhŶŝǀĞƌƐŝƚǇWƌĞƐƐ͕ĂŵďƌŝĚŐĞ͕h<ĂŶĚ
EĞǁzŽƌŬ͕Ez͕h^ĂŶĚƚŚĞ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů/ŶƐƟƚƵƚĞĨŽƌƉƉůŝĞĚ^ǇƐƚĞŵƐŶĂůǇƐŝƐ͕>ĂǆĞŶďƵƌŐ͕ƵƐƚƌŝĂ͕ϵϵϯʹϭϬϲϴǁǁǁ͘ŐůŽďĂůĞŶĞƌͲ
ŐǇĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚ͘ŽƌŐ͘
ĞƌƚŚƌŽŶŐ͕^͘d͕͘:ŽďďĂŐǇ͕͘'͕͘Θ:ĂĐŬƐŽŶ͕Z͘͘;ϮϬϬϵͿ͘ŐůŽďĂůŵĞƚĂͲĂŶĂůǇƐŝƐŽĨƐŽŝůĞǆĐŚĂŶŐĞĂďůĞĐĂƟŽŶƐ͕Ɖ,͕ĐĂƌďŽŶ͕ĂŶĚŶŝƚƌŽŐĞŶ
ǁŝƚŚĂīŽƌĞƐƚĂƟŽŶ͘ĐŽůŽŐŝĐĂůƉƉůŝĐĂƟŽŶƐ͕ϭϵ;ϴͿ͕ϮϮϮϴͲϮϮϰϭ͘
Žǌǌŝ͕͕͘'ĞŶĞƐŝŽ>͕͘dŽƐĐĂŶŽW͕WŝĞƌŝD͕DŝŐůŝĞƩĂ&͕ϮϬϭϱDŝŵŝĐŬŝŶŐďŝŽĐŚĂƌͲĂůďĞĚŽĨĞĞĚďĂĐŬŝŶĐŽŵƉůĞǆDĞĚŝƚĞƌƌĂŶĞĂŶůĂŶĚƐĐĂƉĞƐ͕
Ŷǀŝƌ͘ZĞƐ͘>ĞƩĞƌƐϭϬͬϬϴϰϬϭϰ
ƌŝŐŚƚ͕Z͘D͕͘<͘ŚĂŽ͕Z͘͘:ĂĐŬƐŽŶ͕ĂŶĚ&͘ŚĞƌƵďŝŶŝ͕ϮϬϭϱ͗YƵĂŶƟĨǇŝŶŐƐƵƌĨĂĐĞĂůďĞĚŽĂŶĚŽƚŚĞƌĚŝƌĞĐƚďŝŽŐĞŽƉŚǇƐŝĐĂůĐůŝŵĂƚĞ
ĨŽƌĐŝŶŐƐŽĨĨŽƌĞƐƚƌǇĂĐƟǀŝƟĞƐ͘'ůŽď͘ŚĂŶŐ͘ŝŽů͕͘Ϯϭ͕ϯϮϰϲʹϯϮϲϲ͕ĚŽŝ͗ϭϬ͘ϭϭϭϭͬŐĐď͘ϭϮϵϱϭ͘
ƌƵŚŶĞƚĂů͘;ϮϬϭϲͿ͗d͘ƌƵŚŶ͕,͘EĂŝŵƐ͕͘KůĨĞͲ<ƌćƵƚůĞŝŶ͗^ĞƉĂƌĂƟŶŐƚŚĞĚĞďĂƚĞŽŶKϮƵƟůŝƐĂƟŽŶĨƌŽŵĐĂƌďŽŶĐĂƉƚƵƌĞĂŶĚƐƚŽƌĂŐĞ͕͛
ŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂů^ĐŝĞŶĐĞΘWŽůŝĐǇ͕ϲϬ͕ϯϴͲϰϯ͘
ƵĐŬ͕,͘:͕͘ϮϬϭϲ͕ZĂƉŝĚƐĐĂůĞͲƵƉŽĨŶĞŐĂƟǀĞĞŵŝƐƐŝŽŶƐƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐ͗ƐŽĐŝĂůďĂƌƌŝĞƌƐĂŶĚƐŽĐŝĂůŝŵƉůŝĐĂƟŽŶƐ͕ůŝŵ͘ŚĂŶŐĞ͕;ϮϬϭϲͿ
ϭϯϵ͗ϭϱϱ͘Žŝ͗ϭϬ͘ϭϬϬϳͬƐϭϬϱϴϰͲϬϭϲͲϭϳϳϬͲϲ
ĂǇƵĞůĂ͕D͘>͕͘:ĞīĞƌǇ͕^͕ĂŶĚsĂŶǁŝĞƚĞŶ>͕;ϮϬϭϱͿ͘dŚĞŵŽůĂƌ,͗ŽƌŐƌĂƟŽŽĨďŝŽĐŚĂƌŝƐĂŬĞǇĨĂĐƚŽƌŝŶŵŝƟŐĂƟŶŐEϮKĞŵŝƐƐŝŽŶƐ
ĨƌŽŵƐŽŝů͘ŐƌŝĐƵůƚƵƌĞĐŽƐǇƐƚĞŵƐĂŶĚŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚϮϬϮ͕ϭϯϱͲϭϯϴ͘
ĞŶƚĞƌ ĨŽƌ ĂƌďŽŶ ZĞŵŽǀĂů͕ ϮϬϭϱ͕ ŝƌĞĐƚ ŝƌ ĂƉƚƵƌĞ ĞǆƉůĂŝŶĞĚ ŝŶ ϭϬ ƋƵĞƐƟŽŶƐ͕ ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĐĞŶƚĞƌĨŽƌĐĂƌďŽŶƌĞŵŽǀĂů͘ŽƌŐͬďůŽŐͲ
ƉŽƐƚƐͬϮϬϭϱͬϵͬϮϬͬĚŝƌĞĐƚͲĂŝƌͲĐĂƉƚƵƌĞͲĞǆƉůĂŝŶĞĚͲŝŶͲϭϬͲƋƵĞƐƟŽŶƐ
ĞŶƚĞƌ ĨŽƌ ĂƌďŽŶ ZĞŵŽǀĂů͕ ϮϬϭϳ͕ ĂƌďŽŶ ƌĞŵŽǀĂů ƉŽůŝĐĞƐ͗ ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚǇ ĨŽƌ ĨĞĚĞƌĂů ĂĐƟŽŶ͕ ϯϵƉ͘ ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĐĞŶƚĞƌĨŽƌĐĂƌďŽŶƌĞͲ
ŵŽǀĂů͘ŽƌŐͬƐͬĂƌďŽŶͲZĞŵŽǀĂůͲWŽůŝĐǇͲKƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐͲĨŽƌͲĐƟŽŶ͘ƉĚĨ
ŚĂŵďĞƌůĂŝŶd͕ϭϴϵϵ͕͞ŶƩĞŵƉƚƚŽ&ƌĂŵĞĂtŽƌŬŝŶŐ,ǇƉŽƚŚĞƐŝƐŽĨƚŚĞĂƵƐĞŽĨ'ůĂĐŝĂůWĞƌŝŽĚƐŽŶĂŶƚŵŽƐƉŚĞƌŝĐĂƐŝƐ͘͟JourͲ
ŶĂůŽĨ'ĞŽůŽŐǇ͘ϳ͗ϱϳϱ͕ϲϲϳ͕ϳϱϭ
ŚŝĂŶŐW͕͘WĂŶ^z͕͘ϮϬϭϳ͕KϮDŝŶĞƌĂůŝǌĂƟŽŶĂŶĚhƟůŝǌĂƟŽŶǀŝĂĐĐĞůĞƌĂƚĞĚĂƌďŽŶĂƟŽŶ͘/Ŷ͗ĂƌďŽŶŝŽǆŝĚĞDŝŶĞƌĂůŝǌĂƟŽŶĂŶĚ
hƟůŝǌĂƟŽŶ͘^ƉƌŝŶŐĞƌ͕^ŝŶŐĂƉŽƌĞŚƩƉƐ͗ͬͬĚŽŝ͘ŽƌŐͬϭϬ͘ϭϬϬϳͬϵϳϴͲϵϴϭͲϭϬͲϯϮϲϴͲϰͺϯ
ůĂƌŬĞ͕>͕͘<͘:ŝĂŶŐ͕<͘ŬŝŵŽƚŽ͕D͘ĂďŝŬĞƌ͕'͘ůĂŶĨŽƌĚ͕<͘&ŝƐŚĞƌͲsĂŶĚĞŶ͕:͘Ͳ͘,ŽƵƌĐĂĚĞ͕s͘<ƌĞǇ͕͘<ƌŝĞŐůĞƌ͕͘>ƂƐĐŚĞů͕͘DĐŽůůƵŵ͕
^͘WĂůƚƐĞǀ͕^͘ZŽƐĞ͕W͘Z͘^ŚƵŬůĂ͕D͘dĂǀŽŶŝ͕͘ǀĂŶĚĞƌǁĂĂŶ͕ĂŶĚ͘W͘ǀĂŶsƵƵƌĞŶ͘ϮϬϭϰ͘ƐƐĞƐƐŝŶŐdƌĂŶƐĨŽƌŵĂƟŽŶWĂƚŚǁĂǇƐ͘/Ŷ
ůŝŵĂƚĞŚĂŶŐĞϮϬϭϰ͗DŝƟŐĂƟŽŶŽĨůŝŵĂƚĞŚĂŶŐĞ͘ŽŶƚƌŝďƵƟŽŶŽĨtŽƌŬŝŶŐ'ƌŽƵƉ///ƚŽƚŚĞ&ŝŌŚƐƐĞƐƐŵĞŶƚZĞƉŽƌƚŽĨƚŚĞ
/ŶƚĞƌŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚĂůWĂŶĞůŽŶůŝŵĂƚĞŚĂŶŐĞĚĞŶŚŽĨĞƌ͕K͕͘Z͘WŝĐŚƐͲDĂĚƌƵŐĂ͕z͘^ŽŬŽŶĂ͕͘&ĂƌĂŚĂŶŝ͕^͘<ĂĚŶĞƌ͕<͘^ĞǇďŽƚŚ͕͘
ĚůĞƌ͕/͘ĂƵŵ͕^͘ƌƵŶŶĞƌ͕W͘ŝĐŬĞŵĞŝĞƌ͕͘<ƌŝĞŵĂŶŶ͕:͘^ĂǀŽůĂŝŶĞŶ͕^͘^ĐŚůƂŵĞƌ͕͘ǀŽŶ^ƚĞĐŚŽǁ͕d͘ǁŝĐŬĞůĂŶĚ:͘͘DŝŶǆ;ĞĚƐ͘Ϳ͘
ĂŵďƌŝĚŐĞhŶŝǀĞƌƐŝƚǇWƌĞƐƐ͕ĂŵďƌŝĚŐĞ͕hŶŝƚĞĚ<ŝŶŐĚŽŵĂŶĚEĞǁzŽƌŬ͕Ez͕h^͘
>&;ϮϬϭϭͿ͗dŚĞĞŶƚƌĞĨŽƌ>ŽǁĂƌďŽŶ&ƵƚƵƌĞƐ͕ĂƌďŽŶĂƉƚƵƌĞĂŶĚhƟůŝƐĂƟŽŶŝŶƚŚĞŐƌĞĞŶĞĐŽŶŽŵǇ͗hƐŝŶŐKϮƚŽŵĂŶƵĨĂĐƚƵƌĞ
ĨƵĞů͕ĐŚĞŵŝĐĂůƐĂŶĚŵĂƚĞƌŝĂůƐ͘ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƉŽůŝĐǇŝŶŶŽǀĂƟŽŶƐ͘ŽƌŐͬŝĚĞĂƐͬƉŽůŝĐǇͺůŝďƌĂƌǇͬĚĂƚĂͬϬϭϲϭϮͬͺƌĞƐͬŝĚсƐĂͺ&ŝůĞϭͬh͘ƉĚĨ
KϮ^ĐŝĞŶĐĞƐ͕ϮϬϭϲ͕'ůŽďĂůZŽĂĚŵĂƉĨŽƌ/ŵƉůĞŵĞŶƟŶŐKϮhƟůŝǌĂƟŽŶ͕/ŶŶŽǀĂƟŽŶĨŽƌŽŽůĂƌƚŚ&ŽƌƵŵ͕ϲϭƉ͕ŚƩƉƐ͗ͬͬĂƐƐĞƚƐ͘ĐŽŶͲ
ƚĞŶƚĨƵů͘ĐŽŵͬǆŐϬŐǀϭĂƌŚĚƌϯͬϮϳǀYǀƌǆĂYŝYƐ'ǇŽ^YƵͬϰϰĞĞϬďϳϮĐĞďϵϮϯϭĞĐϱϯĞĚϭϴϬĐďϳϱϵϲϭϰͬKϮhͺ/&ͺZŽĂĚŵĂƉͺ&/Ͳ
E>ͺϮϬϭϲͺϭϮͺϬϳ͘ƉĚĨ
ŽŶŝŶĐŬ͕,͘Ğ͕ĂŶĚ^͘D͘ĞŶƐŽŶ͕ϮϬϭϰ͗ĂƌďŽŶŝŽǆŝĚĞĂƉƚƵƌĞĂŶĚ^ƚŽƌĂŐĞ͗/ƐƐƵĞƐĂŶĚWƌŽƐƉĞĐƚƐ͘ŶŶƵ͘ZĞǀ͘ŶǀŝƌŽŶ͘ZĞƐŽƵƌ͕͘ϯϵ͕
ϮϰϯʹϳϬ͕ĚŽŝ͗ϭϬ͘ϭϭϰϲͬĂŶŶƵƌĞǀͲĞŶǀŝƌŽŶͲϬϯϮϭϭϮͲϬϵϱϮϮϮ͘
ƌĞƵƚǌŝŐ͕&͕͘ZĂǀŝŶĚƌĂŶĂƚŚ͕E͘,͕͘ĞƌŶĚĞƐ͕'͕͘ŽůǁŝŐ͕^͕͘ƌŝŐŚƚ͕Z͕͘ŚĞƌƵďŝŶŝ͕&͕͙͘DĂƐĞƌĂ͕K͘;ϮϬϭϱͿ͘ŝŽĞŶĞƌŐǇĂŶĚĐůŝŵĂƚĞĐŚĂŶŐĞ
ŵŝƟŐĂƟŽŶ͗ĂŶĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚ͘'ŝŽĞŶĞƌŐǇ͕ϳ;ϱͿ͕ϵϭϲʹϵϰϰ͘ŚƩƉƐ͗ͬͬĚŽŝ͘ŽƌŐͬϭϬ͘ϭϭϭϭͬŐĐďď͘ϭϮϮϬϱ
ĚĞĞƐƚͲtĂůĚŚŽďĞƌ͕D͕͘͘ĂĂŵĞŶ͕ĂŶĚ͘&ĂĂŝũ͕ϮϬϬϵ͗/ŶĨŽƌŵĞĚĂŶĚƵŶŝŶĨŽƌŵĞĚƉƵďůŝĐŽƉŝŶŝŽŶƐŽŶKϮĐĂƉƚƵƌĞĂŶĚƐƚŽƌĂŐĞƚĞĐŚͲ
ŶŽůŽŐŝĞƐŝŶƚŚĞEĞƚŚĞƌůĂŶĚƐ͘/Ŷƚ͘:͘'ƌĞĞŶŚ͘'ĂƐŽŶƚƌŽů͕ϯ͕ϯϮϮʹϯϯϮ͕ĚŽŝ͗ϭϬ͘ϭϬϭϲͬũ͘ŝũŐŐĐ͘ϮϬϬϴ͘Ϭϵ͘ϬϬϭ͘
ĞŽŶŝŶĐŬ͕,͕͘ĞŶƐŽŶ͕^͘;ϮϬϭϰͿ͘ĂƌďŽŶŝŽǆŝĚĞĂƉƚƵƌĞĂŶĚ^ƚŽƌĂŐĞ͗/ƐƐƵĞƐĂŶĚWƌŽƐƉĞĐƚƐ͘ŶŶƵ͘ZĞǀ͘ŶǀŝƌŽŶ͘ZĞƐŽƵƌ͘ϮϬϭϰ͘
ϯϵ͗ϮϰϯʹϳϬ͘
ŝĂǌ͕͕͘,ĂŵŝůƚŽŶ͕<͕͘:ŽŚŶƐŽŶ͕͕͘ϮϬϭϭ͘^ƚĂƚĞŽĨƚŚĞ&ŽƌĞƐƚĂƌďŽŶDĂƌŬĞƚƐϮϬϭϭ͗&ƌŽŵĂŶŽƉǇƚŽƵƌƌĞŶĐǇ͘ĐŽƐǇƐƚĞŵDĂƌŬĞƚͲ
ƉůĂĐĞZĞƉŽƌƚ͘&ŽƌĞƐƚdƌĞŶĚƐ͕tĂƐŚŝŶŐƚŽŶ͕͘
&ŝĞůĚ͕͕͘͘ΘDĂĐŚ͕<͘:͘;ϮϬϭϳͿ͘ZŝŐŚƚƐŝǌŝŶŐĐĂƌďŽŶĚŝŽǆŝĚĞƌĞŵŽǀĂů͘^ĐŝĞŶĐĞ͕ϯϱϲ;ϲϯϯϵͿ͕ϳϬϲͲϳϬϳ͘
&ƌĂŶŬ͕^͕͘,͘ƂƩĐŚĞƌ͕W͘,ĂǀůşŬ͕,͘sĂůŝŶ͕͘DŽƐŶŝĞƌ͕D͘KďĞƌƐƚĞŝŶĞƌ͕͘^ĐŚŵŝĚ͕ĂŶĚ͘ůďĞƌƐĞŶ͕ϮϬϭϯ͗,ŽǁĞīĞĐƟǀĞĂƌĞƚŚĞƐƵƐͲ
ƚĂŝŶĂďŝůŝƚǇ ĐƌŝƚĞƌŝĂ ĂĐĐŽŵƉĂŶǇŝŶŐ ƚŚĞ ƵƌŽƉĞĂŶ hŶŝŽŶ ϮϬϮϬ ďŝŽĨƵĞů ƚĂƌŐĞƚƐ͍ ' ŝŽĞŶĞƌŐǇ͕ ϱ͕ ϯϬϲʹϯϭϰ͕ ĚŽŝ͗ϭϬ͘ϭϭϭϭͬũ͘ϭϳϱϳͲ
ϭϳϬϳ͘ϮϬϭϮ͘Ϭϭϭϴϴ͘ǆ͘ŚƩƉ͗ͬͬĚŽŝ͘ǁŝůĞǇ͘ĐŽŵͬϭϬ͘ϭϭϭϭͬũ͘ϭϳϱϳͲϭϳϬϳ͘ϮϬϭϮ͘Ϭϭϭϴϴ͘ǆ;ĐĐĞƐƐĞĚ:ƵůǇϲ͕ϮϬϭϳͿ͘
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&ƵƐƐ͕^͘ϮϬϭϳ͘dŚĞϭ͘ϱƚĂƌŐĞƚ͕ƉŽůŝƟĐĂůŝŵƉůŝĐĂƟŽŶƐ͕ĂŶĚƚŚĞƌŽůĞŽĨ^͘KǆĨŽƌĚZĞƐĞĂƌĐŚŶĐǇĐůŽƉĞĚŝĂŽĨůŝŵĂƚĞ^ĐŝĞŶĐĞůŝŵĂƚĞ
^ĐŝĞŶĐĞ͕K/͗ϭϬ͘ϭϬϵϯͬĂĐƌĞĨŽƌĞͬϵϳϴϬϭϵϬϮϮϴϲϮϬ͘Ϭϭϯ͘ϱϴϱ
&ƵƐƐ͕ ^͕͘ ĂŶĚ ŽĂƵƚŚŽƌƐ͕ ϮϬϭϲ͗ ZĞƐĞĂƌĐŚ ƉƌŝŽƌŝƟĞƐ ĨŽƌ ŶĞŐĂƟǀĞ ĞŵŝƐƐŝŽŶƐ͘ ŶǀŝƌŽŶ͘ ZĞƐ͘ >ĞƩ͕͘ ϭϭ͕ ϭϭϱϬϬϳ͕ ĚŽŝ͗ϭϬ͘ϭϬϴϴͬϭϳϰϴͲ
ϵϯϮϲͬϭϭͬϭϭͬϭϭϱϬϬϳ͘
&ƵƐƐ͕^͕͘:͘'͘ĂŶĂĚĞůů͕'͘W͘WĞƚĞƌƐ͕D͘dĂǀŽŶŝ͕Z͘D͘ŶĚƌĞǁ͕W͘ŝĂŝƐ͕Z͘͘:ĂĐŬƐŽŶ͕͘͘:ŽŶĞƐ͕&͘<ƌĂǆŶĞƌ͕E͘EĂŬŝĐĞŶŽǀŝĐ͕͘>ĞYƵĞͲ
ƌĞ͕D͘Z͘ZĂƵƉĂĐŚ͕͘^ŚĂƌŝĮ͕W͘^ŵŝƚŚ͕ĂŶĚz͘zĂŵĂŐĂƚĂ͘ϮϬϭϰ͘ĞƫŶŐŽŶŶĞŐĂƟǀĞĞŵŝƐƐŝŽŶƐ͘EĂƚƵƌĞůŝŵ͘ŚĂŶŐĞϰ;ϭϬͿ͗ϴϱϬͲϴϱϯ͘
'ĞŶĞƐŝŽ͕>͕͘DŝŐůŝĞƩĂ͕&͕͘>ƵŐĂƚŽ͕͕͘ĂƌŽŶƟ͕^͕͘WŝĞƌŝ͕D͕͘sĂĐĐĂƌŝ͕&W͘;ϮϬϭϮͿ^ƵƌĨĂĐĞĂůďĞĚŽĨŽůůŽǁŝŶŐďŝŽĐŚĂƌĂƉƉůŝĐĂƟŽŶŝŶĚƵƌƵŵ
ǁŚĞĂƚ͘ŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůZĞƐĞĂƌĐŚ>ĞƩĞƌƐ;ϮϬϭϮͿ͗ϭͲϴ͘/KW^ĐŝĞŶĐĞ͘ŚƩƉ͗ͬͬŝŽƉƐĐŝĞŶĐĞ͘ŝŽƉ͘ŽƌŐͬϭϳϰϴͲϵϯϮϲͬϳͬϭͬϬϭϰϬϮϱ͘
'ůŽďĂů^/ŶƐƟƚƵƚĞ͕ϮϬϭϲ͕dŚĞ'ůŽďĂů^ƚĂƚƵƐŽĨ^͕ϮϬϭϲ͗^ƵŵŵĂƌǇZĞƉŽƌƚ͕ƵƐƚƌĂůŝĂ͕ŚƩƉƐ͗ͬͬŚƵď͘ŐůŽďĂůĐĐƐŝŶƐƟƚƵƚĞ͘ĐŽŵͬƐŝƚĞƐͬ
ĚĞĨĂƵůƚͬĮůĞƐͬƉƵďůŝĐĂƟŽŶƐͬϮϬϭϭϱϴͬŐůŽďĂůͲƐƚĂƚƵƐͲĐĐƐͲϮϬϭϲͲƐƵŵŵĂƌǇͲͲƌĞƉŽƌƚ͘ƉĚĨ
'ƌŝƐĐŽŵ͕͘t͕͘ĚĂŵƐ͕:͕͘ůůŝƐ͕W͕͘,ŽƵŐŚƚŽŶ͕Z͕͘͘>ŽŵĂǆ͕'͕͘DŝƚĞǀĂ͕͕͘͘^ĐŚůĞƐŝŶŐĞƌ͕t͘,͕͘^ŚŽĐŚ͕͕͘^ŝŝŬĂŵćŬŝ͕:͕͘tŽŽĚďƵƌǇ͕W͕͘
ŐĂŶũĂƌ͕͕͘ůĂĐŬŵĂŶ͕͕͘ĂŵƉĂƌŝ͕:͕͘ŽŶĂŶƚ͕Z͘d͕͘ĞůŐĂĚŽ͕͕͘ůŝĂƐ͕W͕͘,ĂŵƐŝŬ͕D͕͘<ŝĞƐĞĐŬĞƌ͕:͕͘>ĂŶĚŝƐ͕͕͘WŽůĂƐŬǇ͕^͕͘WŽƚĂƉŽǀ͕
W͕͘WƵƚǌ͕&͕͘͘^ĂŶĚĞƌŵĂŶ͕:͕͘^ŝůǀŝƵƐ͕D͕͘^ŵŝƚŚ͕W͕͘tŽůůĞŶďĞƌŐ͕͘Θ&ĂƌŐŝŽŶĞ͕:͘ϮϬϭϳ͘EĂƚƵƌĂůƉĂƚŚǁĂǇƐƚŽĐůŝŵĂƚĞŵŝƟŐĂƟŽŶ͘
WƌŽĐĞĞĚŝŶŐƐŽĨƚŚĞEĂƟŽŶĂůĐĂĚĞŵǇŽĨ^ĐŝĞŶĐĞƐ͕h^;ŝŶƉƌĞƐƐͿ͘
,ĂŵŝůƚŽŶ͕<͕͘ŚŽŬŬĂůŝŶŐĂŵ͕h͕͘ĞŶĚĂŶĂ͕D͕͘ϮϬϭϬ͘^ƚĂƚĞŽĨƚŚĞ&ŽƌĞƐƚĂƌďŽŶDĂƌŬĞƚƐϮϬϬϵ͗dĂŬŝŶŐZŽŽƚĂŶĚƌĂŶĐŚŝŶŐKƵƚ͘ĐŽͲ
ƐǇƐƚĞŵDĂƌŬĞƚƉůĂĐĞZĞƉŽƌƚ͘&ŽƌĞƐƚdƌĞŶĚƐ͕tĂƐŚŝŶŐƚŽŶ͕͘
,ĂƌƚŵĂŶŶ:͕͘tĞƐƚ͘:͕͘ZĞŶĨŽƌƚŚW͕<ŽŚůĞƌW͕Ğ>ĂZŽĐŚĂ͘>͕͘tŽůĨͲ'ůĂĚƌŽǁ͕͘͘Ƶƌƌ,͘,͕͘^ĐŚĞīƌĂŶ:͕ϮϬϭϯ͕ŶŚĂŶĐĞĚĐŚĞŵŝĐĂů
ǁĞĂƚŚĞƌŝŶŐĂƐĂŐĞŽĞŶŐŝŶĞĞƌŝŶŐƐƚƌĂƚĞŐǇƚŽƌĞĚƵĐĞĂƚŵŽƐƉŚĞƌŝĐĐĂƌďŽŶĚŝŽǆŝĚĞ͕ƐƵƉƉůǇŶƵƚƌŝĞŶƚƐ͕ĂŶĚŵŝƟŐĂƚĞŽĐĞĂŶĂĐŝĚŝĮĐĂͲ
ƟŽŶ͕ZĞǀŝĞǁƐŝŶ'ĞŽƉŚǇƐŝĐƐϱϭ;ϮͿƉƉϭϭϯͲϭϰϵ͕K/͗ϭϬ͘ϭϬϬϮͬƌŽŐ͘ϮϬϬϬϰ
,ĂǀůşŬ͕ W͕͘ ĂŶĚ ŽĂƵƚŚŽƌƐ͕ ϮϬϭϭ͗ 'ůŽďĂů ůĂŶĚͲƵƐĞ ŝŵƉůŝĐĂƟŽŶƐ ŽĨ ĮƌƐƚ ĂŶĚ ƐĞĐŽŶĚ ŐĞŶĞƌĂƟŽŶ ďŝŽĨƵĞů ƚĂƌŐĞƚƐ͘ ŶĞƌŐǇ WŽůŝĐǇ͕ ϯϵ͕
ϱϲϵϬʹϱϳϬϮ͕ĚŽŝ͗ϭϬ͘ϭϬϭϲͬũ͘ĞŶƉŽů͘ϮϬϭϬ͘Ϭϯ͘ϬϯϬ͘
,ĞŶĚĞƌƐŽŶ'͕͘ZŝĐŬĂďǇZ͕͘ŽƵŵĂŶ,͕͘ϮϬϬϴ͕ĞĐƌĞĂƐŝŶŐĂƚŵŽƐƉŚĞƌŝĐKϮďǇŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐŽĐĞĂŶĂůŬůĂŝŶŝƚǇ͕ŚƩƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ĞĂƌƚŚ͘Žǆ͘ĂĐ͘
ƵŬͬΕŐŝĚĞŽŶŚͬƌĞƉŽƌƚƐͬƋƵĞƐƚƌĂƚĞͺƌĞƉŽƌƚ͘ƉĚĨ
,ŽƵŐŚƚŽŶ͕Z͕͘͘ǇĞƌƐ͕͕͘ΘEĂƐƐŝŬĂƐ͕͘͘;ϮϬϭϱͿ͘ƌŽůĞĨŽƌƚƌŽƉŝĐĂůĨŽƌĞƐƚƐŝŶƐƚĂďŝůŝǌŝŶŐĂƚŵŽƐƉŚĞƌŝĐKϮ͘EĂƚƵƌĞůŝŵĂƚĞŚĂŶŐĞ͕
ϱ;ϭϮͿ͕ϭϬϮϮͲϭϬϮϯ͘
,ŽƵƐĞ<͕,ŽƵƐĞ,͕^ĐŚƌĂŐW͕ǌŝǌD:;ϮϬϬϳͿůĞĐƚƌŽĐŚĞŵŝĐĂůĂĐĐĞůĞƌĂƟŽŶŽĨĐŚĞŵŝĐĂůǁĞĂƚŚĞƌŝŶŐĂƐĂŶĞŶĞƌŐĞƟĐĂůůǇĨĞĂƐŝďůĞ
ĂƉƉƌŽĂĐŚƚŽŵŝƟŐĂƟŶŐĂŶƚŚƌŽƉŽͲŐĞŶŝĐĐůŝŵĂƚĞĐŚĂŶŐĞ͘ŶǀŝƌŽŶ^ĐŝdĞĐŚŶŽůϰϭ;ϮϰͿ͗ϴϰϲϰʹϴϰϳϬ
,Ƶ͕^͕͘EŝƵ͕͕͘ŚĞŶ͕z͕͘>ŝ͕>͕͘ŚĂŶŐ͕,͘;ϮϬϭϳͿ͘'ůŽďĂůǁĞƚůĂŶĚƐ͗ƉŽƚĞŶƟĂůĚŝƐƚƌŝďƵƟŽŶ͕ǁĞƚůĂŶĚůŽƐƐ͕ĂŶĚƐƚĂƚƵƐ͘^ĐŝĞŶĐĞŽĨƚŚĞdŽƚĂů
Environmentϱϴϲ͗ϯϭϵͲϯϮϳ͘
/&͕ϮϬϭϳ͕ĂƌďŽŶŝŽǆŝĚĞhƟůŝǌĂƟŽŶ;KϮhͿ͗/&ZŽĂĚŵĂƉϭ͘Ϭ͕
/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů ŶĞƌŐǇ ŐĞŶĐǇ͕ ϮϬϭϳ͕ ŶĞƌŐǇ dĞĐŚŶŽůŽŐǇ WĞƌƐƉĞĐƟǀĞƐ ϮϬϭϳ͘ ĂƚĂůǇƐŝŶŐ ŶĞƌŐǇ dĞĐŚŶŽůŽŐǇ dƌĂŶƐĨŽƌŵĂƟŽŶƐ͕ WĂƌŝƐ
;/^EϵϳϴͲϵϮͲϲϰͲϮϳϬϱϬͲϯͿ
/WϮϬϭϰ͕ϮϬϭϯ^ƵƉƉůĞŵĞŶƚƚŽƚŚĞϮϬϬϲ/W'ƵŝĚĞůŝŶĞƐĨŽƌEĂƟŽŶĂů'ƌĞĞŶŚŽƵƐĞ'ĂƐ/ŶǀĞŶƚŽƌŝĞƐ͗tĞƚůĂŶĚƐ͕,ŝƌĂŝƐŚŝ͕d͕͘<ƌƵŐ͕d͕͘
dĂŶĂďĞ͕<͕͘^ƌŝǀĂƐƚĂǀĂ͕E͕͘ĂĂƐĂŶƐƵƌĞŶ͕:͕͘&ƵŬƵĚĂ͕D͘ĂŶĚdƌŽǆůĞƌ͕d͘'͘;ĞĚƐͿ͘WƵďůŝƐŚĞĚ͗/W͕^ǁŝƚǌĞƌůĂŶĚ͘
/W͕ϮϬϬϱͲĞƌƚDĞƚǌ͕KŐƵŶůĂĚĞĂǀŝĚƐŽŶ͕,ĞůĞĞŶĚĞŽŶŝŶĐŬ͕DĂŶƵĞůĂ>ŽŽƐĂŶĚ>ĞŽDĞǇĞƌ;ĚƐ͘Ϳ͘ĂŵďƌŝĚŐĞhŶŝǀĞƌƐŝƚǇWƌĞƐƐ͕
h<͘ƉƉϰϯϭ͘ŚƩƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ŝƉĐĐ͘ĐŚͬƉĚĨͬƐƉĞĐŝĂůͲƌĞƉŽƌƚƐͬƐƌĐĐƐͬƐƌĐĐƐͺǁŚŽůĞƌĞƉŽƌƚ͘ƉĚĨ
/W͘ϮϬϭϰ͘ůŝŵĂƚĞŚĂŶŐĞϮϬϭϰ͗^ǇŶƚŚĞƐŝƐZĞƉŽƌƚ͘ŽŶƚƌŝďƵƟŽŶŽĨtŽƌŬŝŶŐ'ƌŽƵƉƐ/͕//ĂŶĚ///ƚŽƚŚĞ&ŝŌŚƐƐĞƐƐŵĞŶƚZĞƉŽƌƚŽĨ
ƚŚĞ/ŶƚĞƌŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚĂůWĂŶĞůŽŶůŝŵĂƚĞŚĂŶŐĞ͘'ĞŶĞǀĂ͕^ǁŝƚǌĞƌůĂŶĚ͗/W͘
:ŽŶĞƐ͕͕͘͘<͘s͘ĂůǀŝŶ͕t͘͘ŽůůŝŶƐ͕ĂŶĚ:͘ĚŵŽŶĚƐ͕ϮϬϭϱ͗ĐĐŽƵŶƟŶŐĨŽƌƌĂĚŝĂƟǀĞĨŽƌĐŝŶŐĨƌŽŵĂůďĞĚŽĐŚĂŶŐĞŝŶĨƵƚƵƌĞŐůŽďĂů
ůĂŶĚͲƵƐĞƐĐĞŶĂƌŝŽƐ͘ůŝŵ͘ŚĂŶŐĞ͕ϭϯϭ͕ϲϵϭʹϳϬϯ͕ĚŽŝ͗ϭϬ͘ϭϬϬϳͬƐϭϬϱϴϰͲϬϭϱͲϭϰϭϭͲϱ͘
:ŽƐĞƉŚ͕^͕͘'ƌĂďĞƌ͕͘Z͕͘ŚŝĂ͕͕͘DƵŶƌŽĞ͕W͕͘ŽŶŶĞ͕^͕͘dŚŽŵĂƐ͕d͕͘EŝĞůƐĞŶ͕^͕͘DĂƌũŽ͕͕͘ZƵƚůŝĚŐĞ͕,͕͘WĂŶ͕'͘y͘ĂŶĚ>ŝ͕>͕͘ϮϬϭϯ͘
^ŚŝŌŝŶŐƉĂƌĂĚŝŐŵƐ͗ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨŚŝŐŚͲĞĸĐŝĞŶĐǇďŝŽĐŚĂƌĨĞƌƟůŝǌĞƌƐďĂƐĞĚŽŶŶĂŶŽͲƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐĂŶĚƐŽůƵďůĞĐŽŵƉŽŶĞŶƚƐ͘ĂƌďŽŶ
DĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͕ϰ;ϯͿ͕ƉƉ͘ϯϮϯͲϯϰϯ͘Ϳ
<ĞŝƚŚ͕͘t͘ϮϬϭϳ͘dŽǁĂƌĚĂZĞƐƉŽŶƐŝďůĞ^ŽůĂƌ'ĞŽĞŶŐŝŶĞĞƌŝŶŐZĞƐĞĂƌĐŚWƌŽŐƌĂŵ͘/ƐƐƵĞƐŝŶ^ĐŝĞŶĐĞĂŶĚdĞĐŚŶŽůŽŐǇϯϯ;ϯͿ͕ϳϭͲϳϳ͘
<ĞŝƚŚ͕͘t͕͘,ĂͲƵŽŶŐD͕͘^ƚŽůĂƌŽī:͘<͕͘ϮϬϬϲ͕ůŝŵĂƚĞ^ƚƌĂƚĞŐǇǁŝƚŚKϮĂƉƚƵƌĞĨƌŽŵƚŚĞŝƌ͕ůŝŵĂƚĞŚĂŶŐĞ͕ǀ͘ϳϰϭϳͲϰϱ͕K/͗
ϭϬ͘ϭϬϬϳͬƐϭϬϱϴϰͲϬϬϱͲϵϬϮϲͲǆ
<ĞůĞŵĞŶW͕DĂƩĞƌ:͕ϮϬϬϴ͕/ŶƐŝƚƵĐĂƌďŽŶĂƟŽŶŽĨƉĞƌŝĚŽƟƚĞĨŽƌKϮƐƚŽƌĂŐĞ͘WE^ϭϬϱ;ϰϱͿƉƉϭϳϮϵϱʹϭϳϯϬϬ
<ĞŵƉĞƌ͕:͕͘ϮϬϭϱ͗ŝŽŵĂƐƐĂŶĚĐĂƌďŽŶĚŝŽǆŝĚĞĐĂƉƚƵƌĞĂŶĚƐƚŽƌĂŐĞ͗ƌĞǀŝĞǁ͘/Ŷƚ͘:͘'ƌĞĞŶŚ͘'ĂƐŽŶƚƌŽů͕ϰϬ͕ϰϬϭʹϰϯϬ͕ĚŽŝ͗ϭϬ͘ϭϬϭϲͬũ͘
ŝũŐŐĐ͘ϮϬϭϱ͘Ϭϲ͘ϬϭϮ͘
<ŚĞƐŚŐŝ͕,͘^͘ϭϵϵϱ͘^ĞƋƵĞƐƚĞƌŝŶŐĂƚŵŽƐƉŚĞƌŝĐĐĂƌďŽŶĚŝŽǆŝĚĞďǇŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐŽĐĞĂŶĂůŬĂůŝŶŝƚǇ͘ŶĞƌŐǇ͕ϮϬ;ϵͿ͕ϵϭϱͲϵϮϮ͘
<ŝŵĂƌŽ͕͕͘͘/ƐĂĂĐ͕D͘͘ΘŚĂŵƐŚĂŵĂ͕^͘͘K͘;ϮϬϭϭͿĂƌďŽŶƉŽŽůƐŝŶƚƌĞĞďŝŽŵĂƐƐĂŶĚƐŽŝůƐƵŶĚĞƌƌŽƚĂƟŽŶĂůǁŽŽĚůŽƚƐǇƐƚĞŵƐ
ŝŶĂƐƚĞƌŶdĂŶǌĂŶŝĂ͘/Ŷ͗͟ĂƌďŽŶ^ĞƋƵĞƐƚƌĂƟŽŶWŽƚĞŶƟĂůŽĨŐƌŽĨŽƌĞƐƚƌǇ^ǇƐƚĞŵƐ͕͟ĞĚ͘<ƵŵĂƌ͕͘D͘ΘEĂŝƌ͕W͘<͘Z͕͘^ƉƌŝŶŐĞƌ͕ŽƌͲ
ĚƌĞĐŚƚ͕E>͘ƉƉ͘ϭϮϵͲϭϰϯ͘
<ŝƌƐĐŚďĂƵŵ͕D͘h͘&͕͘tŚŝƚĞŚĞĂĚ͕͕͘ĞĂŶ͕^͘D͕͘ĞĞƚƐ͕W͘E͕͘^ŚĞƉŚĞƌĚ͕:͕͘͘ΘƵƐƐĞŝů͕͘'͘;ϮϬϭϭͿ͘/ŵƉůŝĐĂƟŽŶƐŽĨĂůďĞĚŽĐŚĂŶŐĞƐ
ĨŽůůŽǁŝŶŐĂīŽƌĞƐƚĂƟŽŶŽŶƚŚĞďĞŶĞĮƚƐŽĨĨŽƌĞƐƚƐĂƐĐĂƌďŽŶƐŝŶŬƐ͘ŝŽŐĞŽƐĐŝĞŶĐĞƐ͕ϴ;ϭϮͿ͕ϯϲϴϳ͘
>ĂĐŬŶĞƌ<͘^͕͘ŝŽĐŬ,͕͘'ƌŝŵĞƐW͕͘ϭϵϵϵ͕ĂƌďŽŶŝŽǆŝĚĞǆƚƌĂĐƟŽŶĨƌŽŵŝƌ͗/Ɛ/ƚĂŶKƉƟŽŶ͍/ŶWƌŽĐĞĞĚŝŶŐƐŽĨƚŚĞϮϰƚŚŶŶƵĂůdĞĐŚͲ
ŶŝĐĂůŽŶĨĞƌĞŶĐĞŽŶŽĂůhƟůŝǌĂƟŽŶΘ&ƵĞů^ǇƐƚĞŵƐ͕ůĞĂƌǁĂƚĞƌ͕&>͖͘ƉƉϴϴϱʹϴϵϲ
>ĂĐŬŶĞƌ<^͕tĞŶĚƚ,͕ƵƩW͕:ŽǇĐĞ>͕^ŚĂƌƉ,;ϭϵϵϱͿĂƌďŽŶĚŝŽǆŝĚĞĚŝƐƉŽƐĂůŝŶĐĂƌďŽŶĂƚĞŵŝŶĞƌĂůƐ͕ŶĞƌŐǇϭϭ;ϮϬͿƉƉ͘ϭϭϱϯͲ
ϭϭϳϬ
>Ăů͕Z;ϮϬϭϭͿ^ĞƋƵĞƐƚĞƌŝŶŐĐĂƌďŽŶŝŶƐŽŝůƐŽĨĂŐƌŽͲĞĐŽƐǇƐƚĞŵƐ͘&ŽŽĚWŽůŝĐǇϯϲ͕^ƵƉƉůĞŵĞŶƚϭ͕ƉƉ͘^ϯϯͲ^ϯϵ
>Ăů͕Z͘;ϮϬϭϯͿ/ŶƚĞŶƐŝǀĞŐƌŝĐƵůƚƵƌĞĂŶĚƚŚĞ^ŽŝůĂƌďŽŶWŽŽů͘:ŽƵƌŶĂůŽĨƌŽƉ/ŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚ͕Ϯϳ;ϲͿ͕ƉƉ͘ϳϯϱͲϳϱϭ
>ĂƐƐŝƚĞƌ///:͕͘͘DŝƐƌĂ^͕͘ϮϬϭϲ͕ĂƌďŽŶŶŐŝŶĞĞƌŝŶŐ͕,ĂƌǀĂƌĚƵƐŝŶĞƐƐ^ĐŚŽŽůĐĂƐĞƐƚƵĚǇ͕ϵͲϴϭϰͲϬϰϬ͘
>ĞŚŵĂŶŶ:͕͘ǌŝŵĐǌŝŬ͕͕͘>ĂŝƌĚ͕͕͘^ŽŚŝ͕^͘;ϮϬϭϱͿ^ƚĂďŝůŝƚǇŽĨďŝŽĐŚĂƌŝŶƐŽŝů͘/Ŷ͗ŝŽĐŚĂƌĨŽƌŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůDĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͗^ĐŝĞŶĐĞ͕
dĞĐŚŶŽůŽŐǇĂŶĚ/ŵƉůĞŵĞŶƚĂƟŽŶ;ĞĚƐ͘>ĞŚŵĂŶŶ͕:͕͘:ŽƐĞƉŚ͕^͘Ϳ͕ƉƉ͘ϮϯϱͲϮϴϮ͕dĂǇůŽƌĂŶĚ&ƌĂŶĐŝƐ͕>ŽŶĚŽŶ͕h<͘
>ĞŚŵĂŶŶ͕:͘Θ:ŽƐĞƉŚ͕^͘;ϮϬϬϵͿŝŽĐŚĂƌĨŽƌŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůDĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͗^ĐŝĞŶĐĞĂŶĚdĞĐŚŶŽůŽŐǇ͘ĂƌƚŚƐĐĂŶŽŽŬƐ>ƚĚ͕͘>ŽŶĚŽŶ͕
h<͘
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6058
>ĞŶƚŽŶ͕d͘D͘;ϮϬϭϰͿdŚĞ'ůŽďĂůWŽƚĞŶƟĂůĨŽƌĂƌďŽŶŝŽǆŝĚĞZĞŵŽǀĂů͘/Ŷ'ĞŽĞŶŐŝŶĞĞƌŝŶŐŽĨƚŚĞůŝŵĂƚĞ^ǇƐƚĞŵ;ĞĚƐ,ĂƌƌŝƐŽŶ͕Z͘D͘
Θ,ĞƐƚĞƌ͕Z͘͘Ϳ͕ZŽǇĂů^ŽĐŝĞƚǇŽĨŚĞŵŝƐƚƌǇ͕ϮϬϭϰ͕ƉƉ͘ϱϮͲϳϵ͘
>ŝ͕͕͘EŝƵ͕^͕͘Θ>ƵŽ͕z͘;ϮϬϭϮͿ͘'ůŽďĂůƉĂƩĞƌŶƐŽĨƚŚĞĚǇŶĂŵŝĐƐŽĨƐŽŝůĐĂƌďŽŶĂŶĚŶŝƚƌŽŐĞŶƐƚŽĐŬƐĨŽůůŽǁŝŶŐĂīŽƌĞƐƚĂƟŽŶ͗ĂŵĞƚĂͲ
ĂŶĂůǇƐŝƐ͘EĞǁWŚǇƚŽůŽŐŝƐƚ͕ϭϵϱ;ϭͿ͕ϭϳϮͲϭϴϭ͘
>ŽŵĂǆ͕'͕͘D͘tŽƌŬŵĂŶ͕d͘>ĞŶƚŽŶ͕E͘^ŚĂŚ͕ϮϬϭϱ͕ZĞĨƌĂŵŝŶŐƚŚĞƉŽůŝĐǇĂƉƉƌŽĂĐŚƚŽŐƌĞĞŶŚŽƵƐĞŐĂƐƌĞŵŽǀĂůƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐ͕ŶĞƌŐǇ
WŽůŝĐǇ͕ϳϴ;ϮϬϭϱͿϭϮϱʹϭϯϲ͕ĚŽŝ͗ϭϬ͘ϭϬϭϲͬũ͘ĞŶƉŽů͘ϮϬϭϰ͘ϭϬ͘ϬϬϮ
DĂƌƐŚĂůů͕͘ϮϬϭϳ͕͞/Ŷ^ǁŝƚǌĞƌůĂŶĚ͕ĂŐŝĂŶƚŶĞǁŵĂĐŚŝŶĞŝƐƐƵĐŬŝŶŐĐĂƌďŽŶĚŝƌĞĐƚůǇĨƌŽŵƚŚĞĂŝƌ͕͟ΘEĞǁƐ͕:ƵŶĞϭ;ƌĞƉƌŝŶƚĞĚŝŶ
^ĐŝĞŶĐĞ͗ĚŽŝ͗ϭϬ͘ϭϭϮϲͬƐĐŝĞŶĐĞ͘ĂĂŶϲϵϭϱͿ
DĐŽŶŽƵŐŚt͕͘ϮϬϭϲ͕ĂƌďŽŶŝƐŶŽƚƚŚĞŶĞŵǇ͕EĂƚƵƌĞϱϯϵ͕ƉƉϯϰϵͲϯϱϭ
DĐ>ĂƌĞŶ͕͕͘ϮϬϭϮ͗ĐŽŵƉĂƌĂƟǀĞŐůŽďĂůĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚŽĨƉŽƚĞŶƟĂůŶĞŐĂƟǀĞĞŵŝƐƐŝŽŶƐƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐ͘^ƉĞĐ͘/ƐƐƵĞEĞŐĂƚ͘ŵŝƐƐ͘dĞĐŚͲ
ŶŽů͕͘ϵϬ͕ϰϴϵʹϱϬϬ͕ĚŽŝ͗ϭϬ͘ϭϬϭϲͬũ͘ƉƐĞƉ͘ϮϬϭϮ͘ϭϬ͘ϬϬϱ͘
DŝůĞƐ>͘ĂŶĚ^ŽŶǁĂ͘:͘ĞƚĂů͘ϮϬϭϱhEWŵŝƐƐŝŽŶƐ'ĂƉZĞƉŽƌƚ͕ŚĂƉƚĞƌϲ͗DŝƟŐĂƟŽŶƉŽƚĞŶƟĂůĨƌŽŵĨŽƌĞƐƚͲƌĞůĂƚĞĚĂĐƟǀŝƟĞƐĂŶĚ
ŝŶĐĞŶƟǀĞƐĨŽƌĞŶŚĂŶĐĞĚĂĐŽŶŝŶĚĞǀĞůŽƉŝŶŐĐŽƵŶƚƌŝĞƐ
DŝŶĂƐŶǇ͕͘ĞƚĂů͘;ϮϬϭϳͿ^ŽŝůĐĂƌďŽŶϰƉĞƌŵŝůůĞ͘'ĞŽĚĞƌŵĂϮϵϮ;ϮϬϭϳͿϱϵʹϴϲ
DŝŶǆ͕:͖͘͘>Ăŵď͕t͖͘ĂůůĂŐŚĂŶ͕D͖͘ŽƌŶŵĂŶŶ͕>͖͘&ƵƐƐ͕^͘ϮϬϭϳ͘&ĂƐƚŐƌŽǁŝŶŐƌĞƐĞĂƌĐŚŽŶŶĞŐĂƟǀĞĞŵŝƐƐŝŽŶƐ͘Ŷǀŝƌ͘ZĞƐ͘>ĞƩĞƌƐ
ϭϮͬϬϯϱϬϬϳ
DŝƚƐĐŚ͕tŝůůŝĂŵ:͕͘ĞƚĂů͘;ϮϬϭϮͿ͘tĞƚůĂŶĚƐ͕ĐĂƌďŽŶ͕ĂŶĚĐůŝŵĂƚĞĐŚĂŶŐĞ͘>ĂŶĚƐĐĂƉĞĐŽůŽŐǇϮϴ͘ϰ͗ϱϴϯͲϱϵϳ͘
DŽŶĨƌĞĚĂ͕͕͘E͘ZĂŵĂŶŬƵƩǇ͕ĂŶĚ:͘͘&ŽůĞǇ͕ϮϬϬϴ͗&ĂƌŵŝŶŐƚŚĞƉůĂŶĞƚ͗Ϯ͘'ĞŽŐƌĂƉŚŝĐĚŝƐƚƌŝďƵƟŽŶŽĨĐƌŽƉĂƌĞĂƐ͕ǇŝĞůĚƐ͕ƉŚǇƐŝŽůŽŐŝͲ
ĐĂůƚǇƉĞƐ͕ĂŶĚŶĞƚƉƌŝŵĂƌǇƉƌŽĚƵĐƟŽŶŝŶƚŚĞǇĞĂƌϮϬϬϬ͘'ůŽďĂůŝŽŐĞŽĐŚĞŵ͘ǇĐůĞƐ͕ϮϮ͕ĚŽŝ͗ϭϬ͘ϭϬϮϵͬϮϬϬϳ'ϬϬϮϵϰϳ͘
DŽŶŬŵĂŶ^͕͘DĂĐŽŶĂůĚD͕͘ϮϬϭϱ͕ĂƐĞƐƚƵĚŝĞƐĨŽƌKϮƵƟůŝǌĂƟŽŶŝŶĐŽŶĐƌĞƚĞ͕^ƉĞĐ͘WƵďůŝĐĂƟŽŶϯϬϯ͕ŵĞƌŝĐĂŶŽŶĐƌĞƚĞ/ŶƐƟƚƵƚĞ͕
ƉƉ͘ϯϯͲϰϰ
EĂŝŵƐ;ϮϬϭϲͿ͗,͘EĂŝŵƐ͕ĐŽŶŽŵŝĐƐŽĨĐĂƌďŽŶĚŝŽǆŝĚĞĐĂƉƚƵƌĞĂŶĚƵƟůŝǌĂƟŽŶͲƐƵƉƉůǇĂŶĚĚĞŵĂŶĚƉĞƌƐƉĞĐƟǀĞ͘Environmental
^ĐŝĞŶĐĞĂŶĚWŽůůƵƟŽŶZĞƐĞĂƌĐŚ͕ϭͲϭϲ͘
EZ͕ ϮϬϭϳ͕ 'ƌĞĞŶŚŽƵƐĞ 'ĂƐ ZĞŵŽǀĂů ĨƌŽŵ ƚŚĞ ƚŵŽƐƉŚĞƌĞ͕ WƌŽŐƌĂŵ KǀĞƌǀŝĞǁ͕ ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŶĞƌĐ͘ĂĐ͘ƵŬͬƌĞƐĞĂƌĐŚͬĨƵŶĚĞĚͬƉƌŽͲ
ŐƌĂŵŵĞƐͬŐŐƌͬηǆĐŽůůĂƉƐĞϮ
EŝĞůƐĞŶ͕ŶŶĞ^ŽĮĞůďƵƌŐ͖WůĂŶƟŶŐĂ͕ŶĚƌĞǁ:͖͘ůŝŐ͕ZĂůƉŚ:͘ϮϬϭϰ͘EĞǁĐŽƐƚĞƐƟŵĂƚĞƐĨŽƌĐĂƌďŽŶƐĞƋƵĞƐƚƌĂƟŽŶƚŚƌŽƵŐŚĂīŽƌĞƐͲ
ƚĂƟŽŶŝŶƚŚĞhŶŝƚĞĚ^ƚĂƚĞƐ͘'ĞŶ͘dĞĐŚ͘ZĞƉ͘WEtͲ'dZͲϴϴϴ͘WŽƌƚůĂŶĚ͕KZ͗h͘^͘ĞƉĂƌƚŵĞŶƚŽĨŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ͕&ŽƌĞƐƚ^ĞƌǀŝĐĞ͕WĂĐŝĮĐ
EŽƌƚŚǁĞƐƚZĞƐĞĂƌĐŚ^ƚĂƟŽŶ͘ϯϱƉ͘
WĂŐĞ^͕͘͘,ŽŽŝũĞƌ͘ϮϬϭϲ/ŶƚŚĞůŝŶĞŽĨĮƌĞ͗ƚŚĞƉĞĂƚůĂŶĚƐŽĨ^ŽƵƚŚĞĂƐƚƐŝĂ͘WŚŝů͘dƌĂŶƐ͘Z͘^ŽĐ͘ϯϳϭ͗ϮϬϭϱϬϭϳϲ͘ŚƩƉ͗ͬͬĚǆ͘ĚŽŝ͘
ŽƌŐͬϭϬ͘ϭϬϵϴͬƌƐƚď͘ϮϬϭϱ͘Ϭϭϳϲ
WĂƌŝƐŚ͕&͕͘^ŝƌŝŶ͕͕͘ŚĂƌŵĂŶ͕͘:͕͘:ŽŽƐƚĞŶ͕,͕͘DŝŶĂǇĞǀĂ͕d͕͘^ŝůǀŝƵƐ͕D͕͘^ƚƌŝŶŐĞƌ͕>͘;ϮϬϬϴͿ͘ƐƐĞƐƐŵĞŶƚŽŶWĞĂƚůĂŶĚƐ͕ŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚǇ
ĂŶĚůŝŵĂƚĞŚĂŶŐĞ͗DĂŝŶZĞƉŽƌƚ͘'ůŽďĂůŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĞŶƚƌĞ͕<ƵĂůĂ>ƵŵƉƵƌĂŶĚtĞƚůĂŶĚƐ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů͕tĂŐĞŶŝŶŐĞŶ͘
WĞƚĞƌƐ͕'͘W͕͘Z͘D͘ŶĚƌĞǁ͕:͘'͘ĂŶĂĚĞůů͕^͘&ƵƐƐ͕Z͘͘:ĂĐŬƐŽŶ͕:͘/͘/͘<ŽƌƐďĂŬŬĞŶ͕͘>ĞYƵĠƌĠ͕ĂŶĚE͘EĂŬŝĐĞŶŽǀŝĐ͕ϮϬϭϳ͗<ĞǇ
ŝŶĚŝĐĂƚŽƌƐƚŽƚƌĂĐŬĐƵƌƌĞŶƚƉƌŽŐƌĞƐƐĂŶĚĨƵƚƵƌĞĂŵďŝƟŽŶŽĨƚŚĞWĂƌŝƐŐƌĞĞŵĞŶƚ͘EĂƚ͘ůŝŵ͘ŚĂŶŐ͕͘ϳ͕ϭϭϴʹϭϮϮ͕ĚŽŝ͗ϭϬ͘ϭϬϯϴͬ
ŶĐůŝŵĂƚĞϯϮϬϮ͘
WĞƚĞƌƐ͕'͘W͕͘K͘'ĞĚĞŶ͕ϮϬϭϳ͗ĂƚĂůǇƐŝŶŐĂƉŽůŝƟĐĂůƐŚŝŌĨƌŽŵůŽǁƚŽŶĞŐĂƟǀĞĐĂƌďŽŶ͘EĂƚ͘ůŝŵ͘ŚĂŶŐ͕͘ϳ͕ϲϭϵʹϲϮϭ͕ĚŽŝ͗ϭϬ͘ϭϬϯϴͬ
ŶĐůŝŵĂƚĞϯϯϲϵ͘
WůĞǀŝŶ͕Z͘:͕͘D͘K͛,ĂƌĞ͕͘͘:ŽŶĞƐ͕D͘^͘dŽƌŶ͕ĂŶĚ,͘<͘'ŝďďƐ͕ϮϬϭϬ͗'ƌĞĞŶŚŽƵƐĞ'ĂƐŵŝƐƐŝŽŶƐĨƌŽŵŝŽĨƵĞůƐ͛/ŶĚŝƌĞĐƚ>ĂŶĚhƐĞ
ŚĂŶŐĞƌĞhŶĐĞƌƚĂŝŶďƵƚDĂǇĞDƵĐŚ'ƌĞĂƚĞƌƚŚĂŶWƌĞǀŝŽƵƐůǇƐƟŵĂƚĞĚ͘ŶǀŝƌŽŶ͘^Đŝ͘dĞĐŚŶŽů͕͘ϰϰ͕ϴϬϭϱʹϴϬϮϭ͕ĚŽŝ͗ϭϬ͘ϭϬϮϭͬ
ĞƐϭϬϭϵϰϲƚ͘ŚƩƉ͗ͬͬƉƵďƐ͘ĂĐƐ͘ŽƌŐ͘ŐůŽďĂůƉƌŽǆǇ͘Đǀƚ͘ĚŬͬĚŽŝͬĨƵůůͬϭϬ͘ϭϬϮϭͬĞƐϭϬϭϵϰϲƚ͘
WŽƉƉ͕͕͘<ƌĂƵƐĞ͕D͕͘ŝĞƚƌŝĐŚ͕:͘W͕͘>ŽƚǌĞͲĂŵƉĞŶ͕,͕͘>ĞŝŵďĂĐŚ͕D͕͘ĞƌŝŶŐĞƌ͕d͕͘ΘĂƵĞƌ͕E͘;ϮϬϭϮͿ͘ĚĚŝƟŽŶĂůKϮĞŵŝƐƐŝŽŶƐĨƌŽŵ
ůĂŶĚƵƐĞĐŚĂŶŐĞͶ&ŽƌĞƐƚĐŽŶƐĞƌǀĂƟŽŶĂƐĂƉƌĞĐŽŶĚŝƟŽŶĨŽƌƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞƉƌŽĚƵĐƟŽŶŽĨƐĞĐŽŶĚŐĞŶĞƌĂƟŽŶďŝŽĞŶĞƌŐǇ͘ĐŽůŽŐŝĐĂů
Economics͕ϳϰ͕ϲϰʹϳϬ͘ŚƩƉƐ͗ͬͬĚŽŝ͘ŽƌŐͬϭϬ͘ϭϬϭϲͬũ͘ĞĐŽůĞĐŽŶ͘ϮϬϭϭ͘ϭϭ͘ϬϬϰ
WŽǁůƐŽŶ͕^͕^ƟƌůŝŶŐ͕D͕:Ăƚ͕D>͕'ĞƌĂƌĚ͕'͕WĂůŵ͕͕^ĂŶĐŚĞǌ͕W͕ĂƐƐŵĂŶ͕<';ϮϬϭϰͿ>ŝŵŝƚĞĚƉŽƚĞŶƟĂůŽĨŶŽͲƟůůĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞĨŽƌ
ĐůŝŵĂƚĞĐŚĂŶŐĞŵŝƟŐĂƟŽŶ͘EĂƚƵƌĞůŝŵĂƚĞŚĂŶŐĞϰ͕ϲϳϴʹϲϴϯ;ϮϬϭϰͿĚŽŝ͗ϭϬ͘ϭϬϯϴͬŶĐůŝŵĂƚĞϮϮϵϮ
ZĂƵ'͕͘<ŶĂƵƐƐ<͘'͕͘>ĂŶĚĞƌt͘,͕͘ĂůĚĞŝƌĂ<͕͘ϮϬϬϰ͕KϮŵŝƟŐĂƟŽŶǀŝĂĂĐĐĞůĞƌĂƚĞĚůŝŵĞƐƚŽŶĞǁĞĂƚŚĞƌŝŶŐ͕ŵ͘ŚĞŵ͘^ŽĐ͕͘ŝǀ͘&ƵĞů
ŚĞŵ͘ϮϬϬϰ͕ϰϵ;ϭͿ͕ϯϳϲ
ZĂƵ',͕<ŶĂƵƐƐ<'͕>ĂŶŐĞƌt,͕ĂůĚĞŝƌĂ<͕ϮϬϬϳ͕ZĞĚƵĐŝŶŐĞŶĞƌŐǇͲƌĞůĂƚĞĚKϮĞŵŝƐƐŝŽŶƐƵƐŝŶŐĂĐĐĞůĞƌĂƚĞĚǁĞĂƚŚĞƌŝŶŐŽĨůŝŵĞͲ
ƐƚŽŶĞ͕ŶĞƌŐǇϯϮ͕ƉƉ͘ϭϰϳϭͲϭϰϳϳ͕K/͗ϭϬ͘ϭϬϭϲͬũ͘ĞŶĞƌŐǇ͘ϮϬϬϲ͘ϭϬ͘Ϭϭϭ
ZĂǇŵŽ͕D͕͘͘ϭϵϵϭ͕'ĞŽĐŚĞŵŝĐĂůĞǀŝĚĞŶĐĞƐƵƉƉŽƌƟŶŐd͘͘ŚĂŵďĞƌůĂŝŶ͛ƐƚŚĞŽƌǇŽĨŐůĂĐŝĂƟŽŶ͕'ĞŽůŽŐǇϭϵ;ϰͿϯϰϰͲϯϰϳŚƩƉƐ͗ͬͬĚŽŝ͘
ŽƌŐͬϭϬ͘ϭϭϯϬͬϬϬϵϭͲϳϲϭϯ;ϭϵϵϭͿϬϭϵфϬϯϰϰ͗'^dхϮ͘ϯ͘K͖Ϯ
ZĞŶĨŽƌƚŚ W͕ <ƌƵŐĞƌ d͕ ϮϬϭϯ͕ ŽƵƉůŝŶŐ ŵŝŶĞƌĂů ĐĂƌďŽŶĂƟŽŶ ĂŶĚ ŽĐĞĂŶ ůŝŵŝŶŐ͕ ŶĞƌŐǇ &ƵĞůƐ Ϯϳ;ϴͿ͕ ƉƉ͘ ϰϭϵϵͲϰϮϬϳ K/͗ ϭϬ͘ϭϬϮϭͬ
ĞĨϯϬϮϬϯϬǁ
ZĞŶĨŽƌƚŚ W͕͘ ,ĞŶĚĞƌƐŽŶ '͕͘ ϮϬϭϳ͕ ƐƐĞƐƐŝŶŐ ŽĐĞĂŶ ĂůŬĂůŝŶŝƚǇ ĨŽƌ ĐĂƌďŽŶ ƐĞƋƵĞƐƚƌĂƟŽŶ͕ ZĞǀŝĞǁƐ ŝŶ 'ĞŽƉŚǇƐŝĐƐ ϱϱ͕
ϭϬ͘ϭϬϬϮͬϮϬϭϲZ'ϬϬϬϱϯϯ
ZŽŐĞůũ͕:͕͘'͘>ƵĚĞƌĞƌ͕Z͘͘WŝĞƚǌĐŬĞƌ͕͘<ƌŝĞŐůĞƌ͕D͘^ĐŚĂĞīĞƌ͕s͘<ƌĞǇ͕ĂŶĚ<͘ZŝĂŚŝ͘ϮϬϭϱ͘ŶĞƌŐǇƐǇƐƚĞŵƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƟŽŶƐĨŽƌůŝŵŝƟŶŐ
ĞŶĚͲŽĨͲĐĞŶƚƵƌǇǁĂƌŵŝŶŐƚŽďĞůŽǁϭ͘ϱĚĞŐ͘EĂƚƵƌĞůŝŵ͘ŚĂŶŐĞϱ;ϲͿ͗ϱϭϵͲϱϮϳ͘
ZŽŐĞůũ͕:͕͘D͘ĚĞŶůǌĞŶ͕E͘,ƂŚŶĞ͕d͘&ƌĂŶƐĞŶ͕,͘&ĞŬĞƚĞ͕,͘tŝŶŬůĞƌ͕Z͘^ĐŚĂĞīĞƌ͕&͘^ŚĂ͕<͘ZŝĂŚŝ͕ĂŶĚD͘DĞŝŶƐŚĂƵƐĞŶ͘ϮϬϭϲ͘WĂƌŝƐ
ŐƌĞĞŵĞŶƚĐůŝŵĂƚĞƉƌŽƉŽƐĂůƐŶĞĞĚĂďŽŽƐƚƚŽŬĞĞƉǁĂƌŵŝŶŐǁĞůůďĞůŽǁϮΣ͘EĂƚƵƌĞϱϯϰ;ϳϲϬϵͿ͗ϲϯϭͲϲϯϵ͘
ZŽǇĂů^ŽĐŝĞƚǇϮϬϬϵ͘'ĞŽĞŶŐŝŶĞĞƌŝŶŐƚŚĞĐůŝŵĂƚĞ^ĐŝĞŶĐĞ͕ŐŽǀĞƌŶĂŶĐĞĂŶĚƵŶĐĞƌƚĂŝŶƚǇ͘ZŽǇĂů^ŽĐŝĞƚǇWŽůŝĐǇĚŽĐƵŵĞŶƚϭϬͬϬϵ/ƐƐƵĞĚ͗
^ĞƉƚĞŵďĞƌϮϬϬϵZ^ϭϲϯϲ͘/^E͗ϵϳϴͲϬͲϴϱϰϬϯͲϳϳϯͲϱ͘
^ĂŶǌͲWĞƌĞǌ͘^͕͘DƵƌĚŽĐŬ͘Z͕͘ŝĚĂƐ^͕͘͘:ŽŶĞƐ͘t͕͘ϮϬϭϲ͕ŝƌĞĐƚŝƌĂƉƚƵƌĞŽĨKϮĨƌŽŵŵďŝĞŶƚŝƌ͕ŚĞŵ͘ZĞǀ͕͘ǀ͘ϭϭϲ;ϭϵͿ͕ƉƉ
ϭϭϴϰϬͲϭϭϴϳϲ
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^ĐŚćĨĞƌ͕^͖͘>ĂǁƌĞŶĐĞ͕D͖͘^ƚĞůǌĞƌ͕,͖͘ŽƌŶ͕t͖͘>Žǁ͕^͖͘ĂŚĞŝŵ͕͖͘ĚƌŝĄǌŽůĂ͕W͖͘Ğƚǌ͕'͖͘ŽƵĐŚĞƌ͕K͖͘ĂƌŝƵƐ͕͖͘ĞǀŝŶĞͲZŝŐŚƚ͕W͖͘
'ƵůůďĞƌŐ͕͘d͖͘,ĂƐǌĞůĚŝŶĞ͕^͖͘,ĂǇǁŽŽĚ͕:͖͘,ŽƵŐŚƚŽŶ͕<͖͘/ďĂƌƌŽůĂ͕Z͖͘/ƌǀŝŶĞ͕W͖͘<ƌŝƐƚũĂŶƐƐŽŶ͕:͘Ͳ͖͘>ĞŶƚŽŶ͕d͖͘>ŝŶŬ͕:͘^͖͘͘DĂĂƐ͕
͖͘DĞǇĞƌ͕>͖͘DƵƌŝ͕,͖͘KƐĐŚůŝĞƐ͕͖͘WƌŽĞůƘ͕͖͘ZĂǇŶĞƌ͕d͖͘ZŝĐŬĞůƐ͕t͖͘ZƵƚŚŶĞƌ͕>͖͘^ĐŚĞīƌĂŶ͕:͖͘^ĐŚŵŝĚƚ͕,͖͘^ĐŚƵůǌ͕D͖͘^ĐŽƩ͕
s͖͘^ŚĂĐŬůĞǇ͕^͖͘dćŶǌůĞƌ͕͖͘tĂƚƐŽŶ͕D͖͘sĂƵŐŚĂŶ͕E͕͘ϮϬϭϱ͕dŚĞƵƌŽƉĞĂŶdƌĂŶƐĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌǇƐƐĞƐƐŵĞŶƚŽĨůŝŵĂƚĞŶŐŝŶĞĞƌŝŶŐ
;ƵdZͿ͗ZĞŵŽǀŝŶŐ'ƌĞĞŶŚŽƵƐĞ'ĂƐĞƐĨƌŽŵƚŚĞƚŵŽƐƉŚĞƌĞĂŶĚZĞŇĞĐƟŶŐ^ƵŶůŝŐŚƚĂǁĂǇĨƌŽŵĂƌƚŚ͘ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŝĂƐƐͲƉŽƚƐͲ
ĚĂŵ͘ĚĞͬƐŝƚĞƐͬĚĞĨĂƵůƚͬĮůĞƐͬĮůĞƐͬĞƵƚƌĂĐĞͺƌĞƉŽƌƚͺĚŝŐŝƚĂůͺƐĞĐŽŶĚͺĞĚŝƟŽŶͺϬ͘ƉĚĨ
^ĐŽƩ͕s͕͘Z͘^͘,ĂƐǌĞůĚŝŶĞ͕^͘&͘͘dĞƩ͕ĂŶĚ͘KƐĐŚůŝĞƐ͕ϮϬϭϱ͗&ŽƐƐŝůĨƵĞůƐŝŶĂƚƌŝůůŝŽŶƚŽŶŶĞǁŽƌůĚ͘EĂƚ͘ůŝŵ͘ŚĂŶŐ͕͘ϱ͕ϰϭϵʹϰϮϯ͘
^ĞĂƌĐŚŝŶŐĞƌ͕d͕͘͘ĂŶĚŽĂƵƚŚŽƌƐ͕ϮϬϬϵ͗&ŝǆŝŶŐĂƌŝƟĐĂůůŝŵĂƚĞĐĐŽƵŶƟŶŐƌƌŽƌ͘^ĐŝĞŶĐĞ;ϴϬͲ͘Ϳ͕͘ϯϮϲ͕ϱϮϳʹϱϮϴ͕ĚŽŝ͗ϭϬ͘ϭϭϮϲͬƐĐŝͲ
ĞŶĐĞ͘ϭϭϳϴϳϵϳ͘
^ůĂĚĞ͕Z͕͘͘ĂƵĞŶ͕ĂŶĚZ͘'ƌŽƐƐ͕ϮϬϭϰ͗'ůŽďĂůďŝŽĞŶĞƌŐǇƌĞƐŽƵƌĐĞƐ͘EĂƚ͘ůŝŵ͘ŚĂŶŐ͕͘ϰ͕ϵϵʹϭϬϱ͘
^ŵŝƚŚ͕W͘;ϮϬϭϮͿ^ŽŝůƐĂŶĚĐůŝŵĂƚĞĐŚĂŶŐĞ͘ƵƌƌĞŶƚKƉŝŶŝŽŶŝŶŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂů^ƵƐƚĂŝŶĂďŝůŝƚǇϰ͕ϱϯϵʹϱϰϰ͘
^ŵŝƚŚW͕͘ƵƐƚĂŵĂŶƚĞ͕D͕͘ŚĂŵŵĂĚ͕,͕͘ůĂƌŬ͕,͕͘ŽŶŐ͕,͕͘ůƐŝĚĚŝŐ͕͕͘͘,ĂďĞƌů͕,͕͘,ĂƌƉĞƌ͕Z͕͘,ŽƵƐĞ͕:͕͘:ĂĨĂƌŝ͕D͕͘DĂƐĞƌĂ͕
K͕͘DďŽǁ͕͕͘ZĂǀŝŶĚƌĂŶĂƚŚ͕E͘,͕͘ZŝĐĞ͕͘t͕͘ZŽďůĞĚŽďĂĚ͕͘ZŽŵĂŶŽǀƐŬĂǇĂ͕͕͘^ƉĞƌůŝŶŐ͕&͘ΘdƵďŝĞůůŽ͕&͘;ϮϬϭϰͿŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ͕
&ŽƌĞƐƚƌǇĂŶĚKƚŚĞƌ>ĂŶĚhƐĞ;&K>hͿ͘/Ŷ͗͞ůŝŵĂƚĞŚĂŶŐĞϮϬϭϰ͗DŝƟŐĂƟŽŶŽĨůŝŵĂƚĞŚĂŶŐĞ͘ŽŶƚƌŝďƵƟŽŶŽĨtŽƌŬŝŶŐ'ƌŽƵƉ
///ƚŽƚŚĞ&ŝŌŚƐƐĞƐƐŵĞŶƚZĞƉŽƌƚŽĨƚŚĞ/ŶƚĞƌŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚĂůWĂŶĞůŽŶůŝŵĂƚĞŚĂŶŐĞ͟ƉƉ͘ϴϭϭͲϵϮϮ;ĞĚ͘ĚĞŶŚŽĨĞƌ͕K͕͘Z͘WŝĐŚƐͲ
DĂĚƌƵŐĂ͕z͘^ŽŬŽŶĂ͕͘&ĂƌĂŚĂŶŝ͕^͘<ĂĚŶĞƌ͕<͘^ĞǇďŽƚŚ͕͘ĚůĞƌ͕/͘ĂƵŵ͕^͘ƌƵŶŶĞƌ͕W͘ŝĐŬĞŵĞŝĞƌ͕͘<ƌŝĞŵĂŶŶ͕:͘^ĂǀŽůĂŝŶĞŶ͕^͘
^ĐŚůƂŵĞƌ͕͘ǀŽŶ^ƚĞĐŚŽǁ͕d͘ǁŝĐŬĞůΘ:͘DŝŶǆͿ͘ĂŵďƌŝĚŐĞhŶŝǀĞƌƐŝƚǇWƌĞƐƐ͕ĂŵďƌŝĚŐĞ͕hŶŝƚĞĚ<ŝŶŐĚŽŵĂŶĚEĞǁzŽƌŬ͕Ez͕h^͘
^ŵŝƚŚ͕W͘;ϮϬϭϲͿ^ŽŝůĐĂƌďŽŶƐĞƋƵĞƐƚƌĂƟŽŶĂŶĚďŝŽĐŚĂƌĂƐŶĞŐĂƟǀĞĞŵŝƐƐŝŽŶƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐ͘'ůŽďĂůŚĂŶŐĞŝŽůŽŐǇϮϮ͕ϭϯϭϱʹϭϯϮϰ͘
^ŵŝƚŚ͕W͕͘ĂŶĚŽĂƵƚŚŽƌƐ͕ϮϬϭϲ͗ŝŽƉŚǇƐŝĐĂůĂŶĚĞĐŽŶŽŵŝĐůŝŵŝƚƐƚŽŶĞŐĂƟǀĞKϮĞŵŝƐƐŝŽŶƐ͘EĂƚ͘ůŝŵ͘ŚĂŶŐ͕͘ϲ͕ϰϮʹϱϬ͕ĚŽŝ͗ϭϬ͘ϭϬϯϴͬ
ŶĐůŝŵĂƚĞϮϴϳϬ͘
^ŵŝƚŚ͕W͕͘'ƌĞŐŽƌǇ͕W͕͘ǀĂŶsƵƵƌĞŶ͕͘et al͘;ϮϬϭϬͿŽŵƉĞƟƟŽŶĨŽƌůĂŶĚ͘WŚŝůŽƐŽƉŚŝĐĂůdƌĂŶƐĂĐƟŽŶƐŽĨƚŚĞZŽǇĂů^ŽĐŝĞƚǇ͕͘ϯϲϱ͕
ϮϵϰϭͲϮϵϱϳ͘
^ŵŝƚŚ͕W͕͘DĂƌƟŶŽ͕͕͘Ăŝ͕͕͘'ǁĂƌǇ͕͕͘:ĂŶǌĞŶ͕,͕͘<ƵŵĂƌ͕W͕͘DĐĂƌů͕͕͘KŐůĞ͕^͕͘K͛DĂƌĂ͕&͕͘ZŝĐĞ͕͕͘^ĐŚŽůĞƐ͕͕͘^ŝƌŽƚĞŶŬŽ͕K͕͘
,ŽǁĚĞŶ͕D͕͘DĐůůŝƐƚĞƌ͕d͕͘WĂŶ͕'͕͘ZŽŵĂŶĞŶŬŽǀ͕s͕͘^ĐŚŶĞŝĚĞƌ͕h͕͘dŽǁƉƌĂǇŽŽŶ͕^͕͘tĂƩĞŶďĂĐŚ͕D͕͘^ŵŝƚŚ͕:͘;ϮϬϬϴͿ͘'ƌĞĞŶͲ
ŚŽƵƐĞŐĂƐŵŝƟŐĂƟŽŶŝŶĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ͘WŚŝůŽƐŽƉŚŝĐĂůƚƌĂŶƐĂĐƟŽŶƐŽĨƚŚĞZŽǇĂů^ŽĐŝĞƚǇ͕^ĞƌŝĞƐϯϲϯ;ϭϰϵϮͿ͕ϳϴϵʹϴϭϯ͘
dĂǇůŽƌ͕>͘>͕͘YƵŝƌŬ͕:͕͘dŚŽƌůĞǇ͕Z͘D͘^͘ĞƚĂů͕͘ϮϬϭϲ͘EĂƚƵƌĞůŝŵĂƚĞŚĂŶŐĞ͕ϲ͕ϰϬϮͲϰϬϲ͘
dŚĞĐŽŶŽŵŝƐƚ͕ϮϬϭϳ͕ůĞĐƚƌŝĨǇŝŶŐǀĞƌǇƚŚŝŶŐ͕ĐŽŶŽŵŝƐƚDĂŐĂǌŝŶĞ͕ƵŐ͘ϭϮƚŚ
dƌĂďƵĐĐŽ͕͕͘ŽŵĞƌ͕Z͘:͕͘ŽƐƐŝŽ͕͕͘͘ǀĂŶ^ƚƌĂĂƚĞŶ͕K͕͘ΘsĞƌĐŚŽƚ͕>͘s͘;ϮϬϬϴͿ͘ůŝŵĂƚĞĐŚĂŶŐĞŵŝƟŐĂƟŽŶƚŚƌŽƵŐŚĂīŽƌĞƐƚĂƟŽŶͬƌĞͲ
ĨŽƌĞƐƚĂƟŽŶ͗ĂŐůŽďĂůĂŶĂůǇƐŝƐŽĨŚǇĚƌŽůŽŐŝĐŝŵƉĂĐƚƐǁŝƚŚĨŽƵƌĐĂƐĞƐƚƵĚŝĞƐ͘ŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ͕ĞĐŽƐǇƐƚĞŵƐΘĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ͕ϭϮϲ;ϭͿ͕ϴϭͲϵϳ͘
hƉŚĂŵ͕W͕͘ĂŶĚd͘ZŽďĞƌƚƐ͕ϮϬϭϭ͗WƵďůŝĐƉĞƌĐĞƉƟŽŶƐŽĨ^͗ŵĞƌŐĞŶƚƚŚĞŵĞƐŝŶƉĂŶͲƵƌŽƉĞĂŶĨŽĐƵƐŐƌŽƵƉƐĂŶĚŝŵƉůŝĐĂƟŽŶƐĨŽƌ
ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶƐ͘/Ŷƚ͘:͘'ƌĞĞŶŚ͘'ĂƐŽŶƚƌŽů͕ϱ͕ϭϯϱϵʹϭϯϲϳ͕ĚŽŝ͗ϭϬ͘ϭϬϭϲͬũ͘ŝũŐŐĐ͘ϮϬϭϭ͘Ϭϲ͘ϬϬϱ͘
h^E^ϮϬϭϱĂ͘ůŝŵĂƚĞ/ŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶ͗ĂƌďŽŶŝŽǆŝĚĞZĞŵŽǀĂůĂŶĚZĞůŝĂďůĞ^ĞƋƵĞƐƚƌĂƟŽŶ͘h^EĂƟŽŶĂůĐĂĚĞŵǇŽĨ^ĐŝĞŶĐĞƐ͕tĂƐŚͲ
ŝŶŐƚŽŶ͘͘
h^E^ϮϬϭϱď͘ůŝŵĂƚĞ/ŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶ͗ZĞŇĞĐƟŶŐ^ƵŶůŝŐŚƚƚŽŽŽůĂƌƚŚ͘h^EĂƟŽŶĂůĐĂĚĞŵǇŽĨ^ĐŝĞŶĐĞƐ͕tĂƐŚŝŶŐƚŽŶ͘͘
ǀĂŶsƵƵƌĞŶ͕͘W͕͘^͘ĞĞƚŵĂŶ͕:͘ǀĂŶsůŝĞƚ͕D͘ǀĂŶĚĞŶĞƌŐ͕͘:͘ǀĂŶZƵŝũǀĞŶ͕ĂŶĚ͘<ŽĞůďů͘ϮϬϭϯ͘dŚĞƌŽůĞŽĨŶĞŐĂƟǀĞKϮ emissions
ĨŽƌƌĞĂĐŚŝŶŐϮΣͶŝŶƐŝŐŚƚƐĨƌŽŵŝŶƚĞŐƌĂƚĞĚĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚŵŽĚĞůůŝŶŐ͘ůŝŵĂƟĐŚĂŶŐĞϭϭϴ;ϭͿ͗ϭϱͲϮϳ͘
ǀŽŶĚĞƌƐƐĞŶ͕E͕͘:ƵŶŐ͕:͘ΘĂƌĚŽǁ͕͘;ϮϬϭϯͿ>ŝĨĞͲĐǇĐůĞĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚŽĨĐĂƌďŽŶĚŝŽǆŝĚĞĐĂƉƚƵƌĞĂŶĚƵƟůŝǌĂƟŽŶ͗ĂǀŽŝĚŝŶŐƚŚĞƉŝƞĂůůƐ͘
ŶĞƌŐǇŶǀŝƌŽŶ͘^Đŝ͕͘ϲ͕ϮϳϮϭͲϮϳϯϰ͘
tĂůůƋƵŝƐƚ͕>͕͘^͘>͘K͘^ĞŝŐŽ͕s͘,͘D͘sŝƐƐĐŚĞƌƐ͕ĂŶĚD͘^ŝĞŐƌŝƐƚ͕ϮϬϭϮ͗WƵďůŝĐĂĐĐĞƉƚĂŶĐĞŽĨ^ƐǇƐƚĞŵĞůĞŵĞŶƚƐ͗ĐŽŶũŽŝŶƚŵĞĂƐƵƌĞͲ
ŵĞŶƚ͘/Ŷƚ͘:͘'ƌĞĞŶŚ͘'ĂƐŽŶƚƌŽů͕ϲ͕ϳϳʹϴϯ͕ĚŽŝ͗ϭϬ͘ϭϬϭϲͬũ͘ŝũŐŐĐ͘ϮϬϭϭ͘ϭϭ͘ϬϬϴ͘
tĞŶŐ͕͘,͕͘sĂŶǁŝĞƚĞŶ͕>͕͘^ŝŶŐŚ͕͘W͕͘dĂǀĂŬŬŽůŝ͕͕͘:ŽƐĞƉŚ͕^͕͘DĂĐĚŽŶĂůĚ͕>͘D͕͘ZŽƐĞ͕d͘:͕͘ZŽƐĞ͕D͘d͕͘<ŝŵďĞƌ͕^͘t͕͘DŽƌƌŝƐ͕^͘ĂŶĚ
ŽǌǌŽůŝŶŽ͕͕͘;ϮϬϭϳͿ͘ŝŽĐŚĂƌďƵŝůƚƐŽŝůĐĂƌďŽŶŽǀĞƌĂĚĞĐĂĚĞďǇƐƚĂďŝůŝǌŝŶŐƌŚŝǌŽĚĞƉŽƐŝƚƐ͘EĂƚƵƌĞůŝŵĂƚĞŚĂŶŐĞϳ͕ϯϳϭͲϯϳϲ͘
tŝůůĂƵĞƌ,͕͘ŝDĂƐĐŝŽ&͕͘,ĂƌĚǇ͘Z͕͘tŝůůŝĂŵƐ&͘t͕͘ϮϬϭϰ͕&ĞĂƐŝďŝůŝƚǇŽĨKϮǆƚƌĂĐƟŽŶĨƌŽŵ^ĞĂǁĂƚĞƌĂŶĚ^ŝŵƵůƚĂŶĞŽƵƐ,ǇĚƌŽŐĞŶ
'ĂƐ'ĞŶĞƌĂƟŽŶhƐŝŶŐĂEŽǀĞůĂŶĚZŽďƵƐƚůĞĐƚƌŽůǇƟĐĂƟŽŶǆĐŚĂŶŐĞDŽĚƵůĞĂƐĞĚŽŶŽŶƟŶƵŽƵƐůĞĐƚƌŽĚĞŝŽŶŝǌĂƟŽŶdĞĐŚͲ
ŶŽůŽŐǇ͕/ŶĚƵƐƚƌŝĂůΘŚĞŵ͘ZĞƐ͘ϱϯ͕ϭϮϭϵϮоϭϮϮϬϬ͕Ěǆ͘ĚŽŝ͘ŽƌŐͬϭϬ͘ϭϬϮϭͬŝĞϱϬϮϭϮϴǆ͘
tŝůůŝĂŵƐͲ'ƵŝůůĠŶ͕<͕͘WĞƌĨĞĐƚŽ͕/ΘsĂŶĚĞƌŵĞĞƌ͕:͘;ϮϬϬϴͿĂƚƐ>ŝŵŝƚ/ŶƐĞĐƚƐŝŶĂEĞŽƚƌŽƉŝĐĂůŐƌŽĨŽƌĞƐƚƌǇ^ǇƐƚĞŵ͘^ĐŝĞŶĐĞ͕ϯϮϬ͕ϳϬ͘
tŝůůŝĂŵƐŽŶW͕͘ϮϬϭϲ͕^ĐƌƵƟŶŝǌĞKϮƌĞŵŽǀĂůŵĞƚŚŽĚƐ͘EĂƚƵƌĞ͕ϱϯϬ͗ϭϱϯʹϭϱϱ͘
tŽŽůĨ͕͕͘ŵŽŶĞƩĞ͕:͕͘^ƚƌĞĞƚͲWĞƌƌŽƩ͕͘͘>ĞŚŵĂŶŶ͕:͕͘:ŽƐĞƉŚ͕^͘;ϮϬϭϬͿ^ƵƐƚĂŝŶĂďůĞďŝŽĐŚĂƌƚŽŵŝƟŐĂƚĞŐůŽďĂůĐůŝŵĂƚĞĐŚĂŶŐĞ͘
EĂƚƵƌĞŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶƐϭ͕ƌƟĐůĞϱϲ͕ĚŽŝ͗ϭϬ͘ϭϬϯϴͬŶĐŽŵŵƐϭϬϱϯ;ϮϬϭϬͿ͘
tŽƌƌĂůů͕&͕͘ǀĂŶƐ͕D͘'͕͘ŽŶŶ͕͕͘ZĞĞĚ͕D͘^͕͘ŚĂƉŵĂŶ͕͕͘,ŽůĚĞŶ͕:͘;ϮϬϬϵͿ͘ĂŶĐĂƌďŽŶŽīƐĞƫŶŐƉĂǇĨŽƌƵƉůĂŶĚĞĐŽůŽŐŝĐĂůƌĞƐͲ
ƚŽƌĂƟŽŶ͍dŚĞ^ĐŝĞŶĐĞŽĨƚŚĞdŽƚĂůŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚϰϬϴ;ϭͿ͕Ϯϲʹϯϲ͘
ĂŬŬŽƵƌ͕W͕͘:͘<ĞŵƉĞƌ͕d͘ŝǆŽŶ͕ϮϬϭϰ͗/ŶĐĞŶƟǀŝƐŝŶŐĂŶĚĂĐĐŽƵŶƟŶŐĨŽƌŶĞŐĂƟǀĞĞŵŝƐƐŝŽŶƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐ͕ŶĞƌŐǇWƌŽĐĞĚŝĂ͕ϲϯ;ϮϬϭϰͿ
ϲϴϮϰʹϲϴϯϯ͕ĚŽŝ͗ϭϬ͘ϭϬϭϲͬũ͘ĞŐǇƉƌŽ͘ϮϬϭϰ͘ϭϭ͘ϳϭϲ͘
ĞĚůĞƌ͕:ŽǇ͕͘ĂŶĚ^ƵǌĂŶŶĞ<ĞƌĐŚĞƌ͘;ϮϬϬϱͿ͘tĞƚůĂŶĚƌĞƐŽƵƌĐĞƐ͗ƐƚĂƚƵƐ͕ƚƌĞŶĚƐ͕ĞĐŽƐǇƐƚĞŵƐĞƌǀŝĐĞƐ͕ĂŶĚƌĞƐƚŽƌĂďŝůŝƚǇ͘ŶŶƵ͘ZĞǀ͘
ŶǀŝƌŽŶ͘ZĞƐŽƵƌ͘ϯϬ͗ϯϵͲϳϰ͘
ŚĂŶŐ͕͕͘Ƶŝ͕>Y͕͘WĂŶ͕'͕͘>ŝ͕>Y͕͘,ƵƐƐĂŝŶ͕Y͕͘ŚĂŶŐ͕y,͕͘ŚĞŶŐ͕:t͕͘ƌŽǁůĞǇ͕͘;ϮϬϭϬͿīĞĐƚŽĨďŝŽĐŚĂƌĂŵĞŶĚŵĞŶƚŽŶǇŝĞůĚ
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Møteform og møtedeltakere
Foruten saksforberedende dommer deltok prosessfullmektigene og de rettslige
medhjelperne. Møtet ble holdt som fjernmøte.
Plan for videre behandling
Prosessfullmektigene ble gitt anledning til å uttale seg om plan for den videre
behandlingen av saken. Følgende spørsmål ble behandlet:
- Hvor lang tid som skal settes av til hovedforhandlingen. Saksøkernes
prosessfullmektiger mente at det bør settes av 2 uker, mens saksøktes prosessfullmektig
mente at det er tilstrekkelig med i underkant av 1 uke.
- Tidspunkt for avholdelse av hovedforhandlingen. Det var enighet om at uke 46 og uke
47 reserveres og at hovedforhandlingen berammes innenfor dette intervallet. Hvor lang
tid som skal settes av, besluttes – på bakgrunn av den videre saksforberedelse – senere.
- Planlagt bevisføring under hovedforhandlingen. Saksøkernes prosessfullmektiger
opplyste at det – foruten dokumentbevis – tas sikte på korte partsforklaringer og
forklaringer fra inntil fire sakkyndige vitner. Saksøktes prosessfullmektig opplyste at
det så langt ikke tas sikte på at det skal avgis partsforklaring, ei heller føres vitner.
- Spørsmålet om rettens avgjørelse dels skal baseres på skriftlig behandling, dels på
behandling i rettsmøte, jf. tvisteloven § 9-9 (2). Dommeren presiserte at det som først og
fremst kan være aktuelt, er utarbeidelse av en omforent systematisk redegjørelse for de
faktiske forhold i saken eller deler av dem. Prosessfullmektigene ga uttrykk for at det
kan være problematisk, men avviste det ikke. Dommeren besluttet at man skal komme
tilbake til dette senere under saksforberedelsen.
- Spørsmålet om hovedforhandlingen bør legges opp etter tvisteloven § 9-15 (10).
Prosessfullmektigene var positive til dette. Det ble drøftet hvordan parts- og
vitneforklaringer skal innpasses i en slik modell. Dommeren besluttet at man skal
komme tilbake til dette senere under saksforberedelsen.
- Digital gjennomføring av hovedforhandlingen. Ingen av prosessfullmektigene motsatte
seg dette. Dommeren opplyste at det uansett vil bli besluttet at det skal utarbeides
faktisk utdrag, noe som påhviler saksøkersiden (den som først skal ha ordet under
hovedforhandlingen) og at det ved en digital gjennomføring må utarbeides digitalt
utdrag.
- Praktiske forhold ved gjennomføring av en hovedforhandling. Det var enighet om at
hovedforhandlingen bør gjennomføres i en sal med god plass. Saksøkerens
prosessfullmektig ba om at prosjektor og flipover er tilgjengelig og at forhandlingen
foregår på sal med tolkemulighet.
- Annet i forbindelse med videre saksforberedelse. Saksøkerens prosessfullmektiger
fremholdt – som varslet i e-post av 13.2.2017 – at det kan være behov for særlig
sakkyndighet for så vidt gjelder klimavitenskaplige spørsmål. Saksøkerne kommer
tilbake til dette.
Avslutning
Dommeren erklærte møtet for avsluttet, og opplyste at utskrift av protokollen vil bli sendt
prosessfullmektigene/gjort tilgjengelig på aktørportalen.
Rettsmøtet varte fra kl. 09.30 til kl. 10.00.
Retten hevet
Hugo Abelseth
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Vi viser til rettens brev av 13. februar d.å. der frist for kommentarer til saksøkernes prosesskriv
av 19. januar ble forlenget til d.d.

I saksøkernes prosesskriv av 19. januar bes staten i punkt 3 avklare sitt standpunkt til en del
faktiske anførsler. Som det fremkommer i tilsvaret, er selve kjernen i statens syn at en rettssak
basert på anførte brudd på grl. § 112, ikke er en arena der staten kan eller skal tvinges til åta
standpunkt til det nærmere innholdet i de globale klimautfordringer verden står overfor.
Standpunkt til disse utfordringene og hvordan de best skal løses må tas på den politiske arena,
etter faglige prosesser hos ansvarlige myndigheter og med påfølgende demokratiske vurderinger
og prioriteringer.
Staten vil derfor i forbindelse med rettssaken ikke fremsette noen nye klimapolitiske eller
petroleumspolitiske posisjoner (eller «avklaringer») på vegne av regjeringen, men vil føre saken
på grunnlag av den klimapolitikk og den petroleumspolitikk som regjeringen og stortingsflertallet
har besluttet. Så langt dette fremkommer av offentlige dokumenter, kan det legges til grunn. Av
det som så langt er fremlagt i saken, er de seks punktene saksøker tar opp særlig drøftet i
følgende:
Meld. St. 13 (2014-2015) Ny utslippsforpliktelse for 2030- en felles løsning med EU
(tilsvaret bilag 107),
Prop. 115 S (2015-2016) Samtykke til ratifikasjon av Parisavtalen (stevningen bilag 35)
lnnst. 407 S (2015-2016) vedr. ratifikasjon av Parisavtalen (tilsvaret bilag 106)
Staten tar forbehold om å komme tilbake med ytterligere dokumentasjon av regjeringens
politikk på de relevante feltene, men legger til grunn at dette antagelig er materiale som er godt
kjent for Greenpeace og natur og Ungdom.
Så langt den nasjonale klimapolitikken er avklart i de ansvarlige organer (Storting, regjering,
berørte offentlige etater} er den ikke omstridt, og det kan her ikke sees å være behov for noen
ytterligere bevisførsel, vitneførsel, eller sakkyndige vitner, slik motparten antydet at man ønsket
under planmøtet. I den grad det skulle være uenighet mellom regjeringen og saksøkerne om
klimapolitiske standpunkter, er det en uenighet som etter sin karakter verken kan eller bør løses
gjennom en domstolsprosess.
Når det gjelder saksøkernes utlegning i prosesskrivets punkt 2, av den materielle skranke
saksøkerne mener at grl. § 112 inneholder, vil vi kort kommentere at begge de eksemplene
saksøkerne trekker frem gjelder bruk av § 112 som retningslinje ved lovgivning og ved utøvelsen
av forvaltningsskjønn. Det er noe annet enn saksøkernes anførsel om at grl. § 112 i seg selv
innebærer en materiell skranke for forvaltningsvedtak. En materiell skranke prøves som sådan .
Om en retningslinje i tilstrekkelig grad er fulgt, er et element i overprøvingen av et skjønn.
På side 7 i prosesskrivet bes staten klargjøre sine anførsler knyttet til "PUD og PAD". Statens syn
er at PUD og PAD er eksempler på tiltak som iverksettes blant annet av hensyn til miljøet, og
dermed er relevante åta i betraktning ved vurderingen av om lovgivningen og anvendelsen av
den ivaretar de krav som følger av grl. § 112.
På side 8 i prosesskrivet bes staten fremlegge eventuelle vurderinger av den
samfunnsøkonomiske nytteverdien tildeling av utvinningstillatelser i 23. konsesjonsrunde kan
føre til. Til dette skal bemerkes at det som nevnt i tilsvaret ikke er noe rettslig grunnlag for å
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trekke inn slike forhold i tolking og anvendelse av § 112. Dette er ikke en del av det rettslige
vurderingstemaet, og således ikke relevant for saken slik den står for retten. Når det er sagt, kan
det tilføyes at det ikke er foretatt spesifikke særskilte samfunnsøkonomiske utredninger opp mot
vedtaket om tildeling av 23. konsesjonsrunde. Derimot gjøres det løpende vurderinger av
samfunnsøkonomiske forhold knyttet til norsk petroleumspolitikk mer generelt. Blant de
dokumenter som allerede ligger i saken, og der dette er tatt opp, kan nevnes:
Meld. St. 28 (2010-2011) En næring for framtida - om petroleumsvirksomheten
(tilsvarets bilag 62), se punkt 8, spesielt punkt 8.4, paginert side 196-203
Prop 114 S (2014-2015) (tilsvarets bilag 63, paginert side 226 flg)
Meld. St. 36 (2012-2013) Nye muligheterfor Nord-Norge- åpning av Barentshavet sørøst
for petroleumsvirksomhet (stevningens bilag 17), se side 32 punkt d
Konsekvensutredningen BSØ vedr samfunnsvirkninger (stevningens bilag 18 del 1), se
kapittel 3 om «Samfunnsmessige konsekvenser av petroleumsvirksomhet»
Konsekvensutredning BSØ vedr «Inntekter fra petroleumsvirksomhet på nasjonalt nivå» (stevningens bilag 18 del 2)
Stortingskomiteens merknader i lnnst. 495 S (2912-2013), under« ringvirkninger»
(tilsvarets bilag 85, paginert side 624)
Meld. St. 13 (2014-2015) Ny utslippsforpliktelse for 2030 - en felles løsning med EU, kap.
5.2 (tilsvarets bilag 107, paginert side 893-895)
St.prp. nr. 35 (2001-2002) Utbygging, anlegg og drift av Snøhvit LNG (tilsvarets bilag 71),
se punkt 1 (paginert side 393), punkt 3.3 (paginert 400) og OEDS vurdering (paginert side

403-405)
St. prp. nr. 64 (2008-2009) Utbygging og drift av Goliat/eltet, se f.eks. punkt 3.7 og
kapittel 4 (tilsvarets bilag 74, paginert side 468)
Mot slutten av prosesskrivet tar saksøker opp spørsmål knyttet til de grunnleggende prinsippene
for petroleumsbeskatning og fradrag for blant annet leteutgifter. Etter statens syn er dette nok
en illustrasjon av hvordan saksøker søker å trekke inn forhold som ikke er relevante for den
rettslige vurderingen retten skal gjøre etter§ 112, og som etter sin karakter håndteres gjennom
politiske, administrative og faglige prosesser.

*****
Ett eksemplar av prosesskrivet sendes retten. To eksemplarer sendes hhv. advokat Hambro og
advokat Feinberg.
Oslo, 17. februar 2017
REGJERINGSADVOKATEN§

~-=i6:::
C JFredrik Sejersted
Regjeringsadvokat
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Editorial Board

Europe Needs a Higher Price on Carbon
The EU's emissions trading system can't work if it keeps handing
out too many permits.
By The Editors

.,. 118

20. februar 2017 07.00 CET

Fire away. Photographer: Lukas Schulze/Getty !mages

Europe’s promise to lower greenhouse-gas emissions looked bright a dozen years ago,
when its leaders created the first big market for trading carbon permits. Sadly, though, its
system <http://ec.europa.eu/clima/policies/ets_en> has failed to encourage investment in
clean technology and appreciably lower carbon dioxide emissions. Until the European
Union trims the number of permits traded enough to drastically raise the cost of emitting
carbon dioxide, its market will remain dysfunctional.
The idea behind the Emissions Trading System was simple: Cap the total amount of
greenhouse gases each industry can emit, let companies receive or buy allowances
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according to their needs, and lower the cap over time. The price of carbon would gradually
rise, nudging companies to invest in cleaner energy.
It didn’t work out that way, however. The cap was set, and has remained, far too high. Free
allowances were handed out generously. And when the financial crisis hit, industrial
production fell, turning a surplus of emissions allowances into a glut. While the ETS has
brought about a modest decrease in emissions, its low carbon price discouraged the kind of
widespread shift to clean technology the system was meant to drive.
Experts say that, to make a difference, the price
<http://www.imf.org/external/pubs/ft/sdn/2016/sdn1601.pdf> of carbon dioxide should be
about $30 a ton today, rising by roughly 5 percent a year. Today in Europe, the price is
down to about five euros <https://www.bna.com/eu-lawmakers-back-n57982083909/>
($5.29).
Tinkering with the system hasn’t worked. In 2015, auctions of new permits were postponed
to reduce the overflow, but this didn't help much.
Last week the European Parliament passed a set of reforms to take effect after 2020, one of
which would double the number of permits to be taken off the market. This could push the
carbon price up to 25 euros a ton by 2020, according Bloomberg New Energy Finance. But
first the reforms will need to survive the EU’s legislative process.
The EU has set a goal to reduce greenhouse gas emissions 40 percent by 2030. If it can’t
make the emissions-trading system work, then member states will have to find
alternatives. The U.K.’s floor on the price of carbon emissions -- 18 pounds ($22.35) per ton
-- will put all its coal-fired power plants out of business
<https://www.theguardian.com/environment/2016/nov/09/britains-last-coal-powerplants-to-close-by-2025> . France <http://www.reuters.com/article/us-france-carbonidUSKCN1271ZT> announced a price floor last year, and other countries may need to follow
suit.
There’s no reason market forces can’t work to lower emissions. But without a high enough
price on carbon, a permit-trading system has no force to bear.

To contact the senior editor responsible for Bloomberg View’s editorials: David Shipley at
davidshipley@bloomberg.net .
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Tittel: Redusert oljeutvinning som klimatiltak - Faglige og politiske perspektiver
Forfatter: Bård Lahn
Finansiering: Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (Formas)
Prosjekt: From emissions to extraction: The political economy of leaving fossil fuels in the ground
Prosjektleder: Guri Bang
Kvalitetsansvarlig: Guri Bang og Glen Peters
Nøkkelord: Petroleumspolitikk, oljeutvinning, tilbudssidepolitikk, klimarisiko, karbonbudsjett
Sammendrag: Å regulere produksjonen av fossile energiressurser har fått økt oppmerksomhet i klimadebatten de siste årene. Mens
klimapolitikken tradisjonelt har vært orientert mot å begrense etterspørselen etter kull, olje og gass, er det nå voksende interesse for
også å diskutere politiske tiltak rettet mot å begrense tilbudet av fossil energi. Dette gjelder også debatten om norsk olje- og
klimapolitikk, med økende oppmerksomhet om hvordan det norske petroleumsregimet bør innrettes for å være i tråd med de langsiktige
klimamålene i Paris-avtalen.
Karbonbudsjettet for Paris-avtalens temperaturmål tilsier at rommet for bruk av eksisterende olje- og gassreserver er knapt. For å unngå
at samfunnsutviklingen låses til et fossilt energisystem som kan vanskeliggjøre framtidige utslippsreduksjoner eller øke
omstillingskostnadene, kan det derfor være behov for å kombinere politiske tiltak for redusert etterspørsel etter fossil energi, med en
viss regulering også av tilbudssiden.
Både i faglitteraturen og i den politiske debatten er det et bredt spekter av synspunkter på hvor sterk politisk regulering av tilbudssiden
som kan være fornuftig. Dette notatet gir en oversikt over det faglige grunnlaget for å diskutere denne typen tiltak, og forsøker å
systematisere de ulike perspektivene som finnes i den politiske debatten – både globalt og i Norge.

Språk: Norsk

Notatet er skrevet som en del av pågående arbeid i prosjektet «From emissions to extraction», og trekker på diskusjoner med en rekke
aktører i forvaltning, arbeidsliv og frivillige organisasjoner. Robbie Andrew, Guri Bang, Pete Erickson, Jan Ivar Korsbakken, Glen Peters
og Knut Einar Rosendahl har bidratt med nyttige innspill og kommentarer. Robbie Andrew og Glen Peters bidro dessuten med
beregninger til figurene i kapittel 2.
Eventuelle feil og mangler i notatet er forfatterens eget ansvar, og kommentarer og innspill er velkomne.
Forsidebilde: Troll A-plattformen, Nordsjøen. Foto Øyvind Knoph Askeland, Norsk Olje og Gass (CC BY-SA).
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Innledning:
Oljeutvinning i klimadebatten

Å regulere produksjonen av fossile energiressurser har fått økt oppmerksomhet i klimadebatten de
siste årene. Mens klimapolitikken tradisjonelt har vært orientert mot å begrense etterspørselen etter
kull, olje og gass – for eksempel gjennom CO2-avgifter, utslippskvoter eller støtte til fornybar
energi – er det nå voksende interesse for også å diskutere politiske tiltak rettet mot å begrense
tilbudet av fossil energi.
Allerede i 2012 advarte Det internasjonale energibyrået (IEA) om at omtrent to tredeler av
eksisterende reserver av kull, olje og gass må forbli i bakken dersom verden skal overholde målet
om å begrense oppvarmingen til 2°C (IEA, 2012). Paris-avtalen aktualiserer denne
problemstillingen ytterligere, ved å innføre et mål om å forsøke å begrense temperaturstigningen til
1,5°C. Det betyr at en enda større andel av de fossile energiressursene må bli liggende urørt.
Spørsmålet blir da hvilke ressurser som blir liggende, og hvordan dette best kan oppnås: Ved å
regulere etterspørselen og la markedet styre hvor utvinningen skjer, eller gjennom en kombinasjon
av tiltak på tilbuds- og etterspørselssiden?
Verdien av politiske tiltak som begrenser produksjonen av olje, kull og gass i tråd med Parisavtalens temperaturmål blir i økende grad diskutert også i Norge. Dette kommer til uttrykk i den
politiske debatten om oljevirksomhet i nordområdene generelt og i havområdene utenfor Lofoten,
Vesterålen og Senja spesielt. Det kommer også til uttrykk gjennom en økende interesse for å
diskutere risiko knyttet til videre investeringer i olje- og gassvirksomhet, slik for eksempel det
regjeringsoppnevnte ekspertutvalget for grønn konkurransekraft har tatt til orde for (Hedegaard &
Kreutzer, 2016).
I Stortingets behandling av statsbudsjettet høsten 2016 ble det vedtatt at Perspektivmeldingen som
Finansdepartementet skal legge fram våren 2017, skal «drøfte hvilke konsekvenser et nytt globalt
klimamål om å begrense den globale oppvarmingen til maksimalt 1,5 °C kan ha på innretningen av
norsk petroleumspolitikk». Dermed står sammenhengen mellom Paris-avtalens temperaturmål og
norsk olje- og gassvirksomhet eksplisitt på Stortingets dagsorden for 2017.
Både i faglitteraturen og i den politiske debatten er det imidlertid ulike syn på hvilke tiltak og
hvilken grad av politisk styring som vil være riktig for å regulere fossil energi på tilbudssiden
(såkalt «supply-side climate policy»). Dette notatet gir en oversikt over det faglige grunnlaget for å
diskutere denne typen tiltak, og forsøker å systematisere de ulike perspektivene som finnes i den
politiske debatten. Forhåpentlig kan det bidra til en konstruktiv og systematisk drøfting av
sammenhengen mellom norsk klimapolitikk og olje- og gasspolitikk, slik Stortinget har bedt om.
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Notatet begynner med å gjøre rede for klimamålene i Paris-avtalen og hva klimaforskningen kan
fortelle om det såkalte «karbonbudsjettet» som følger av disse målene. Dette er en viktig bakgrunn
for diskusjonen om regulering av fossil energi fordi de forutsetningene man gjør i valg av
karbonbudsjett kan ha stor betydning for hvilket rom det vil være for kull, olje og gass i
energimiksen i det 21. århundret. Notatet gjennomgår også hva vi vet (og ikke vet) om de
eksisterende reservene av fossil energi, slik at dette kan sammenliknes med karbonbudsjettene som
følger av Paris-avtalens mål.
Etter oversikten over det naturvitenskapelige kunnskapsgrunnlaget, går notatet gjennom hvordan
regulering av fossil energiproduksjon blir diskutert både i faglitteraturen og i den politiske debatten.
Det gis en oversikt over ulike syn på hvorvidt, hvorfor og hvordan produksjon av fossil energi
eventuelt bør reguleres. Denne delen av notatet tar et globalt perspektiv, og fokuserer ikke spesielt
på enkeltland.
Avslutningsvis går notatet mer spesifikt inn på den norske diskusjonen om olje- og gassvirksomhet,
og skisserer hvilke implikasjoner klimamålene i Paris-avtalen kan ha for Norge som oljenasjon. Det
gjøres imidlertid ikke noen dyptgående vurdering av ulike aktuelle virkemidler i en norsk kontekst.
Målet er først og fremst å gi en oversikt over debatten, for på den måten å bidra til at både
beslutningstakere og forskningsmiljøer kan søke ytterligere kunnskap om et avgjørende spørsmål
for Norges framtidige klima- og oljepolitikk.
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1 Et begrenset karbonbudsjett

Paris-avtalen, som ble vedtatt under FNs klimakonvensjon i desember 2015, etablerer nye
overordnede mål for det internasjonale klimaarbeidet. Det viktigste langsiktige målet finnes i
avtalens artikkel 2, som sier at avtalepartene skal holde den globale temperaturstigningen «well
below 2°C above pre-industrial levels and pursuing efforts to limit the temperature increase to 1.5°C
above pre-industrial levels». Paris-avtalen etablerer dermed 1,5°C som den ideelle grensen for
global temperaturstigning, og skjerper dessuten formuleringen av det tidligere vedtatte
togradersmålet til godt under («well below») 2°C (Rajamani, 2016, s. 496).
For å vurdere hva disse målene betyr for utvinning og bruk av fossil energi, har det i løpet av de
siste årene blitt vanlig å beregne et globalt «karbonbudsjett». Begrepet viser til den totale mengden
CO2 som kan slippes ut dersom den globale temperaturstigningen skal begrenses til et gitt nivå. Det
retter dermed oppmerksomheten mot de kumulative utslippene over tid, heller enn det nøyaktige
utslippsnivået i ett enkelt år.
Å snakke om et «karbonbudsjett» på denne måten er en relativt ny ide. Inntil nylig har behovet for
utslippsreduksjoner gjerne blitt diskutert med utgangspunkt i et temperaturmål som så blir oversatt
til et mål for konsentrasjon av klimagasser i atmosfæren, og deretter en utslippsbane som er
forenelig med en slik konsentrasjon (f.eks. Gupta et al., 2007). Mot slutten av 2000-tallet vokste det
imidlertid fram en stadig klarere forståelse av at de kumulative utslippene av klimagasser til
atmosfæren er avgjørende for temperaturstigning (Allen et al., 2009; Collins et al., 2013, s. 1108;
Meinshausen et al., 2009). I sin femte hovedrapport i 2013-14 la FNs klimapanel for første gang
fram anslag på den totale mengden klimagassutslipp som med ulike grader av sannsynlighet vil
være forenelig med forskjellige temperaturmål (IPCC, 2014). Dette gjorde karbonbudsjettet sentralt
for å forstå sammenhengen mellom temperaturmål og klimagassutslipp.
Ettersom karbonbudsjettet på denne måten har blitt et sentralt premiss for diskusjonen om fossil
energi og langsiktige klimamål, gir dette kapittelet en oversikt over kunnskap og usikkerhet knyttet
til verdens framtidige karbonbudsjett. Det diskuterer også hvordan Paris-avtalens mål om maksimalt
2°C eller 1,5°C temperaturstigning best kan oversettes til et bestemt budsjett for framtidige utslipp.

1.1

Hva er det gjenværende budsjettet?

Det er mange kilder til usikkerhet i beregningen av et kumulativt karbonbudsjett. Det er for
eksempel flere klimagasser enn CO2 som påvirker klimaet, og mengden CO2 som kan slippes ut
avhenger derfor av hvor store utslipp man forventer av andre klimagasser. Ettersom ulike
klimagasser har ulik levetid i atmosfæren er det ikke mulig å slå alle sammen i ett felles
utslippsbudsjett. Budsjettet for CO2 må derfor bygge på antakelser om hvordan utslippene av andre
klimagasser vil utvikle seg over tid.
I beregningen av et karbonbudsjett håndteres denne usikkerheten med en probabilistisk tilnærming,
der en rekke ulike forutsetninger både om klimasystemet og om framtidige utslipp og opptak av
klimagasser kombineres for å vurdere hvilke utfall som er mest sannsynlige (Meinshausen et al.,
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2009). Kumulative utslipp uttrykt i form av et karbonbudsjett kan dermed utgjøre en bedre indikator
på forventet temperaturstigning enn et mål for en bestemt konsentrasjon av klimagasser (Allen et
al., 2009), og det kan oppgis ulike grader av sannsynlighet for at et gitt karbonbudsjett vil holde
temperaturstigningen under et bestemt nivå. Dette gjør karbonbudsjetter til en intuitivt appellerende
måte å tallfeste langsiktige klimamål på, til tross for at det altså ikke er mulig å beregne et helt
nøyaktig budsjett for et gitt temperaturmål (Anderson & Peters, 2016).
Basert på en rekke foreliggende studier oppsummerer FNs klimapanel i sin femte hovedrapport
forholdet mellom kumulative CO2-utslipp og temperaturmål for flere ulike temperaturmål og
sannsynlighetsgrader. I sin femte hovedrapport oppgir klimapanelet slike karbonbudsjetter fra 2011
og framover (gjengitt i tabell 1). I løpet av perioden 2011-2015 har det imidlertid blitt sluppet ut om
lag 200 milliarder tonn (Gt) CO2 (Le Quéré et al., 2016), slik at det gjenværende budsjettet fra 2016
og framover er tilsvarende mindre (se figur 1).

Antall simuleringer
som når temperaturmålet

Kumulative utslipp (Gt CO2) fra 2011
1,5°C

2°C

> 50%

550

1 300

> 66%

400

1 000

Tabell 1: Karbonbudsjetter for 1,5°C og 2°C i FNs klimapanels femte hovedrapport.
Kilde: IPCC (2014, s. 64)
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Figur 1: Karbonbudsjett for temperaturstigning < 2°C (66% sannsynlighet).
Kilder: IPCC (2014, s. 64) og Global Carbon Project (Le Quéré et al., 2016).
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Tallfestingen av et bestemt karbonbudsjett har flere klimapolitiske implikasjoner. For det første
forteller budsjettet at det er de samlede utslippene over tid som avgjør temperaturstigningen, ikke
utslippene i ett enkelt år. Det betyr at det finnes mange mulige måter å fordele utslippene på over
tid: Man kan holde utslippene relativt høye over lengre tid for deretter å kutte brått og kraftig, eller
man kan begynne reduksjonene tidligere og bruke lengre tid på reduksjonen – begge strategier kan
gi omtrent samme temperaturrespons.
Samtidig er det åpenbart at utslippsreduksjonene må starte raskt dersom det skal være mulig å holde
seg innenfor et budsjett som kan begrense temperaturstigningen til 1,5°C eller 2°C. Det illustreres
av at verden bare i løpet av de fem årene 2011-2015 har brukt om lag 20% av det FNs klimapanel
beregnet som det gjenværende budsjettet for 2°C (66% sannsynlighet) i sin femte hovedrapport.
For det andre forteller ideen om et budsjett at man på et eller annet tidspunkt har brukt det opp. Det
betyr at menneskeskapte klimagassutslipp før eller siden må havne på tilnærmet null. Nøyaktig når
det må skje vil avhenge av hvor raskt man begynner å redusere utslippene – større reduksjoner tidlig
vil gi en lengre periode før det er nødvendig å nå null utslipp.

Negative utslipp: Å låne av framtiden
At det er den samlede mengden klimagasser sluppet ut til atmosfæren som bestemmer
temperaturstigningen, betyr at det også er mulig å overskride det gjenværende
karbonbudsjettet dersom tilstrekkelig store klimagassutslipp fjernes fra atmosfæren igjen på
et senere tidspunkt. Dette kan forstås som et «lån» der man i første omgang bruker mer enn
budsjettet tillater, for senere å tilbakebetale «overforbruket» (Anderson & Peters, 2016).
Å fjerne klimagasser fra atmosfæren kan oppnås gjennom ulike teknologier for såkalt
«negative utslipp». Slike teknologier kan omfatte alt fra økt skogplanting til gjødsling av havet
for å øke CO2-opptaket, eller foreløpig ukjente teknologier for å suge CO 2 direkte ut av
atmosfæren og deponere den under bakken. Det er betydelig usikkerhet omkring potensialet
for framtidig bruk av slike teknologier (Vaughan & Gough, 2016). Mange modeller for
framtidig energibruk og klimagassutslipp (såkalte «Integrated Assessment Models») baserer
seg likevel på relativt omfattende negative utslipp i framtiden (Kartha & Dooley, 2016, s. 19).
At negative utslipp ofte forutsettes brukt for å utvide karbonbudsjettene henger til dels
sammen med at noen klimagassutslipp vil være svært vanskelige å fase helt ut. Det gjelder
for eksempel enkelte prosessutslipp fra industri og landbruk. I hovedsak velger likevel flere
modeller negative utslipp fordi det forutsettes å være billigere enn å redusere utslipp fra fossil
energi svært raskt. Modellene antar dermed at det vil være mer kostnadseffektivt å «låne av
framtiden» for å øke karbonbudsjettet på kort sikt, og å betale tilbake dette lånet gjennom
bruk av hypotetiske teknologier for negative utslipp (Anderson & Peters, 2016, s. 183).

1.2

Karbonbudsjettet og Paris-avtalen

Paris-avtalen inneholder ingen henvisninger til noe konkret karbonbudsjett. Hva slags
karbonbudsjett som bør legges til grunn for å vurdere framtidige tillatte klimagassutslipp må derfor
vurderes på bakgrunn av en «oversettelse» av de langsiktige målene i avtalen – i første rekke
temperaturmålene i artikkel 2. En rimelig tolkning av disse målene vil være at verden bør holde seg
innenfor et karbonbudsjett som gir svært stor sikkerhet for å holde temperaturstigningen under 2°C,
og som iallfall gir en viss sannsynlighet for at det er mulig å nå målet om 1,5°C. Det internasjonale
energibyrået (IEA) har i sin nyeste World Energy Outlook-rapport supplert sitt vanlige
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lavutslippsscenario (det såkalte 450-scenariet, som gir 50% sannsynlighet for å overholde
togradersmålet) med et nytt scenario som skal gi 66% sannsynlighet for å holde temperaturen under
2°C. De kaller dette «well below 2°C»-scenariet, i tråd med Paris-avtalens formulering (IEA, 2016,
s. 334).
Det kan diskuteres om 66% sannsynlighet for å nå togradersmålet kan regnes som en god tolkning
av Paris-avtalens formulering om «well below 2°C». En vel så rimelig tolkning kan være å ta
utgangspunkt i et karbonbudsjett som gir enda større sikkerhet for 2°C, og som dermed også gir en
rimelig mulighet for 1,5°C. Det vil i så fall innebære å sikte mot den nedre enden av intervallet 5501000 Gt CO2, mellom 50% sannsynlighet for 1,5°C og 66% sannsynlighet for 2°C (se tabell 1) –
betydelig strammere enn IEAs såkalte «well below 2°C»-scenario. I alle tilfelle er det gjenværende
utslippsbudsjettet for å holde seg innenfor Paris-avtalens mål svært knapt, gitt at om lag 200 Gt CO2
av det gjenværende budsjettet allerede er brukt opp i perioden 2011-2015 og at årlige globale utslipp
fortsatt ligger på rundt 40 Gt CO2 (Le Quéré et al., 2016).
Samtidig gir Paris-avtalen også en indirekte åpning for å nå klimamålene gjennom bruk av såkalt
«negative utslipp» (se faktaboks på forrige side). I avtalens artikkel 4 etableres det et eget mål om å
oppnå «a balance between anthropogenic emissions by sources and removals by sinks of greenhouse
gases in the second half of this century». Dette kan forstås som en logisk konsekvens av at
karbonbudsjettet på et tidspunkt vil være helt oppbrukt, og at menneskelige utslipp av klimagasser
dermed enten må fases helt ut eller oppveies av tilsvarende opptak av CO2 («removals by sinks») –
for eksempel gjennom økt CO2-opptak i skog. Men det kan også forstås som en åpning for mer
utstrakt bruk av teknologier for negative utslipp, som dermed gjør det mulig å tilbakebetale en
eventuell overskridelse av karbonbudsjettet på et senere tidspunkt (Kartha & Dooley, 2016, s. 22).
Alt dette betyr det er vanskelig å fastsette et nøyaktig karbonbudsjett på bakgrunn av målene i Parisavtalen. Samtidig synes det klart at de ambisiøse målene i avtalen uansett vil kreve et svært stramt
karbonbudsjett, som i utgangspunktet ikke gir rom for mer enn 10-20 års utslipp med dagens
globale utslippsnivå før budsjettet er helt oppbrukt – avhengig av om man legger 2°C eller 1,5°C til
grunn. Med betydelige, umiddelbare reduksjoner i utslippene vil budsjettet vare noen år lengre.
Budsjettet kan dessuten økes dersom man aksepterer å gjøre seg avhengig av betydelige negative
utslipp i framtiden, med den risikoen det innebærer for at temperaturstigningen vil bli større enn
ønsket (Anderson & Peters, 2016; Kartha & Dooley, 2016).
Til tross for at det er vanskelig å komme med et nøyaktig tall for det gjenværende karbonbudsjettet,
er hovedbildet altså klart: Selv med relativt optimistiske antakelser gir Paris-avtalens mål og den
vitenskapelige forståelsen av karbonbudsjettet et svært begrenset rom for framtidig bruk av fossil
energi. Dette har viktige implikasjoner for forvaltningen av verdens fossile ressurser og diskusjonen
om å regulere utvinningen av kull, olje og gass.
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2 Fossile ressurser og
karbonbudsjettet

Kunnskapen om det gjenværende karbonbudsjettet for å holde temperaturstigningen under 2°C eller
1,5°C gjør det mulig å sammenlikne de gjenværende utslippene vi kan tillate oss med hva som
finnes av fossile energiressurser. På denne måten kan man vurdere hva karbonbudsjettet betyr for
produksjon og bruk av fossile energikilder framover: Hvor mye kan hentes opp og brennes, og hvor
mye må bli liggende i bakken?
Slike sammenligninger er blitt gjort helt fra de første studiene som tallfestet karbonbudsjettet
(Meinshausen et al., 2009), og er også inkludert i FNs klimapanels femte hovedrapport (IPCC,
2014). Selv om sammenlikningene varierer noe, viser alle helt entydig at de totale fossile
energiressursene i verden langt overgår det som kan forbrennes dersom karbonbudsjettet for 2°C
skal overholdes.

2.1

Hvor mye fossil energi?

At det finnes mer kull, olje og gass i verden enn karbonbudsjettet gir rom for trenger ikke å være et
problem. Deler av de fossile energiressursene er svært vanskelig tilgjengelige eller dyre å utvinne,
og vil neppe ende opp i atmosfæren som CO2. Det kan derfor være mer relevant å sammenlikne
karbonbudsjettet med de fossile energiressursene der utvinning er planlagt, sannsynlig eller mulig
under dagens økonomiske og teknologiske forhold.
Det skilles vanligvis mellom ressurser og reserver av fossil energi. Ressurser viser til den totale
mengden kull, olje og gass som antas å eksistere, mens reserver viser til den delen av ressursene
som allerede er godt kjent, og som kan utvinnes under dagens økonomiske og teknologiske forhold
(IEA, 2013). Kullgruver og olje- og gassfelt som allerede er utviklet – det vil si under utbygging
eller allerede i drift – utgjør en undergruppe av reserver.
Nøyaktig klassifisering av ressurser og reserver varierer mellom land, noe som gir til dels store
variasjoner mellom offentlig tilgjengelige anslag. Det er sannsynlig at enkelte land overrapporterer
reserver av olje og gass, mens det for andre land er lite tilgjengelig informasjon, særlig når det
gjelder kullreserver (Muttitt, 2016, s. 46). Dette gjør en helt nøyaktig sammenlikning av
karbonbudsjetter og fossile energiressurser vanskelig: Ikke bare er det usikkerhet knyttet til det
nøyaktige karbonbudsjettet for et gitt temperaturmål – det er også vanskelig å gi presise anslag på
eksisterende ressurser og reserver av kull, olje og gass.
Variasjonene er likevel ikke større enn at det – med enkelte forbehold – er mulig å få et bilde av
størrelsesforholdene. FNs klimapanel (Bruckner et al., 2014, s. 525) bruker i sin femte hovedrapport
anslag for fossile energiressurser og -reserver hentet fra rapporten «Global Energy Assessment»
(GEA) (Rogner et al., 2012), som igjen i stor grad bygger på tall fra det tyske Institutt for
geovitenskap og naturressurser (BGR). I det følgende brukes oppdaterte tall fra BGR, supplert med
tallene fra GEA for presentasjon av øvre og nedre anslag.1

1 For såkalt ukonvensjonell naturgass, som for eksempel skifergass, er variasjonene i anslag og utfordringene ved
klassifisering spesielt store. GEA oppgir svært høye reserver av ukonvensjonell gass (Rogner et al., 2012, s. 455),
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Anslag på ressurser i allerede utviklede felt finnes ikke i offentlig tilgjengelig statistikk, men
analyseselskaper i olje- og gassbransjen utarbeider kommersielt tilgjengelige anslag. En fersk
rapport fra tenketanken Oil Change International benytter tall fra det norske analyseselskapet
Rystad Energy til å beregne CO2-innholdet i kull, olje og gass fra felt som allerede er satt i
produksjon eller under utbygging (Muttitt, 2016). I figur 2 benyttes disse tallene sammen med
Global Energy Assessment sine anslag for reserver og ressurser (Bruckner et al., 2014; Rogner et
al., 2012), for å illustrere forholdet mellom de tre kategoriene.
60
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Figur 2: Ressurser, reserver og utviklede reserver av kull, olje og gass, målt i potensielle CO2-utslipp. For
ressurser og reserver vises øvre og nedre anslag. Ressurser og reserver gjengitt fra Bruckner et al. (2014),
utviklede reserver fra Muttitt (2016) basert på Rystad Energy.

2.2

Hvor mye må bli liggende?

Som vist over, er verdens totale ressurser av fossil energi enorme. En mer relevant sammenlikning
med karbonbudsjettene får man ved å begrense seg til reserver – altså fossil energi som er
økonomisk og teknologisk utvinnbar i dag. Men fortsatt utgjør tilgjengelig fossil energi langt større
potensielle utslipp enn karbonbudsjettet for to grader gir rom for. Figur 3 illustrerer forholdet
mellom karbonbudsjettene FNs klimapanel oppgir for en 66% sannsynlighet for 2°C og 50%
sannsynlighet for 1,5°C, og de eksisterende reservene av kull, olje og gass. Som figuren viser, er
verdens kullreserver alene flere ganger større enn de tilgjengelige karbonbudsjettene. Men også de
samlede olje- og gassreservene er i seg selv nok til å gi en sterkere oppvarming enn 2°C dersom de
utvinnes og forbrukes. Som Muttitt (2016) påpeker, er også reserver i allerede utviklede felt (kull,
olje og gass) større enn det som kan utvinnes innenfor de karbonbudsjettene FNs klimapanel oppgir.

mens tilsvarende reserver hos BGR er svært lave og oppgis å være «a significant underestimation» (BGR, 2015, s.
39). Når tall fra BGR brukes i det videre, undervurderes trolig totale gassreserver betydelig.
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Figur 3: Reserver og utviklede reserver av fossil energi, målt i potensielle CO2-utslipp og sammenliknet med
karbonbudsjetter for 2°C og 1,5°C. Skraverte felt markerer andelen ukonvensjonelle ressurser. Utslipp i reserver
av kull, olje og gass kalkulert av Robbie Andrew (CICERO), basert på BGR (2015). Utslipp i utviklede reserver er
gjengitt fra Muttitt (2016), og inkluderer feltreserver i kategoriene «proven» og «pobable». Karbonbudsjetter fra
2016 og framover basert på IPCC (2014) og Le Quéré et al. (2016).

Ved sammenligning av tilgjengelig karbonbudsjett og reserver av fossil energi må det også tas
hensyn til CO2-utslipp fra andre kilder enn fossil energi – i praksis utslipp fra endringer i arealbruk
(som avskoging) og produksjon av sement. Det er usikkert hvor stor del av budsjettet som vil
«spises opp» av denne typen utslipp, noe som tilfører et nytt element av usikkerhet i analysen.
Uavhengig av denne usikkerheten er det imidlertid tydelig fra figur 3 at karbonbudsjettene for å
overholde Paris-avtalens temperaturmål vil bety at en svært stor andel av verdens fossile
energiressurser må bli liggende urørt. Det samme grunnleggende poenget er også understreket i en
lang rekke foreliggende studier (Hansen et al., 2008; IEA, 2012; IPCC, 2014; McGlade & Ekins,
2015; Meinshausen et al., 2009), selv om de mange elementene av usikkerhet gjør at de nøyaktige
tallene varierer. CO2-innholdet i allerede utviklede felt er alene nok til å overskride disse
budsjettene, selv når utslipp fra arealbruk og sementproduksjon holdes utenfor.

2.3

Kilder til fleksibilitet

Det finnes imidlertid flere måter å gjøre karbonbudsjettet noe mer fleksibelt på, som kan øke
rommet for bruk av fossil energi. Som forklart i forrige kapittel forutsetter mange modeller for
framtidig energibruk betydelige «negative utslipp» i form av bioenergi med karbonfangst og lagring (BECCS). Framtidige negative utslipp vil gi rom for bruk av fossil energi som går ut over
det opprinnelige karbonbudsjettet for 2°C eller 1,5°C. I tillegg vil karbonfangst og -lagring (CCS)
direkte knyttet til fossil energi naturlig nok også gi større rom for bruk av kull, olje og gass,
ettersom denne teknologien fjerner store deler av utslippet.
Denne typen fleksibilitet er en viktig grunn til at mange scenarier for framtidig energibruk under et
gitt temperaturmål viser større forbruk av kull, olje og gass enn karbonbudsjettet i utgangspunktet
gir rom for. Svært mange av modellene som oppsummeres av FNs klimapanel gjør bruk av både
negative utslipp og CCS. Det internasjonale energibyrået (IEA) bruker ikke negative utslipp i sine
World Energy Outlook-scenarier, men forutsetter til gjengjeld utstrakt bruk av CCS (IEA, 2016).
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Selv om vi aksepterer denne typen forutsetninger om framtidig bruk av negative utslipp og CCS, vil
imidlertid ikke sammenlikningen med verdens reserver av fossil energi endres vesentlig. Figur 4
viser bruken av kull, olje og gass for medianen av alle scenariene i FNs klimapanels femte
hovedrapport som inkluderer CCS og negative utslipp. Som det framgår av figuren, er verdens
kullreserver fortsatt flere ganger større enn den mengden kull som kan forbrukes innenfor det
utvidede budsjettet – inkludert kull med CCS. Også reservene av olje (konvensjonell og
ukonvensjonell) er noe større enn oljeforbruket. For gass er imidlertid samlet gassforbruk (med og
uten CCS) noe høyere enn dagens reserver, men her er usikkerheten stor og reservene av
ukonvensjonell gass trolig underestimert.2

3500
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Gt CO2

2500
CCS i budsjett

2000

■ BECCS

i budsjett

■ Opprinnelig

1500

budsjett

■ Gass
■ Olje

1000

■ Kull

500
0
Budsjett 2°C

Budsjett i modeller Fossil energibruk i
med CCS/BECCS
modeller med
CCS/BECCS

Alle reserver av
fossil energi

Figur 4: Karbonbudsjett for 2°C (66% sannsynlighet) med og uten CCS og negative utslipp (BECCS), og
fordeling av fossil energibruk i modellene som inkluderer bruk av CCS og BECCS. Skravering indikerer bruk av
CCS. Figuren viser medianverdiene av alle relevante scenarier i FNs klimapanels scenariodatabase (IIASA,
2014), kalkulert av Glen Peters (CICERO). Lengst til høyre vises eksisterende reserver av fossil energi (BGR,
2015) for sammenlikning.

2.4

«Unburnable carbon»: To utfordringer

Til tross for mange lag av usikkerhet, er det altså en relativt robust konklusjon at reservene av fossil
energi overstiger den mengden fossil energi som kan forbrukes innenfor et karbonbudsjett i tråd
med Paris-avtalens mål. Den britiske tenketanken Carbon Tracker Initiative har lansert begrepet
«unburnable carbon» for å beskrive den mengden fossil energi som ikke kan brennes uten å bryte
med de globale klimamålene (Leaton, 2011; Leaton, Ranger, Ward, Sussams, & Brown, 2013).
Det påpekes gjerne to ulike utfordringer knyttet til misforholdet mellom fossile energireserver og
verdens karbonbudsjett. For det første er det en fare for at de store fossile reservene kan gjøre det
2 Sammenlikningen er basert på BGRs svært lave anslag for ukonvensjonelle gassreserver. Dersom man heller legger
til grunn de ukonvensjonelle gassreservene som oppgis av FNs klimapanel (Bruckner et al., 2014), vil de totale
gassreservene overstige bruken av gass i median-anslaget for bruk av CCS og negative utslipp.
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vanskelig å begrense temperaturstigningen. At store mengder kapital allerede er bundet opp i
eksisterende kullgruver eller olje- og gassfelt kan gjøre det kostbart og politisk vanskelig å begrense
fossil energibruk i tråd med målene i Paris-avtalen. En økning i de fossile energireservene vil
dermed også øke risikoen for kraftigere oppvarming og farlige klimaendringer (Muttitt, 2016).
For det andre kan de de «ikke-brennbare» fossile energireservene utgjøre en økonomisk risiko.
Dersom klimamålene overholdes og bruken av fossil energi reduseres i tråd med verdens
karbonbudsjett, kan store økonomiske verdier i form av energireserver og infrastruktur for
eksisterende fossil energiproduksjon gå tapt (McGlade & Ekins, 2014, 2015). Ved en kraftig
reduksjon i forbruket kan eksisterende investeringer i fossil energiproduksjon ende opp som
«stranded assets», med potensielt store konsekvenser for verdensøkonomien (Leaton et al., 2013).
Både de klimamessige og de økonomiske utfordringene ved «ikke-brennbare» fossile energireserver
gjør det aktuelt å diskutere politiske tiltak for hvordan disse formene for risiko kan håndteres.
Politiske tiltak for å regulere investeringer i eller produksjon av fossil energi går imidlertid ut over
den tradisjonelle forståelsen av klimapolitikk, som først og fremst har fokusert på etterspørselen
etter kull, olje og gass. Misforholdet mellom verdens karbonbudsjett og fossile energireserver har
derfor bidratt til en bredere diskusjon om klimapolitiske tilnærminger.
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3 Klimapolitikk og fossil
energiproduksjon: Tilbud eller
etterspørsel?

Klimapolitikk har tradisjonelt tatt utgangspunkt i å redusere etterspørselen etter fossil energi, enten
gjennom å begrense sluttbruken av kull, olje og gass gjennom avgifter og reguleringer, eller ved å
øke produksjonen av alternative energiformer. FNs klimakonvensjon, som danner rammen for
nasjonale myndigheters klimapolitikk, tar utgangspunkt i sluttbruken av fossil energi både når det
gjelder rapportering av klimagassutslipp og de enkelte landenes utslippsforpliktelser. Dette har
bidratt til å rette det politiske fokuset mot etterspørselssiden (forbruket) framfor tilbudssiden
(produksjonen).
Det er mange grunner til at det er fornuftig å innrette klimapolitikken mot forbruket av fossil energi.
I et system der all bruk av fossil energi eller alle utslipp av klimagasser er omfattet av tilsvarende
reguleringer, vil en slik strategi være svært effektiv: Redusert etterspørsel vil redusere prisene på
fossil energi, og produksjonen vil kuttes tilsvarende. De siste årene har det imidlertid vokst fram en
sterkere erkjennelse av at et globalt system med harmoniserte virkemidler mot forbruk av fossil
energi er lite sannsynlig. Det har gitt økt interesse for et bredere sett av virkemidler i
klimapolitikken. Som en del av denne utviklingen har også politiske tiltak på tilbudssiden (såkalt
«supply-side policy») fått gradvis større oppmerksomhet i både faglige og politiske debatter
(Lazarus et al., 2015).

3.1

Alternative syn på tilbuds- og etterspørselspolitikk

Det tradisjonelle synet på klimapolitikken har vært at det ikke vil være effektivt for noen enkeltaktør
å redusere produksjon av fossil energi dersom etterspørselen forblir den samme, da det antas at
produksjonen vil overtas av andre aktører for å møte etterspørselen. Men det omvendte er også
tilfelle: Dersom etterspørselen reduseres ett sted, mens produksjonen forblir den samme, vil det føre
til lavere energipriser og økt forbruk andre steder.
Klassisk økonomisk teori innebærer at tilbud og etterspørsel påvirker hverandre gjensidig. Dette
tilsier at det kan være fornuftig å kombinere politiske tiltak og virkemidler på tilbuds- og
etterspørselssiden – særlig i en situasjon der ambisjonsnivå og virkemiddelbruk varierer mellom
land (Hoel, 2011). I den økonomiske litteraturen har det til og med blitt argumentert for at
manglende virkemiddelbruk på tilbudssiden kan bidra til økte utslipp: Ideen om et såkalt «grønt
paradoks» (Sinn, 2008) innebærer at dersom produsenter av fossil energi forventer en strammere
klimapolitikk i framtiden, kan det oppmuntre til økt produksjon og dermed økte utslipp på kort sikt.
En strategi for å unngå denne typen effekter kan være å begrense produksjonen av fossil energi fra
de områdene der lønnsomheten i produksjonen er lavest (Harstad, 2012). Forskere ved Statistisk
Sentralbyrå har beregnet at dersom Norge skulle velge en slik strategi, kan enkelte kutt i
oljeproduksjonen faktisk være mer kostnadseffektive enn å redusere det nasjonale forbruket av olje
(Fæhn, Hagem, Lindholt, Mæland, & Rosendahl, 2013, 2017). Det tas høyde for at tiltaket vil føre
til en betydelig «lekkasje», i form av at redusert produksjon i Norge delvis oppveies av økt
produksjon andre steder. Men faren for lekkasje gjelder også på etterspørselssiden, om enn i noe
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mindre grad (se figur 5). Når lekkasjeeffekten vurderes symmetrisk for tilbuds- og
etterspørselssiden kan tiltak på tilbudssiden i noen sammenhenger være mer kostnadseffektive enn
tiltak på etterspørselssiden, dersom tiltak for redusert produksjon er tilstrekkelig billige i forhold til
tiltak for redusert forbruk. Fæhn et al. (2017) finner for Norges del at det optimale vil være en
kombinasjon av reduksjoner i produksjon og forbruk, men med noe større reduksjoner på
produksjonssiden.

Redusert oljeproduksjon
Brutto reduksjon:
1 tonn C02

Redusert oljeforbruk
Brutto reduksjon:
1 tonn C02

/
Netto «lekkasje» :
0,65 tonn C02

/
Netto «lekkasje»:
0,32 tonn C02

Netto reduksjon:
0,35 tonn C02

Netto reduksjon:
0,68 tonn C02

Figur 5: Klimaeffekt av redusert oljeproduksjon versus redusert oljeforbruk i Norge. Illustrasjon basert på
Fæhn et al. (2017) «benchmark case/OPEC dominant producer».

Også utenfor den klassiske økonomiske litteraturen finner man en rekke faglige perspektiver som
tilsier at tilbuds- og etterspørselspolitikk med fordel kan kombineres. Innenfor fagtradisjoner som
anlegger et helhetlig systemperspektiv på energisektoren, som studier av innovasjon og omstilling,
pekes det gjerne på at fortsatte investeringer i fossil energi kan bidra til å gjøre framtidig omstilling
vanskeligere enn nødvendig. Dagens kull-, olje- og gassvirksomhet utgjør et eksisterende «regime»
i energisektoren, og de økonomiske og politiske ressursene som er assosiert med dette regimet kan
bidra til å gjøre overgangen til nye energiformer vanskeligere (Geels, 2014). Dermed kan det oppstå
en «lock-in»-effekt der samfunnsutviklingen låses til bestemte energiformer som vil være
vanskeligere å bytte ut enn det som gjerne framgår av tradisjonelle økonomiske modeller basert på
tilbud og etterspørsel (Unruh, 2000).
Investeringer i infrastruktur for fossil energi låser ressurser til framtidig utvinning og bruk av kull,
olje og gass, og bidrar på den måten til en «stiavhengig» samfunnsutvikling. Dermed begrenser
dagens investeringer handlingsrommet for framtidige politiske tiltak som kan redusere
klimagassutslippene (Erickson, Kartha, Lazarus, & Tempest, 2015). Som en konsekvens kan
dermed tiltak som regulerer tilbudssiden i dag gjøre det lettere å oppnå framtidige reduksjoner i
etterspørselen etter fossil energi, både gjennom å redusere politiske barrierer, øke offentlig aksept
for omstilling, og ved å unngå unødvendige kostnader i form av feilinvesteringer – såkalte «stranded
assets» (McGlade & Ekins, 2015).
Samtidig er det åpenbart at ikke alle tiltak for å regulere produksjonen av fossil energi vil ha stor
eller i det hele tatt positiv klimaeffekt, verken på kort eller lang sikt (se f.eks. Hoel, 2011).
Oppfatninger av hva som er den riktige sammensetningen av tilbuds- og etterspørselspolitikk vil
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variere både ut ifra faglig perspektiv og ut ifra ulike forståelser av hvor rask omstilling som er
nødvendig – for eksempel hva slags karbonbudsjett man ønsker å legge til grunn.

3.2

Et bredt spekter av politiske posisjoner

Gitt de ulike faglige synspunktene på hvordan en eventuell klimapolitikk på tilbudssiden bør
utformes, er det ingen overraskelse at det også i den politiske diskusjonen finnes et bredt spekter av
synspunkter på hvorvidt og hvordan klimapolitikken bør regulere produksjonen av fossil energi. I
den ene enden av dette spekteret finner man oppfatningen om at klimapolitiske tiltak bør begrenses
til å regulere etterspørselen etter fossil energi. Det forutsettes at begrensning av etterspørsel
indirekte vil føre til nødvendige reduksjoner på tilbudssiden. Avgjørelser om hvilke fossile
energiressurser som forblir uutnyttet overlates dermed fullt ut til markedet. Dette er posisjonen den
norske regjeringen eksplisitt har inntatt i løpet av de siste årene: Klimaminister Vidar Helgesen har
for eksempel understreket at det er etterspørselen etter olje som vil avgjøre framtidige
klimagassutslipp, og at norsk klimapolitikk er innrettet mot å redusere denne etterspørselen heller
enn å regulere oljeproduksjonen på norsk sokkel.3
Det andre ytterpunktet representeres av krav om fullstendig stopp i utvikling av nye fossile
energireserver som en direkte konsekvens av at tilgjengelige kull-, olje- og gassreserver langt
overgår de utslippene karbonbudsjettet gir rom for. En slik posisjon innebærer direkte politisk
styring med hvilke ressurser som blir liggende uutnyttet. En bred koalisjon av internasjonale
miljøorganisasjoner har for eksempel tatt til orde for en «styrt avvikling» («managed decline») av
fossil energiutvinning i tråd med begrensningene karbonbudsjettet setter (Muttitt, 2016) – for
eksempel gjennom stopp i tildeling av nye tillatelser til olje- og gassleting, eller moratorium på
etablering av nye kullgruver. Også i norsk politisk debatt har enkelte partier og organisasjoner tatt
til orde for at karbonbudsjettet bør legge grunnlaget for en direkte politisk styring av videre olje- og
gassutvinning.4

Stoppe/redusere produksjon der
det støttes av andre hensyn

Kompensasjon for
redusert utvinning

Unngå finansiell risiko ved
fossile investeringer

Tiltak utelukkende
mot etterspørsel

Redusere insentiver til
(over)produksjon

Mellom disse to ytterpunktene finnes en rekke mellomposisjoner som kombinerer vektlegging av
tilbuds- og etterspørselssiden, og av markedsstyring og politisk regulering. I figur 6 er fire slike
mellomposisjoner plassert på et kontinuum mellom de to ytterpunktene som er skissert over.

«Styrt avvikling» av
fossil energiproduksjon

Figur 6: Spekter av politiske posisjoner på klimatiltak som regulerer produksjon av fossil energi

Se f.eks. https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/tid-for-gronn-omstilling/id2469483/, https://www.tu.no/artikler/nyeanslag-sa-mye-olje-og-gass-er-det-igjen-pa-norsk-sokkel/363874
4 Se f.eks. https://www.mdg.no/content/uploads/2013/06/MDG_Arbeidsprogram_web.pdf, https://www.sv.no/wpcontent/uploads/2014/01/Klima-foran-olje.pdf
3
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Helt til venstre i kontinuumet finner vi tiltak som reduserer «unaturlige» insentiver til produksjon av
fossil energi. Det kan for eksempel gjelde fjerning av subsidier til fossil energiproduksjon eller
andre fordeler som kan føre til overinvestering i kull, olje og gass sammenliknet med andre sektorer.
Slike tiltak påvirker tilbudssiden, men med mål om å sikre at det i størst mulig grad er markedet
som regulerer hvilke fossile ressurser som utvinnes.
En annen tilnærming, som innebærer en noe mer aktiv inngripen overfor markedet, legger vekt på å
unngå finansiell risiko gjennom investeringer i produksjon av fossil energi. Denne tilnærmingen tar
utgangspunkt i faren for «stranded assets» og en påfølgende finansiell boble dersom fossilindustrien
fortsetter å investere i reserver som ikke vil kunne utvinnes under en framtidig klimapolitikk
(Leaton, 2011; Leaton et al., 2013). Dersom dagens markedsaktører ikke tar tilstrekkelig høyde for
at etterspørselen etter kull, olje og gass vil falle dramatisk i en verden som forholder seg til
karbonbudsjettet, kan det argumenters for at det er behov for politiske tiltak som enten styrer unna
de mest risikofylte formene for fossil energiproduksjon eller som legger til rette for en bedre
risikoforståelse. Denne tilnærmingen har fått tilslutning fra for eksempel Mark Carney, britisk
sentralbanksjef og styreleder for Financial Stability Board (Carney, 2015). I Norge har det
regjeringsoppnevnte ekspertutvalget for grønn konkurransekraft knyttet an til en tilsvarende
posisjon (Hedegaard & Kreutzer, 2016).
Videre er det foreslått – både i internasjonal klimapolitikk og i den økonomiske litteraturen – å
bruke økonomiske virkemidler for å unngå utvinning av spesifikke fossile ressurser. Dermed brukes
markedsmekanismer til å oppnå en mer aktiv politisk regulering av fossil energiproduksjon.
Økonomen Bård Harstad (2012) har tatt til orde for å begrense tilbudet av kull ved å kjøpe opp
marginale kullreserver for å unngå utvinning. Andre har foreslått at dette kan oppnås gjennom en
type kvotesystem der inntektene brukes til å betale for nedleggelse av den globale kullindustrien
(Collier & Venables, 2015), eller – når det gjelder olje – gjennom en egen klimaavgift på
oljeproduksjon (Fæhn et al., 2017). Denne posisjonen ligger også bak forslaget fra myndighetene i
Ecuador om å verne et område i ecuadoriansk Amazonas mot oljevirksomhet dersom det
internasjonale samfunnet kompenserer noe av inntektsbortfallet – det såkalte Yasuní-ITT-initiativet
(Larrea & Warnars, 2009).
I eksempelet fra Ecuador spiller klimahensyn sammen med andre miljøhensyn, som vern av
biologisk mangfold. Dette leder over mot høyre side i figur 6, som angir alternativer for enda mer
direkte regulering av fossil energiproduksjon (for eksempel gjennom vern eller moratorium) i
områder der også andre hensyn taler for varsomhet. Her vil behovet for å begrense den totale
utvinningen av fossil energi av hensyn til et begrenset karbonbudsjett inngå som et tilleggsargument
som spiller sammen med andre grunner for å stoppe utvinning. Den amerikanske klimaforskeren
James Hansen knytter an til dette standpunktet når han argumenterer for at en nødvendig reduksjon i
oljeutvinning kan oppnås gjennom miljøreguleringer som hindrer produksjon i bestemte områder
(Hansen et al., 2008). I den norske politiske debatten er kombinasjonen av hensynet til fiskerier,
biologisk mangfold og klimaeffekten av redusert oljeutvinning et kjent standpunkt i diskusjonen
både om Barentshavet og om Lofoten, Vesterålen og Senja (Kristoffersen & Dale, 2014).
De ulike posisjonene som er skissert ovenfor utgjør ikke en uttømmende liste, og det er
sannsynligvis mulig å finne en lang rekke varianter og kombinasjoner ut over eksemplene som er
gjennomgått. Spekteret i figur 6 illustrerer først og fremst at en rekke alternative tilnærminger til det
å regulere tilbudet av fossil energi allerede eksisterer i den politiske debatten, til tross for at den
tradisjonelle klimapolitikken legger hovedvekten på etterspørselssiden. I praksis kan man tenke seg
at de fleste tiltak og virkemidler på etterspørselssiden har parallelle virkemidler på tilbudssiden, som
illustrert i tabell 2 (gjengitt etter Lazarus et al., 2015, s. 10).
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Virkemidler på tilbudssiden

Virkemidler på etterspørselssiden

Økonomiske
virkemidler –
skatt/avgift

x
x
x

Avgift på ressursproduksjon
Avgift på ressurseksport
Skattlegging av fossil-kapital
(inntekt)

x
x

Karbon- eller drivstoffavgifter
Karbontoll (BTA)

Økonomiske
virkemidler –
subsidier

x

Fjerning av
produksjonssubsidier for fossil
energi

x

Fjerning av
forbrukersubsidier for fossil
energi
Subsidiering av fornybar
energi

x

Økonomiske
virkemidler –
kvotemekanismer

Virkemidler basert
på direkte
regulering

x
x

x

x
x

Offentlig
tjenesteyting

x

x
x
x

Informasjonstiltak,
frivillige tiltak
m.m.

x

x

Kvotehandel for
produksjonsrettigheter
Kreditter (offsets) for redusert
utvinning

x
x

Kvotehandel for
utslippsrettigheter
Kreditter (offsets) for
reduserte utslipp

Forby utvikling av spesifikke
ressurser eller bruk av
spesifikke teknologier
Begrensninger på produksjon
eller eksport
Helhetlig utslippsberegning ved
konsekvensutredning av
utvinning

x
x

Utslippsstandarder
Bygningskrav

Begrensninger på
utleie/lisensiering av offentlige
ressurser til fossil
energiproduksjon
Begrense offentlig infrastrukturutvikling for fossil energi
Kompensasjon for å avstå fra
ressursutvinning
Begrense offentlig kreditt,
bistand eller annen finansiering
av fossil utvinning

x

Infrastrukturutbygging
(fjernvarme, ladestasjoner
osv.)
Begrense offentlig kreditt,
bistand eller annen
finansiering av fossilt forbruk

Uttrekk av investerte midler
(«divestment») fra kull-, olje- og
gassindustri
Rapportering av utslipp basert
på utvinning, livssyklusregnskap ved salg av fossil
energi

x

x
x
x

Energirevisjon
Merkeordninger
Rapportering av utslipp
basert på forbruk (territorielt
regnskap)

Tabell 2: Eksempler på klimapolitiske tiltak og virkemidler rettet mot fossil energi. Gjengitt etter Lazarus et al.
(2015, s. 10), med inndeling basert på FNs klimapanels femte hovedrapport.
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4 Implikasjoner for norsk
oljepolitikk

Begrensning av fossil energiproduksjon er i økende grad en del av debatten om norsk olje- og
klimapolitikk. De siste årene har det vært stadig mer offentlig diskusjon om hvordan det norske
petroleumsregimet bør innrettes for å være i tråd med de langsiktige klimamålene i Paris-avtalen.
Dette kommer til uttrykk i den politiske debatten om oljevirksomhet i norsk Arktis generelt og i
havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja spesielt. Men det kommer også til uttrykk
gjennom en økende interesse for å diskutere risiko knyttet til videre investeringer i olje- og
gassvirksomhet, slik for eksempel det regjeringsoppnevnte ekspertutvalget for grønn
konkurransekraft har tatt til orde for.
I Stortingets behandling av statsbudsjettet høsten 2016 ble det vedtatt at perspektivmeldingen som
Finansdepartementet skal legge fram våren 2017, skal «drøfte hvilke konsekvenser et nytt globalt
klimamål om å begrense den globale oppvarmingen til maksimalt 1,5 °C kan ha på innretningen av
norsk petroleumspolitikk».5 Dermed står sammenhengen mellom Paris-avtalens klimamål og
karbonbudsjetter og norsk olje- og gassvirksomhet eksplisitt på Stortingets dagsorden for 2017.
Gjennomgangen i de foregående kapitlene viser at det finnes en bred faglig bakgrunn for den
drøftingen Stortinget har bedt om:
x

x

x

Kunnskapen om karbonbudsjettet for temperaturmål på 2°C og 1,5°C tilsier at rommet for
bruk av eksisterende olje- og gassreserver er knapt, selv med en framtidig oppskalering av
karbonfangst og -lagring. Ytterligere reservetilvekst vil kreve at en større andel av
eksisterende reserver ikke utvinnes.
For å unngå at samfunnsutviklingen låses til et fossilt energisystem som kan vanskeliggjøre
framtidige utslippsreduksjoner eller øke kostnadene på den nødvendige omstillingen, kan
det derfor være behov for å kombinere politiske tiltak for redusert etterspørsel etter fossil
energi, med en viss regulering også av tilbudssiden.
Både i faglitteraturen og i den politiske debatten er det et bredt spekter av synspunkter på
hvor sterk politisk regulering av tilbudssiden som vil være nødvendig. En rekke ulike tiltak
og virkemidler for å regulere tilbudet av kull, olje og gass er allerede i bruk eller under
aktiv debatt.

Disse innsiktene har implikasjoner for norsk olje- og gassproduksjon som for all annen produksjon
av fossil energi. Prognosene for framtidig olje- og gassvirksomhet viser at den samlede
produksjonen på norsk sokkel er forventet å falle svakt fram mot 2040. Prognosene er ikke basert på
vurderinger av rommet for fossil energi innenfor Paris-avtalens mål eller hvilke konsekvenser
framtidig klimapolitikk kan få for etterspørselen etter olje og gass.
Eksisterende studier viser at det er grunnlag for å vurdere videre investeringer i
petroleumsproduksjon på norsk sokkel opp mot både klimahensyn og økonomisk risiko. Den
foreliggende forskningen er imidlertid relativt begrenset, og det er derfor vanskelig å si noe om
5

Se https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Vedtak/Vedtak/Sak/?p=66656
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hvilket nivå på eventuelle reguleringer og begrensninger som vil være fornuftig. Når det gjelder
klimahensyn er det beregnet at en reduksjon i norsk oljeproduksjon tilsvarende ett tonn CO 2 kan gi
netto globale utslippsreduksjoner på 0,35 tonn CO2 (Fæhn et al., 2017, s. 91). Som klimatiltak er
dette altså ikke blant de mest effektive, men det kan likevel være mer kostnadseffektivt enn enkelte
eksisterende tiltak på etterspørselssiden.
Den økonomiske risikoen ved videre investeringer i olje- og gassproduksjon knytter seg til hvordan
oljeprisen vil utvikle seg dersom det globale oljeforbruket faller i tråd med Paris-avtalens mål.
Foreliggende studier har pekt på at arktiske områder generelt vil være områder der oljeproduksjon
blir ulønnsom dersom togradersmålet overholdes (McGlade & Ekins, 2015). Analyser av norsk
kontinentalsokkel gir et mer nyansert bilde. Rystad Energy har pekt på at eksisterende norske
reserver i hovedsak vil være lønnsomme innenfor den antatte oljeprisen som følger av IEAs
tidligere togradersscenario, men at store deler av de uoppdagede ressursene på norsk sokkel vil ha
dårligere lønnsomhet (Rystad, 2013). En nyere analyse basert på oppdaterte oljepriser og IEAs
nyere scenarier indikerer at enda større deler av de uoppdagede oljeressursene vil kunne bli
ulønnsomme (Erickson & Down, 2017).

4.1

Aktuelle virkemidler

Både klimahensyn og økonomisk risiko gir altså grunnlag for å vurdere det norske
petroleumsregimet opp mot langsiktige klimamål. Når Stortinget skal drøfte konsekvensene av
Paris-avtalen for petroleumspolitikken, kan det være grunn til å vudere både arealpolitikken,
skatteregimet, og krav til kunnskapsgrunnlag og utredninger. I forskningslitteraturen er
virkemidlene på disse politikkområdene i liten grad vurdert spesifikt opp mot klimahensyn og
framtidige karbonbudsjetter. Gjennomgangen nedenfor begrenser seg derfor til å gi en oversikt over
mulige virkemidler for å regulere olje- og gassproduksjon på hvert område, og å antyde
problemstillinger som krever videre analyse.
4.1.1 Arealpolitikk
Å åpne nye områder for petroleumsvirksomhet og tildele utvinningslisenser er sannsynligvis det
politiske tiltaket som i størst grad har innvirket på det langsiktige investerings- og
produksjonsnivået i norsk oljesektor (Ryggvik & Kristoffersen, 2015). Tildelingen av leteareal på
norsk kontinentalsokkel har økt kraftig etter 2010 (se figur 7).
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Figur 7: Tildelte utvinningslisenser på norsk sokkel, 1965-2017. Kilde: Oljedirektoratet.
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Økningen er særlig knyttet til etableringen av ordningen for Tildeling i forhåndsdefinerte områder
(TFO), som sørger for årlige arealtildelinger i det som er definert som modne områder med
eksisterende virksomhet og infrastruktur. Men også gjennom de ordinære, nummererte
konsesjonsrundene har det de siste årene blitt tildelt et stort antall lisenser.
Redusert tildeling av leteareal vil begrense oljeaktiviteten på lengre sikt, og kan derfor være et
styringseffektivt virkemiddel for å oppnå reduksjoner i klimagassutslipp. En fordel med dette
virkemiddelet er at det kan kombineres med andre hensyn som taler for å skjerme enkelte områder
for oljevirksomhet, for eksempel av hensyn til naturverdier eller andre næringer, ved at redusert
aktivitet i disse områdene prioriteres. I dagens politiske situasjon framstår det imidlertid som et
svært kontroversielt virkemiddel, og den politiske gjennomførbarheten må derfor antas å være
begrenset.
Begrensninger i arealtildeling kan også brukes som et virkemiddel for å redusere den økonomiske
risikoen knyttet til framtidig petroleumsvirksomhet. I så fall vil det mest nærliggende være å
vurdere redusert tildeling i områder som generelt må anses som økonomisk risikofylte, heller enn i
områder der oljevirksomhet kan være kontroversielt av andre grunner. Det er usikkert hvor
treffsikkert det vil være å redusere arealtildeling for å begrense økonomisk risiko, ettersom det kan
være vanskelig å målrette mot de mest risikofylte ressursene så lenge geologien fortsatt er dårlig
kjent.
4.1.2 Skattesystemet
Ved siden av tildeling av utvinningslisenser for leting og produksjon, er petroleumsskatteregimet
trolig den mest avgjørende faktoren for framtidig investerings- og produksjonsnivå. Dagens norske
petroleumsskattesystem sikrer offentligheten en stor andel av inntektene fra olje- og
gassvirksomheten, med en skattesats på 78%. Samtidig gjør skattesystemet at offentligheten bærer
en stor del av risikoen ved leting og utbygging av nye felt, ved at både kostnader til letevirksomhet,
avskrivninger og rentekostnader knyttet til investeringer er fradragsberettiget (Finansdepartementet,
2012-2013, s. 11). Gjennom leterefusjonsordningen får dessuten oljeselskaper som ikke er i
skatteposisjon direkte refundert utgifter til letevirksomhet.
Idealet i norsk petroleumsbeskatning er et nøytralt skattesystem (Lund, 2014). Dagens system er
imidlertid utformet slik at verdien av oljeselskapenes investeringsfradrag er større enn
inntektsbeskatningen (NOU 2000:18, 2000). Dette gjør at samfunnsøkonomisk ulønnsomme
investeringer på norsk sokkel likevel kan bli lønnsomme for selskapene etter skatt, og kan gi
«vridningar i valet mellom investering på sokkelen eller på land» (Finansdepartementet, 2012-2013,
s. 13). Dagens skjevheter i petroleumsskatten ga staten et samlet inntektstap beregnet til 16,7 mrd kr
i 2015, og 14,4 mrd kr i 2016, tilsvarende henholdsvis 15% og 27% av statens skatteinntekter fra
petroleumsvirksomheten i de aktuelle årene.6
Justeringer i skattesystemet er et aktuelt virkemiddel både dersom man ønsker å oppnå
utslippsreduksjoner gjennom redusert oljeaktivitet, og dersom målet er å redusere den økonomiske
risikoen knyttet til nyinvesteringer i olje og gass. Aktuelle justeringer kan rette seg mot å justere
elementene som ifølge Finansdepartementet skaper skjevheter i dagens system (for eksempel ved å
fjerne rentefradrag og/eller redusere friinntekt) eller mot mer fundamentale endringer som tar sikte
på en aktiv vridning av aktiviteten på sokkelen. Å innføre en klimaavgift på oljeproduksjon med
mål om å la de minst lønnsomme ressursene bli liggende (Fæhn et al., 2017) er et eksempel på en
slik mer fundamental endring. Et annet forslag som har vært fremmet er endringer i eller avvikling
av leterefusjonsordningen (Jortveit, 2015, 2016).

Se http://www.statsbudsjettet.no/Statsbudsjettet-2017/Dokumenter1/Budsjettdokumenter/Skatte--avgifts/Prop-1-LS/Vedlegg-og-registre/Anslag-pa-skatteutgifter-og-skattesanksjoner/ og
http://www.norskpetroleum.no/okonomi/statens-inntekter/
6

Redusert oljeutvinning som klimatiltak

22

POLICY NOTE 2017:01

6093

4.1.3 Kunnskapsgrunnlag og framskrivninger
Uavhengig av konkrete endringer i arealpolitikk eller skattesystem tilsier forholdet mellom verdens
karbonbudsjett og tilgjengelige fossile energiressurser at klimahensyn og -risiko i større grad bør
innarbeides i kunnskapen og analysene som ligger til grunn for norsk petroleumspolitikk. Dette har
også blitt påpekt fra politisk hold – for eksempel har Høyres programkomité foreslått at det bør
kreves «klimapolitiske risikoanalyser i forbindelse med planer for utbygging og drift av nye felt» på
norsk sokkel.7
En måte å forbedre kunnskapsgrunnlaget på kan være at beregninger av globale utslippseffekter
og/eller økonomisk risiko innføres som en del av beslutningsgrunnlaget både for åpning av nye
områder, ved utlysning og tildeling av lisenser, og ved behandling av Plan for utbygging og drift.
Det finnes et voksende faglig grunnlag for å beregne klimaeffekten av fossil energiproduksjon og
utbygging av fossil infrastruktur (Erickson & Lazarus, 2014; Fæhn et al., 2017). Slike beregninger
ble også gjort av Obama-administrasjonen i forbindelse med vurdering av nye arealer til
oljevirksomhet i USA i 2016.8
En annen tilnærming som kan være aktuell, særlig dersom målet er å vurdere økonomisk risiko ved
framtidige olje- og gassinvesteringer, kan være å produsere et større mangfold av framskrivninger
for aktivitet og produksjon på norsk sokkel. Større åpenhet om forutsetninger som ligger til grunn
for antakelser om framtidig oljepris, og sensitivitetsanalyser for disse forutsetningene, kan være
aktuelt både i forbindelse med de langsiktige framskrivningene som regjeringen legger fram for
Stortinget og på feltnivå i utredningsprogrammet for enkeltutbygginger. Britiske myndigheter har
for eksempel utarbeidet ulike scenarier for utviklingen i oljeprisen som blant annet gjør ulike
forutsetninger om framtidig klimapolitikk. 9 Slike analyser vil kunne bidra til en mer informert
diskusjon om hvilke implikasjoner Paris-avtalens klimamål har for norsk olje- og gassvirksomhet og
hvilke klimapolitiske tiltak som kan være aktuelle på tilbudssiden.

Se Høyres forslag til stortingsvalgprogram 2017-2021, https://hoyre.no/~/media/hoyre/filer/170111-hyres-programinnstilling-ny.pdf
8 Se rapport fra US Department of Interiors Bureau of Ocean Energy Management, https://www.boem.gov/OCSReport-BOEM-2016-065/
9 Se https://www.gov.uk/government/publications/fossil-fuel-price-assumptions-2016
7
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CICERO is Norway’s foremost institute for interdisciplinary climate
research. We help to solve the climate problem and strengthen
international climate cooperation by predicting and responding to
society’s climate challenges through research and dissemination of a
high international standard.
CICERO has garnered attention for its research on the effects of
manmade emissions on the climate, society’s response to climate
change, and the formulation of international agreements. We have
played an active role in the IPCC since 1995 and eleven of our
scientists contributed the IPCC’s Fifth Assessment Report.
̿ We deliver important contributions to the design of international agreements, most notably under
the UNFCCC, on topics such as burden sharing, and on how different climate gases affect the climate
and emissions trading.
̿ We help design effective climate policies and study how different measures should be designed to
reach climate goals.
̿ We house some of the world’s foremost researchers in atmospheric chemistry and we are at the
forefront in understanding how greenhouse gas emissions alter Earth’s temperature.
̿ We help local communities and municipalities in Norway and abroad adapt to climate change and in
making the green transition to a low carbon society.
̿ We help key stakeholders understand how they can reduce the climate footprint of food production
and food waste, and the socioeconomic benefits of reducing deforestation and forest degradation.
̿ We have long experience in studying effective measures and strategies for sustainable energy
production, feasible renewable policies and the power sector in Europe, and how a changing climate
affects global energy production.
̿ We are the world’s largest provider of second opinions on green bonds, and help international
development banks, municipalities, export organisations and private companies throughout the world
make green investments.
̿ We are an internationally recognised driving force for innovative climate communication, and are in
constant dialogue about the responses to climate change with governments, civil society and private
companies.
CICERO was founded by Prime Minister Syse in 1990 after initiative from his predecessor, Gro Harlem
Brundtland. CICERO’s Director is Kristin Halvorsen, former Finance Minister (2005-2009) and Education
Minister (2009-2013). Jens Ulltveit-Moe, CEO of the industrial investment company UMOE is the chair of
CICERO’s Board of Directors. We are located in the Oslo Science Park, adjacent to the campus of the
University of Oslo.
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1. INNlEDNING
Vi viser til prosesskriv fra Regjeringsadvokaten datert 17. februar 2017 med frist for å
inngi kommentarer fastsatt til 24. mars 2017.

2. FAKTAAVKLARING
I Miljøorganisasjonenes prosesskriv av 19. januar 2017 ble det fremhevet at staten ikke
har kommentert vesentlige faktiske forutsetninger for kravet som er fremmet i saken.
Staten ble derfor provosert til å gi sine kommentarer til disse.
Til dette har staten nå kun gitt uttrykk for at saken vil føres med utgangspunkt i statens
nåværende klimapolitikk og i den sammenheng henvist særlig til Meld St. 13 (20142015), Prop. 115 S (2015-2016) og lnnst. 407 S (2015-2016) der «de seks punktene
saksøker tar opp særlig [er] drøftet».
Dette bidrar kun i begrenset grad til oppklaring. Selv om dette kan bidra til å klargjøre
enkelte av standpunktene, er det ikke uten videre klart hva statens standpunkt er etter en
gjennomgang av denne dokumentasjonen, og enkelte av anførslene er ikke en gang
drøftet. Staten må i det minste kunne bidra ved å avklare sin forståelse budskapet i disse
dokumentene.
Miljøorganisasjonene har som kjent bedt staten avklare sitt standpunkt til seks påstander.
Vi vil i det følgende fortløpende kommentere disse i lys av ovennevnte dokumentasjon.

1. Dersom verdens samlede klimautslipp ikke reduseres tilsier omforent vitenskapelig
materiale at det vil skje en irreversibel global oppvarming med helt uakseptable
konsekvenser(... ).
Felles for dokumentene staten har henvist til er at det tar utgangspunkt i at verden står
overfor omfattende klimautfordringer med et presserende behov for tiltak/endring.
Eksempelvis starter Meld. St. 13 (2014-2015) med å vise til følgende:

«Ifølge FNs klimapanel utvikler de globale utslippene av klimagasser seg i dag på en
måte som vil føre til at temperaturøkningen vil overstige to grader. Verden risikerer
svært alvorlige, irreversible konsekvenser».
Selv om dette formelt sett er en henvisning til FNs klimapanels konklusjoner, legger vi til
grunn at Staten ikke vil bestride konklusjonene fra FNs klimapanel. Dermed legger vi til
grunn at Staten er enig i ovennevnte påstand. Staten bes bekrefte eller avkrefte denne
forståelsen.
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2. Det er nødvendig å holde økningen i den globale gjennomsnittstemperaturen godt
under 2 grader celsius (... ) og tilstrebe å begrense temperaturøkningen til 1,5
grader celsius (... ).
Denne påstanden følger av Paris-avtalen, som Norge har ratifisert gjennom dokumentene
Staten har henvis til. Vi forstår staten derfor slik at staten også her vil være enig i
påstanden. Staten bes bekrefte eller avkrefte denne forståelsen.
3. Dersom det globalt slippes ut mer enn 1000 gigatonn C02 i forhold til samlet
global utslippsmengde slik den var i 2011, vil verden mest sannsynlig ikke kunne
innfri togradersmålet (... ).
4. Dersom det globalt slippes ut mer enn 400 gigatonn C02 i forhold til samlet global
utslippsmengde slik den var i 2011, vil den globale oppvarmingen mest sannsynlig
overstige 1,5

°c (... ).

På side S i lnnst. 407 fremgår følgende:
«Komiteen viser til at FNs klimapanels femte hovedrapport som slår fast at dersom
det skal være sannsynlig å overholde togradersmålet, må verdens samlede utslipp av
COifra 2011 og fremover holdes under om lag 1000 gigatonn. Det tilsvarende
karbonbudsjettet» for å tilstrebe å begrense temperaturøkningen til 1,5 grader celsius
er på om lag 400 gigatonn C02»
Det fremgår ikke spesifikt hvordan staten stiller seg til denne konklusjonen, men
ettersom den blir henvist til som en del av beslutningsgrunnlaget som ratifiserer Parisavtalen, legger vi til grunn at staten ikke vil bestride denne konklusjonen. Staten bes
bekrefte eller avkrefte denne forståelsen.
5. COrutslippet fra alle reservoarene i dagens operative olje- og gassfelt (altså
eksklusive kull) vil føre til en global oppvarming på over 1,5 grader celsius
sammenlignet med førindustriell tid(... ).
Vi kan ikke se at dette er kommenter i noe av det materialet staten har henvist til. Statens
svar bidrar således på ingen måte til å belyse hvordan staten forholder seg til denne
anførselen. Vi gjentar derfor vår oppfordring om at staten kommenterer dette
standpunktet.

6. Redusert olje- og gassproduksjon i Norge vil føre til signifikant utslippsreduksjon.
Med andre ord vil ikke slik redusert produksjon kun føre til tilsvarende økt
produksjon i andre land(... ).
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Tilsvarende som for forrige punkt kan vi ikke se at dette er kommenter i noe av det
materialet staten har henvist til. Statens svar bidrar således på ingen måte til å belyse
hvordan staten forholder seg til denne anførselen. Vi gjentar derfor vår oppfordring om
at staten kommenterer dette standpunktet.

3. SAKSBEHANDLING - LISENSVEDTAKETS KLIMAEFFEKT
Under punkt 6 i Miljøorganisasjonenes proesskriv av 19. januar 2017 påpekes det at
Lisensvedtakets klimaeffekt knapt er drøftet i forvaltningsbehandlingens om ledet frem til
lisensvedtaket. I den forbindelse provoserer vi eventuell dokumentasjon som eventuelt
berører klimaeffekten av Lisensvedtaket utover et kort avsnitt i Meld. St. 36 (2012-2013).
Vi kan ikke se at dette er kommentert i statens prosesskriv, og vi ber staten bekrefte eller
avkrefte dette er eneste vurdering av Lisensvedtakets klimapåvirkning i saksbehandlingen
forut for Lisensvedtaket.

4. SÆRLIG OM ØKONOMI
Det fastholdes at også økonomiske vurderinger er relevante ved anvendelsen av § 112.
Under enhver omstendighet er det klart at Lisensvedtaket bygger på økonomiske
vurderinger i hht petroleumslovens§ 3-l, jf 3-3, som uttrykkelig henviser til «økonomiske
virkninger». Petroleumslovens bestemmelser må nødvendigvis fortolkes på bakgrunn av
Grunnlovens§ 112, og petroleumsloven er relevant ved vurderingen av lisensvedtaket i
forhold til § 112. Utvilsomt er det også forskjell på et vedtak som har negative miljø- og
klimakonsekvenser og samtidig en samfunnsøkonomisk gevinst og et vedtak som har de
samme negative effektene, men ingen økonomisk gevinst.
Det opplyses fra statens side at det ikke er foretatt noen spesifikk samfunnsøkonomisk
analyse i forbindelse med Lisensvedtaket, dog slik at det gjøres løpende
samfunnsøkonomiske vurderinger knyttet til petroleumspolitikken generelt.
Staten må opplyse om dette skyldes at
dokumentene det er henvist til i prosesskriv av 17. februar 2017 som behandler
økonomi, i sum oppfyller kravet til samfunnsøkonomisk analyse slik dette på det
aktuelle tidspunkt ble behandlet i rundskriv R-109/2005, «Behandling av
kalkulasjonsrente, risiko, kalkulasjonspriser og skattekostnad i samfunnsøkonomiske
analyser» (nå erstattet av R-109/14)
eller om
prinsippene for samfunnsøkonomiske analyser som rundskrivet beskriver og henviser
til ikke gjelder for Lisensvedtaket og i så tilfelle hvilke prinsipper som gjelder for
økonomiske utredninger for så vidt gjelder dette vedtaket.
De opplysningene som her etterspørres verken petroleumspolitiske eller klimapolitiske.
Det er snakk om å avklare hvilke prinsipper som etter statens mening er styrende for
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forvaltningen på det aktuelle område, jf petroleumslov ens§ 3-3 jf§ 3-1 som fastslår at
«økonomiske virkninger» skal utredes.

---ooO oo--Dette prosesskriv er sendt til Oslo tingrett via Aktørportalen . Det er også sendt per e-post til
motpartens prosessfullmektiger.

Wahl-Larsen Advokatfirma AS
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Executive Summary

Over the last decade, laws codifying national and
international responses to climate change have grown
in number, speciﬁcity, and importance. As these laws
have recognized new rights and created new duties,
litigation seeking to challenge either their facial
validity or their particular application has followed.
So too has litigation aimed at pressing legislators and
policymakers to be more ambitious and thorough
in their approaches to climate change. In addition,
litigation seeking to ﬁll the gaps left by legislative and
regulatory inaction has also continued. As a result,
courts are adjudicating a growing number of disputes
over actions—or inaction—related to climate change
mitigation and adaptation eﬀorts.

than the consensus scientiﬁc understanding of
what is required to stabilize the climate at an
acceptable level.
y National and international policymakers have
succeeded in creating some legal frameworks for
climate action. Many nations have laws or policies
addressing aspects of the climate problem, and
the Paris Agreement provided for a catalogue of
national commitments toward the goal of averting
average global warming in excess of 1.5°C and
2°C. Litigants have begun to make use of these
codiﬁcations in arguments about the adequacy or
inadequacy of eﬀorts by national governments to
protect individual rights vis-à-vis climate change
and its impacts.

This report provides judges, advocates, researchers,
and the international community with an of-themoment survey of global climate change litigation,
an overview of litigation trends, and descriptions of
key issues that courts must resolve in the course of
climate change cases. One purpose of this report is to
assist judges in understanding the nature and goals of
diﬀerent types of climate change cases, issues that are
common to these cases, and how the particularities
of political, legal, and environmental settings factor in
to their resolution. Another goal is to contribute to a
common language among practitioners around the
world working to address climate change through
the courts.

Part 2 provides a survey of climate change
litigation and a discussion of evident and
emerging trends:
y Citizens and non-governmental organizations are
suing to hold their governments accountable for
climate-related commitments. In many instances,
the arguments made to challenge government
actions or inaction include reference to
constitutional and statutory provisions not speciﬁc
to climate change. In those cases, references to
international climate agreements, which embody
scientiﬁc objectives as well as political ones, often
buttress the claim.

Part 1 describes environmental, diplomatic, and
political circumstances that are making climate
change litigation efforts especially important at
the present moment:

y In many cases, challenges to a project or policy
identify linkages between resource extraction
and climate-related impacts, both in the form of
emissions due to combustion of extracted fossil
fuels and in the form of impairments to resiliency
and adaptive capacity. These challenges seek to
make those linkages legally signiﬁcant and either
deserving of consideration or else compelling
an alternative approach to natural resource
management.

y Impacts such as heat waves and destructive coastal
storms are growing in frequency and severity as
a result of human-cause emissions. The costs to
governments, private actors, and communities of
dealing with these impacts are signiﬁcant.
y National and international policymakers have
struggled to develop eﬀective means of addressing
both the underlying causes and the eﬀects of
climate change. Climate change mitigation and
adaptation policies have emerged slowly and have
often set targets based on political feasibility rather

y Building on scientiﬁc understanding of the
relationship between emissions and climate
change, which policymakers (with notable
exceptions) have generally adopted as accurate,
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between the injury and the action (or inaction)
complained of is plausible. In climate change cases,
this sometimes presents a high bar for plaintiﬀs. As
for separation of powers, particularly in cases that
call on a court to assess inaction by a government
agency, courts must be able to articulate what
authority empowers them to ﬁnd fault or direct
the agency to revise its approach.

several cases seek to establish liability for entities
that generate emissions with full knowledge of
those emissions’ eﬀects on the global climate.
y Technical understanding of climate change and
the quality of predictions about future temperature
and weather patterns are improving. Recognizing
that adaptation eﬀorts have not kept pace with
these improvements, litigants are bringing claims
that seek to assign responsibility where failures to
adapt result in foreseeable, material harms.

y Sources of climate obligations: Climate change
litigation can draw on various sources of
legal authority, including international law,
constitutional provisions, statutes, or common law.
In some cases, plaintiﬀs identify more than one
of these, or a combination of them, as providing
the legal basis for their claims. In instances where
a statutory provision spells out climate change
mitigation commitments and that statute also
authorizes citizens to sue for noncompliance,
the task of applying the law to the facts alleged
is straightforward. But in cases where plaintiﬀs
ask a court to apply a legal authority that does
not expressly contemplate application to climate
change, the task is harder and courts tread carefully,
lest they be seen as legislating.

y Litigants are making arguments for climate action
based on the public trust doctrine, which assigns
the state responsibility for the integrity of a nation’s
public trust resources for future generations. Such
claims raise questions of individuals’ fundamental
rights and intergenerational equity, as well as
concerns about the balance of powers among
the judicial, legislative and executive branches or
functions of governments.
y Recognizing that both slow-developing and
acute environmental stresses push individuals and
communities to migrate, the impacts of climate
change are certain to generate migration within
and across national borders. Cases brought to
resolve issues arising from such migration have
already been brought, and more are likely to come.

y Remedies: Courts can only grant remedies
authorized by the law. If the remedy sought is
more aggressive climate action on the part of
a government agency, courts must identify the
basis for instructing that agency to comply, or else
to specify how exactly the agency should alter its
approach.

y Most climate change litigation to date has
proceeded in courts in developed countries in the
northern hemisphere and in Australia and New
Zealand. Litigants and courts in the Global South
are beginning to make use of burgeoning climate
change litigation theories and know how.

Summaries of highly signiﬁcant cases appear
throughout this report. Those summaries provide a
kaleidoscopic snapshot of the current state of climate
change litigation, and also illustrate the circumstances,
trends, and issues discussed in Parts 1, 2 and 3.

Part 3 describes three categories of legal issues
that tend to be disputed among the litigants
involved in climate change litigation:
y Justiciability: Whether a case is justiciable—
meaning, whether a court has the authority to hear
and resolve the claims raised—turns on questions
of the plaintiﬀ’s standing and on the court’s role
relative to that of the government’s other branches.
Although standards vary, courts generally only
grant standing if the alleged causal connection
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In the 2010s, laws codifying national and international
responses to climate change have grown in number,
speciﬁcity, and importance.1 As these laws have
recognized new rights and created new duties,
litigation seeking to challenge either their facial
validity or their particular application has followed.
So too has litigation aimed at pressing legislators and
policymakers to be more ambitious and thorough
in their approaches to climate change. In addition,
litigation seeking to ﬁll the gaps left by legislative
and regulatory inaction has also continued. This
report surveys the current state of this global climate
change litigation, and provides judges, advocates,
researchers and the international community with
an overview of trends and issues in climate change
lawsuits.

Goals (SDGs) enumerated in the United Nations’
Transforming Our World – the 2030 Agenda for
Sustainable Development. (Climate action is also
a vital, cross-cutting element of many of the other
SDGs.) Part 2 provides a snapshot of the current
state of worldwide climate change litigation. It also
describes a number of salient current trends in this
litigation and likely future ones. Part 3 discusses
the recurring legal issues at play in climate change
litigation around the world. Strict and comprehensive
categorization is made diﬃcult by the diversity
of the world’s legal systems, which take varied
approaches to the interconnected substantive areas
of law that constitute climate change law—namely
environmental law, natural resources law, energy
law and land use law, as well as constitutional law,
administrative law and common law. Nonetheless,
this section oﬀers legal professionals, researchers
and others an introduction to the common issues
that arise in climate change cases when determining
justiciability, interpreting legal rights and obligations,
and providing remedies. Summaries of highly
signiﬁcant cases appear throughout the report,
putting these circumstances, trends, and issues into
context.

Part 1 of this report notes the circumstances that
make climate change litigation eﬀorts especially
important just now—most especially the growing
urgency of the climate crisis, ratiﬁcation and entry
into force of the Paris Agreement under the United
Nations Framework Convention on Climate Change
(“Paris Agreement”), and the inclusion of climate
action as one of the 17 Sustainable Development
1

E. Somanathan et al., National and Sub-national Policies and Institutions,
in Climate Change 2014: Mitigation of Climate Change, Contribution
of Working Group III [WG3] to the Fifth Assessment Report of the
Intergovernmental Panel on Climate Change 1049, 1050–51 (O.R.
Edenhofer et al. eds. 2014) [hereinafter IPCC AR5].
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Concentrations of greenhouse gases (GHGs) in the
atmosphere have already surpassed levels that many
scientists consider safe, putting people everywhere
in peril. The extraordinary risks posed by climate
change are well-established. Sea levels are rising,
making more seawater available for the storm surges
that wreak destruction on coastlines during coastal
storms and threatening to overwhelm coastal
communities and small island nations.2 Average
temperatures are rising and heat waves are growing
longer and more intense, threatening to strain
infrastructure and agricultural systems, and posing
direct threats to human health.3 In addition, more
powerful storms, longer-lasting and more severe
droughts, and acidifying oceans have already begun
to disrupt local and regional economies that rely on
having predictable access to particular resources and
markets.4 The need to address these risks is front and
center in the Sustainable Development Goals, the
international community’s vision for a sustainable
future for the planet and its inhabitants. Yet, despite
broad scientiﬁc consensus on the human causes
2
3

4

of climate change and the risks of climate impacts
to human communities, and despite the profound
international accord forged through the Paris
Agreement and the SDGs, progress toward eﬀective
solutions has been slow.
The international community has encountered
diﬃculty in tackling climate change because it is a
“super wicked” policy problem, capable of resisting
even substantial eﬀorts by policymakers.5 Three
features in particular make the problem “super
wicked.” First, it becomes less tractable over time.
That is, the more GHGs we emit, the more committed
we are to continuing emissions, the more severe the
problem becomes and the less likely we are to ﬁnd
an acceptable solution. Second, the actors who are
best positioned to address climate change are those
who are primarily responsible for causing it—and
who lack incentives to take action. This problem
is made worse by an important asymmetry. Those
with incentives not to mitigate climate change, such
as the companies that own leases to extract coal or
other fossil fuels, tend to have concentrated interests
and good access to relevant information. Meanwhile,
those most likely to bear the burdens of adaption,
including the many millions of individuals who live

John A. Church & Peter U. Clark, et al., Ch. 13: Sea Level Change, in IPCC
AR5.
Thomas Bruckner, Igor Alexeyevich Bashmakov & Yacob Mulugetta et al.,
Ch. 7: Energy Systems, in IPCC AR5; Kirk R. Smith & Alistair Woodward, et al.,
Ch. 11: Human Health: Impacts, Adaptation, and Co-Beneﬁts, in IPCC AR5.
IPCC, Climate Change 2014: Synthesis Report, Contribution of Working
Groups I, II and III to IPCC AR5, at 64–73 (2014) [hereinafter IPCC SR5].
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Richard J. Lazarus, Super wicked problems and climate change: Restraining
the present to liberate the future, 94 Cornell L. Rev. 1153, 1160 (2009).
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in coastal communities, have diﬀuse incentives and
generally lack information about, for instance, the
costs and beneﬁts of alternatives to fossil-fueled
approaches to energy and transportation. Third,
no institution has legal jurisdiction and authority
aligned with the global scope of the problem. As a
consequence, climate change mitigation—and to
a lesser degree adaptation—eﬀorts are often seen
as expensive, unnecessary, futile, and remote from
policies that yield immediate and politically popular
economic beneﬁts.

component of any rational plan of action. The Paris
Agreement provides a crucial legal predicate for
pushing governments that have adopted climateoriented laws to implement them. Until the Paris
Agreement’s ratiﬁcation, no international instrument
dealt as thoroughly with the coordination problem
of international action on GHG emissions.8
Constituents of countries outside the European
Union (EU) could not point to an authority beyond
their country’s particular constitution, common
law, or statutes—or ratiﬁcation of international
human rights agreements—to place climate action
within that country into a legally and practically
signiﬁcant context.9 The Paris Agreement makes it
possible for constituents to articulate more precisely
and forcefully concerns about the gaps between
current policy and the policy needed to achieve
mitigation and adaptation objectives. In ratifying
countries in particular, constituents can now argue
that their governments’ politically easy statements
about rights and objectives must be backed up by
politically diﬃcult, concrete measures like restricting
coastal development, foregoing development of
coal-fueled power plants and imposing fees and
taxes on activities reliant on fossil fuels. Lawsuits
brought in countries where governments have
given express priority to development, such as
Pakistan,10 and in countries where governments
are actively addressing climate change, such as the
Netherlands, Sweden, and Switzerland, demonstrate
that this sometimes means using the courts to push
for concrete action.11

At the international level, the “super wicked” nature
of the climate change problem may be seen in
the global community’s incomplete participation
in the Kyoto Protocol6 and, more recently, the
insuﬃciency of the Intended Nationally Determined
Contributions (INDCs) submitted in advance of the
Paris Conference and the Nationally Determined
Contributions (NDCs) submitted after to reduce
atmospheric concentrations of GHGs at a pace
suﬃcient to maintain climate stability.7 At the national
level, the United States’ (U.S.) historic and recently
revived ambivalence about addressing climate
change stands out as an especially consequential
example of political coalitions struggling toward
and falling short of policy change. But the U.S. is not
unique for failing to develop and implement policies
that address climate change in a coherent fashion.
Litigation has arguably never been a more
important tool to push policymakers and market
participants to develop and implement eﬀective
means of climate change mitigation and adaption
than it is today. Technological developments and
non-climate policy initiatives cannot be counted
on to stave oﬀ climate destabilization. Accordingly,
climate-related law and policy is a necessary
6

7

Has the Paris Agreement changed the role litigation
can play? In general, law embodies a thicket of
agreements among the members of society and
between them and their government. Litigation
serves to test whether particular actions or inactions
are compatible with those agreements. Litigation
also serves to articulate how stated commitments
to defend particular rights must be translated into

See O. Edenhofer, et al., Technical Summary, in Climate Change 2014:
Mitigation of Climate Change, Contribution of Working Group III to IPCC
AR5, at 33, 104 (O. Edenhofer et al. eds. 2014) (“The Kyoto Protocol was the
ﬁrst binding step toward implementing the principles and goals provided
by the UNFCCC, but it has had limited eﬀects on global GHG emissions
because some countries did not ratify the Protocol, some Parties did not
meet their commitments, and its commitments applied to only a portion
of the global economy (medium evidence, low agreement).”).
UNFCCC, Aggregate eﬀect of the intended nationally determined
contributions: an update, FCCC/CP/2016/2, at 11–12 ﬁg.2 (May 2016),
https://perma.cc/SUW9-KXY5.

8

Notably, the Paris Agreement does not address emissions from aircraft or
marine craft.
9 See section 2.2.1 below.
10 Pakistan’s Intended Nationally Determined Contribution, Nov. 6, 2016,
https://perma.cc/QJH8-9EXM.
11 See sections 2.2.1 and 2.2.2 below.
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action, notwithstanding changes in the direction
of political winds at home or abroad. The Paris
Agreement by its own terms does not provide
litigants with a cause of action or impose enforceable
limits on member countries’ national emissions.
But it makes it possible for litigants to place the
actions of their governments or private entities into
an international climate change policy context.
Placing actions at the national or regional level into

that context makes it easier, in turn, to characterize
those actions as for or against both environmental
needs and stated political commitments. Ultimately,
while the Paris Agreement does not assign each
country a carbon budget, it does oﬀer a basis for
deducing a budget from national commitments. It
also makes clear that policies leading to net increases
in emissions are disfavored.

9
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This section provides a summary of the current
state of climate change litigation, including
lawsuits’ location, their categorization, and recent
and emerging trends. It counts as “climate change
litigation” cases brought before administrative,
judicial and other investigatory bodies that raise
issues of law or fact regarding the science of
climate change and climate change mitigation and
adaptation eﬀorts.12 Such cases are often identiﬁed
with keywords, including climate change, global
warming, global change, greenhouse gas, GHGs,
and sea level rise. However, the presence of one
or more keywords is not a necessary condition for
inclusion.13 Moreover, the presence of keywords is

also not determinative (Cases that make only passing
reference to the fact of climate change, its causes,
or its eﬀects do not necessarily address in direct or
meaningful fashion the laws, policies, or actions that
compel, support, or facilitate climate mitigation or
adaptation.) Finally, cases that seek to accomplish
climate change goals without reference to climate
change issues are not included. For example,
lawsuits seeking to limit air pollution from coal ﬁred
power plants that do not directly raise issues of fact
or law pertaining to climate change do not qualify
as “climate change litigation” for the purposes of
this study. Thus, this report excludes cases where
the discussion of climate change is incidental to
the holding and immaterial to the future of climate
change law.

12 Cf. Meredith Wilensky, Climate Change in the Courts: An Assessment of
Non-U.S. Climate Litigation, 26 Duke Envtl. L. & Pol’y Forum 131, 134 (2015);
(adopting deﬁnition of “climate change litigation” developed by David
Markell & J.B. Ruhl, An Empirical Assessment of Climate Change in the
Courts: A New Jurisprudence or Business as Usual?, 64 Fla. L. Rev. 15, 27
(2012): “any piece of federal, state, tribal, or local administrative or judicial
litigation in which the . . . tribunal decisions directly and expressly raise an
issue of fact or law regarding the substance or policy of climate change
causes and impacts.”). This deﬁnition also guides the collection of cases
included in the Sabin Center for Climate Change Law’s Non-U.S. Climate
Change Litigation chart, available at https://perma.cc/8CKE-KMQU
(accessed Mar. 3, 2017), as well as the Climate Change Laws of the World
database, maintained jointly by the Sabin Center for Climate Change Law
and the Grantham Research Institute at the London School of Economics.
13 For instance, the Australian case, Ralph Lauren 57 v. Byron Shire Council
contained none of those terms but dealt with the highly germane issue of
liability of a local government for decisions related to its policy of managed
retreat from sea level rise. [2016] NSWSC 169. The court’s March 2016
denial of the motion to dismiss ﬁled by the Shire Council and its insurers
prompted the parties to negotiate a settlement, which they agreed to in
August 2016. Hans Lovejoy, How a handful of wealthy Belongil residents

2.1 A survey of climate change litigation
As of March 2017 climate change cases had been
ﬁled in 24 countries (25 if one counts the European
Union), with 654 cases ﬁled in the U.S. and over
230 cases ﬁled in all other countries combined.14
won the right to keep their seawalls, Echo Net Daily, Aug. 24, 2016, https://
perma.cc/HXF9-PXV5. Neither the court’s denial of the motion to dismiss
nor the settlement agreement states whether the locality is liable for any
of the claims alleged by the plaintiﬀs, beachfront property owners who
had wanted to armor their shoreline parcels and who opposed the local
government’s proposed policy of managed retreat.
14 To review these cases, as well as others added after March 2017, visit the
Sabin Center-Arnold & Porter Kaye Scholer Climate Change Litigation
databases, available at http://wordpress2.ei.columbia.edu/climatechange-litigation/.
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In regards to the non-U.S. litigation: Australia
has seen more cases than any other non-U.S.
country (80); the United Kingdom and the Court
of Justice of the EU have both seen about half as
many as Australia (49 and 40 respectively); New
Zealand and Spain have both seen about oneﬁfth as many as Australia (16 and 13 respectively);

Austria, Belgium, Colombia, the Czech Republic,
France, Germany, Greece, India, Ireland, Micronesia,
the Netherlands, Nigeria, Norway, Pakistan, the
Philippines, South Africa, Sweden, Switzerland,
and Ukraine.15 Both the number of cases in these
countries and the number of countries where cases
have been ﬁled have grown in the past few years: a

Region

Country

Number of cases*

International Court of Justice

1

Inter-American Commission on Human Rights

1

United Nations Framework Convention on Climate Change

1

Africa

Nigeria

1

South Africa

1

Australia

80

New Zealand

16

India

2

Micronesia

1

Philippines

1

Pakistan

2

(Court of Justice of the EU)

40

United Kingdom

49

Spain

13

Belgium

1

Germany

3

Norway

1

Switzerland

1

Austria

1

Czech Republic

1

France

4

Ireland

1

Netherlands

1

Sweden

1

Ukraine

2

Latin America and Carribean

Colombia

1

North America

United States of America

654

Canada

13

Asia Paciﬁc

Europe

*The numbers shown here reflect our tally of climate change cases across jurisdictions as of March 2017. It is possible that these numbers omit one or more cases
that have already been filed or decided but have not yet come to our attention.

15 Sabin Center for Climate Change Law, Non-U.S. Climate Change Litigation:
Non-U.S. Jurisdiction, https://perma.cc/8CKE-KMQU (accessed Mar. 3,
2017).

and there have been four or fewer cases ﬁled in
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survey of cases decided before 2014 found them in
only 12 countries, including the U.S.16 Nonetheless,
it remains true that “[m]ost countries have
experienced little or no climate change litigation.”17

aggressive mitigation policy have been initiated
from 2015 to 2017.21

With notable exceptions18, governments are almost
always the defendants in climate change cases.19
Government defendants have been called upon
to justify decisions large and small. On the large
end of the spectrum are cases like Massachusetts v.
U.S. Environmental Protection Agency and Urgenda
Foundation v. Kingdom of the Netherlands, which
push for more aggressive national climate change
mitigation policies, and Coalition for Responsible
Regulation v. U.S. Environmental Protection Agency
and West Virginia v. U.S. Environmental Protection
Agency, which challenge the legal bases for U.S.
mitigation policy. On the small end of the spectrum
are cases focused on particular projects, ranging
from the expansion of airports and coal mines, to
the development of renewable energy generation
facilities, to the construction of structures on
eroding coast lines. Whereas the cases aimed
at large targets tend to focus their arguments
on nationally applicable laws governing energy
policy and air pollution, the cases aimed at smaller
targets—which make up the clear majority of nonU.S. cases—tend to focus on environmental impact
assessments and other planning requirements.20
However, several instances of strategic litigation in
non-U.S. jurisdictions that seeks to push for more

Africa
Latin America and Caribbean
International Court of Justice
Inter-American Commission on
Human Rights
United Nations Framework
Convention on Climate Change
(UNFCCC)

Europe
Asia
Pacific

North
America

2.2 Trends in climate change litigation
Recent judicial decisions and court ﬁlings reveal
several trends in regards to the purposes of climate
change litigation. Five such trends are described
here: holding governments to their legislative
and policy commitments; linking the impacts
of resource extraction to climate change and
resilience; establishing that particular emissions are
the proximate cause of particular adverse climate
change impacts; establishing liability for failures (or
eﬀorts) to adapt to climate change; and applying the
public trust doctrine to climate change.
1

Climate
Change 2
Litigation:
The
3
Five
4
Trends

16 Wilensky, supra note 12, at 151–52.
17 Michael B. Gerrard & Meredith Wilensky, The role of the national courts in
GHG emissions reductions, in Elgar Encyc. of Envtl. L. 359, 369 (Michael
Faure ed. 2016).
18 Most exceptions are U.S. cases brought against corporations in the fossil
fuel sector. Non-U.S. exceptions include the recent decision in Lliuya v.
RWE AG, Az. 2 O 285/15, issued by the Regional Administrative Court of
Essen, Germany, and the investigation of 50 ﬁrms in the fossil fuel industry
(“Carbon Majors”) by the Human Rights Commission of the Philippines.
19 Wilensky, supra note 12, at 138–40; Markell & Ruhl, supra note 12, at 60.
20 Gerrard & Wilensky, supra note 17, at 366, 368 (“Until the issuance of an
important and controversial decision by a Dutch court in 2015, climate
change litigation intended to drive the course of climate change
policies—whether to encourage their development or to halt it—was
noticeably lacking outside of the United States.”); Wilensky, supra note
12, at 144 (“The dominance of the EIA and Permitting Group in non-U.S.
litigation demonstrates an emphasis on tactical suits aimed at speciﬁc
projects. . . . In fact, strategic litigation intended to drive climate change
policy as a whole is almost absent outside of the U.S.”); Markell & Ruhl,
supra note 12, at 38–40.

5

Holding governments to their legislative and policy
commitments
Linking the impacts of resource extraction to climate
change and resilience
Establishing that particular emissions are the proximate
cause of particular adverse climate change impacts
Establishing liability for failures (or efforts) to adapt to
climate change
Applying the public trust doctrine to climate change.

2.2.1 Holding governments to their legislative
and policy commitments
As national governments’ political branches
articulate commitments to climate change
21 See infra section 2.2.1 (discussing non-U.S. cases seeking to hold
governments to legislative and policy commitments on climate change).
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The Netherlands
A Dutch environmental group, the Urgenda
Foundation, and 900 Dutch citizens sued the
Dutch government, alleging that the government’s
recent revision of GHG emissions reduction goals
amounted to a violation of its constitutionally
imposed duty of care. The court in the Hague,
agreeing with the plaintiﬀs, ordered the Dutch
state to limit GHG emissions to 25% below 1990
levels by 2020, ﬁnding the government’s existing
pledge to reduce emissions 17% insuﬃcient to
meet the state’s fair contribution toward the goal,
codiﬁed in the Paris Agreement, of keeping global
temperature increases within 2°C of pre-industrial
conditions.

on Human Rights; the “no harm” principle of
international law; the doctrine of hazardous
negligence; the principle of fairness, the
precautionary principle, and the sustainability
principle embodied in the UNFCCC; and
the principle of a high protection level, the
precautionary principle, and the prevention
principle embodied in the European climate policy.
The court did not specify how the government
should meet the reduction mandate, but oﬀered
several suggestions, including emissions trading or
tax measures.
This decision was pathbreaking in separation
of powers jurisprudence because it grounded
its instruction to the government to tighten
emissions limits on a rights-based analysis rather
than through reference to statutory requirements.
Subsequent petitions and judicial decisions in
Austria, Norway, Switzerland, and Sweden, all
relating to governments’ obligations to mitigate
climate change, have similarly been grounded at
least in part on rights-based theories.

The court concluded that the state has a duty to
take climate change mitigation measures due
to the “severity of the consequences of climate
change and the great risk of climate change
occurring.” In reaching this conclusion, the court
cited (without directly applying) Article 21 of
the Dutch Constitution; EU emissions reduction
targets; principles under the European Convention
mitigation and adaptation through legislation,
regulation, and policy those governments’
administrative agencies may properly become
subject to lawsuits seeking to enforce those
commitments.
The plaintiﬀs in Urgenda Foundation v. Kingdom
of the Netherlands brought just such a suit,
challenging eﬀorts by a newly elected Dutch
Government to back away from the previous
Government’s mitigation commitments.22 The
Hague District Court’s June 2015 decision looked
to the Netherlands’ international commitments,
which did not yet include the Paris Agreement,23
22 Urgenda Foundation v. Kingdom of the Netherlands, [2015] HAZA
C/09/00456689, appeal ﬁled.
23 The Paris Agreement entered into force on November 4, 2016. UNFCCC,
Paris Agreement: Status of Ratiﬁcation, https://perma.cc/5JCA-KPNR
(accessed Jan. 15, 2017). The Netherlands is only a signatory to the
Agreement and has not, as of this writing, ratiﬁed it. Id. The signiﬁcance of
this non-ratiﬁcation is muted by the fact that the European Union, which
negotiated at the Paris Conference on behalf of the Netherlands and other
member states, ratiﬁed the Agreement on October 5, 2016. Id.

to construe the constitutional duty of care owed by
the Dutch government to Dutch citizens and others,
and concluded that the duty of care prohibits such
backsliding.24
In September 2015, the Lahore High Court Green
Bench issued a ruling in Leghari v. Republic of Pakistan
that was similar in its legal basis to Urgenda, though
it focused on adaptation rather than mitigation
commitments.25 The court concluded that the
government’s failure to implement the National
Climate Change Policy of 2012 and the Framework
for Implementation of Climate Change Policy (20142030) “oﬀends the fundamental rights of the citizens
which need to be safeguarded.”26
24 Urgenda, para. 4.70.
25 Leghari v. Republic of Pakistan (2015) W.P. No. 25501/2015.
26 Id. para. 8. The court construed these rights as follows: Environment and
its protection has taken a center stage in the scheme of our constitutional
rights. . . Right to life, right to human dignity, right to property and right to
information under articles 9, 14, 23 and 19A of the Constitution read with
the constitutional values of political, economic and social justice provide
the necessary judicial toolkit to address and monitor the Government’s
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Pakistan
In September 2015, an appellate court in Pakistan
granted the claims of Ashgar Leghari, a Pakistani
farmer, who had sued the national and regional
governments for failure to carry out the National
Climate Change Policy of 2012 and the Framework
for Implementation of Climate Change Policy (20142030). The chief concerns of the plaintiﬀ—and the
court—were with the need for adaptation eﬀorts:
“As Pakistan is not a major contributor to global
warming it is actually a victim of climate change and
requires immediate remedial adaptation measures
to cope with the disruptive climatic patterns.”
According to the court, “the delay and lethargy of
the State in implementing the Framework oﬀend
the fundamental rights of the citizens,” as codiﬁed
in articles 9 (right to life), 14 (human dignity), 19A
(information), and 23 (property) of the Pakistani
constitution.
As a remedy, the court 1) directed several
government ministries to each nominate “a
climate change focal person” to help ensure the

implementation of the Framework, and to present
a list of action points by December 31, 2015; and 2)
created a Climate Change Commission composed
of representatives of key ministries, NGOs, and
technical experts to monitor the government’s
progress. On September 14 the court issued a
supplemental decision naming 21 individuals to
the Commission and vesting it with various powers.
This case is an example of litigants grounding
claims in a statutory and policy framework that
articulates governmental responsibilities with
respect to climate change. As the court observed,
the responsible government ministry had spelled
out 734 “action points” and identiﬁed 232 of those as
deserving priority. Had the government not spelled
out in such detail what should be done to help
citizens deal with climate change, it would have
been more diﬃcult for the court to conclude that
the government’s failure to implement applicable
law and policy fell short of protecting Leghari’s
constitutional rights.
which was still pending as of March 2017,29
largely tracks that of the Urgenda decision. The
New Zealand case, Thomson v. Minister for Climate
Change Issues, challenged the adequacy of that
country’s INDC, which the petitioner alleged fell
short of the emissions reductions required by New
Zealand’s Climate Change Response Act of 2002.30
A stated purpose of the 2002 Act is to “enable
New Zealand to meet its international obligations
under the [UNFCCC].”31 As the petitioner explained,
New Zealand’s INDC “equates to a reduction of
11% below New Zealand’s 1990 emission levels by
2030”—a mitigation eﬀort that “will not, if adopted
by other developed countries in combination with
appropriate targets set by developing countries,
stabilize GHG concentrations in the atmosphere at a

To vindicate those rights, and in particular
to require active responses to an emerging
pattern of “heavy ﬂoods and droughts,”27
the court ordered the executive branch to,
among other things, establish a Climate Change
Commission to facilitate climate action.28
Belgium and New Zealand also saw pre-Paris
Agreement cases ﬁled alleging failures by their
respective governments to adhere to stated
national commitments. The theory of the Belgian
case, VZW Klimatzaak v. Kingdom of Belgium,

response to climate change. Id. para. 7.
27 Id. para. 6.
28 The ﬁrst of these was the designation of government oﬃcials in key
ministries who would thereafter “work closely with the Ministry of
Climate Change.” Id. para. 8(i). Another was identiﬁcation of “adaptation
action points,” selected from among the 734 “action items” listed in the
Implementation Framework, that could be achieved by the end of 2015.
Id. para. 8(ii). Finally, the court also called for the creation of a Climate
Change Commission, whose members would include oﬃcials from key
ministries as well as representatives of NGOs and technical experts, “to
assist this Court to monitor the progress of the Framework.” Id. para. 8(iii).

29 Klimaatzaak.eu, L’Aﬀaire Climat: Le Procès, https://perma.cc/4X4D-SX8F
(accessed Jan. 15, 2017) (reporting that the court has yet to specify a
schedule for submission of pleadings or conduct of a hearing). Klimaatzaak
is Dutch for “climate case.”
30 CIV-2015-__ (High Court).
31 Climate Change Response Act 2002 § 3(1)(a).
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level that would prevent dangerous anthropogenic
interference with the climate system.”32 The High
Court of New Zealand had as of March 2017 yet to
issue a judgment in that case.

goal of preventing ‘dangerous disruption of the
climate system’” by stipulating warming thresholds
of 1.5°C and 2°C above preindustrial levels.37
Taking this as the scientiﬁcally and legally
stipulated touchstone for Switzerland (and
others), the petitioners allege that Switzerland
is not on pace to meet its commitment, and
that—unlike Swiss compliance with the Kyoto
Protocol, which relied heavily on the purchase
of emissions oﬀsets—physically and legally
adequate mitigation measures require actually
reducing net emissions from Swiss sources.38
Petitioners in three other European cases, one
dealing with the expansion of Vienna’s airport (the
“Austrian case”), Greenpeace Nordic Association v.
Norway Ministry of Petroleum and Energy, and PUSH
Sweden v. Government of Sweden, also assert that
their respective governments’ legal commitments
to climate change mitigation are consistent with
and articulated through ratiﬁcation of the Paris
Agreement.39

The Paris Agreement is emerging as a novel and
unique anchorage for law suits of this sort. That
Agreement integrates national commitments—the
INDCs/NDCs—into an international instrument that
links them to the common goal of averting warming
in excess of 1.5°C and 2°Ctemperature thresholds.33
This linkage does not answer technical questions
about how to allocate carbon budgets, but it does
give some shape to national commitments, even
if those commitments are vaguely worded. It also
undermines arguments that increments of diﬀerence
in one nation’s contributions are immaterial to
global mitigation and so are not legally cognizable.34
Furthermore, although the Paris Agreement does
not prescribe particular national commitments,
it does expressly call on national governments
to
make
their
mitigation
commitments
incrementally more stringent and never less so.35
Thus, even if a national government can argue that
it never speciﬁed a level of emissions reduction
it cannot argue that its commitments permit
backsliding.

In the Austrian case, petitioners persuaded the
court that authorizing expansion of the Vienna
37 See id. para. 60 (“Mit dem Übereinkommen von Paris haben die
Vertragsstaaten im Dezember 2015 das Ziel, eine «gefährliche Störung
des Klimasystems» zu verhindern, neu deﬁniert. So soll die globale
durchschnittliche Erwärmung der Erdatmosphäre im Vergleich zur
vorindustriellen Zeit auf «deutlich unter 2 Grad Celsius» gehalten werden.
Es sollen Anstrengungen unternommen werden, die Erwärmung auf 1.5
Grad zu begrenzen (Art. 2 Abs. 1 Bst. a Pariser Übereinkommen).”).
38 Id. § 4.3.2 (“[Insuﬃcient measures for the achievement of applicable
reduction goals for 2020”] Ungenügende Massnahmen zur Erreichung des
geltenden Reduktionsziels für 2020.”).
39 Norway ratiﬁed the Paris Agreement on June 20, 2016, Sweden on October
13, 2016. UNFCCC, Paris Agreement: Status of Ratiﬁcation, supra note 23.
On the legal relevance of the Paris Agreement to national commitments,
the Norwegian petition states: “The presumption principle, which calls for
Norwegian law to be interpreted in accordance with international law,
makes international law rules and fundamental principles of international
law a part of our national legal system. This means that the Climate
Convention, the Paris Agreement and international human rights and
environmental principles are relevant sources of law when the limitations
in Article 112 of the Constitution are to be determined.” Greenpeace Nordic
Ass’n at 36. On the same point, the Swedish petition states: “98. By signing
the UNFCCC and the Kyoto Protocol, the State has explicitly accepted a duty
of care. In order to fulﬁl this duty, every individual State must to the highest
extent possible, in accordance with its own circumstances, implement the
best possible measures to reduce greenhouse gas emissions. * * * 102.
The Swedish climate targets and Sweden’s accession to international
agreements are relevant to the interpretation of these directives. * *
* 110. The scope of the duty of care is determined by a combination of
factors such as Sweden’s accession to international conventions, nationally
adopted environmental goals, environmental legislation, government
statements, etc.”). PUSH Sweden at paras. 98, 102, 110.

A petition ﬁled in Switzerland in October 2016
makes constitutional arguments akin to those made
in Urgenda,36 but buttresses them with reference
to the Paris Agreement. As the petitioners in Union
of Swiss Senior Women for Climate Protection v. Swiss
Federal Council explain: “[w]ith the Paris Agreement
the parties [to the UNFCCC] deﬁned anew the
32 Thomson v. Minister for Climate Change Issues at paras. 85, 90.
33 Conference of the Parties Twenty-ﬁrst Session, U.N. Framework
Convention on Climate Change, Paris Agreement, art. 3 para. 2, U.N. Doc.
FCCC/CP/2015/10/Add.1 [hereinafter Paris Agreement] (Dec. 12, 2015)
(specifying temperature thresholds basic to Agreement’s objectives),
id. art. 3 para. 3 (parties shall undertake increasingly stringent nationally
determined contributions to mitigation).
34 Cf. Massachusetts v. EPA, 549 U.S. 497, 561 (2007) (Roberts, C.J., dissenting).
35 Paris Agreement, art. 3 para. 3.
36 Speciﬁcally, the Swiss petitioners ground their claims in articles 10 (right
to life), 73 (sustainability principle), and 74 (precautionary principle) of the
Swiss Constitution, and in articles 2 and 8 of the European Convention on
Human Rights, which Switzerland has ratiﬁed. Union of Swiss Senior Women
for Climate Protection v. Swiss Federal Council [Verein KlimaSeniorinnen
Schweiz v. Bundesrat], at para. 1(a) (ﬁled Oct. 25, 2016), https://perma.
cc/3LGB-3V7H.
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Austria
Various NGOs and individuals persuaded a panel
of the Austrian Federal Administrative Court
to overturn the government of Lower Austria’s
approval of construction of a third runway at
Vienna’s main airport. The reason: authorizing
the runway would do more harm to the public
interest than good, primarily because it would
be contrary to Austria’s national and international
obligations to mitigate the causes of climate
change. Of the authorities cited by the court, the
most important was Austria’s Climate Protection
Act of 2011, which set emissions reduction targets
for various sectors, including the transport sector.

Because a third runway was expected to increase
Austria’s annual CO2 emissions, the court concluded
that it would be at odds with the provisions of the
2011 Act as well as with Austria’s constitution and
its international commitments under EU law and
the Paris Agreement.

airport would run afoul of the emissions reductions
targets set forth in Austria’s Climate Protection Law
and contradict Austria’s climate change mitigation
commitments under the Paris Agreement.40 In the
Norwegian petition, the challenged action is issuance
of licenses for deep-sea oil and gas extraction in the
Barents Sea. In the Swedish petition, the challenged
action is the sale (rather than decommissioning) of
coal mines and coal-ﬁred power plants in Germany
by Vattenfall, a state-owned energy company. For
all three groups of petitioners, the Paris Agreement
provides a scientiﬁc reference point as well as a
legally deﬁnitive constraint.41

energy sources and drilling for oil and gas yield fossil
fuels, the consumption of which emits the GHGs
responsible for climate change. Mining and drilling
also tend to generate large volumes of pollution
in their immediate vicinity, impairing local water
resources’ quality or quantity or both. Recognizing
this, plaintiﬀs eager for policy to address climate
change have begun to challenge environmental
review and permitting processes that unduly ignore
resource extraction activities’ implications for the
climate.

This case is the ﬁrst instance of a court determining
that climate change mitigation commitments
require it to overturn government agency
approval of infrastructure development. It is thus a
leading example both of a court straightforwardly
enforcing a climate mitigation statute and of a
court vindicating rights to environmental integrity.

In February 2016 the Constitutional Court in
Colombia held two statutory provisions to be
unconstitutional, preventing regulatory authorities
from ignoring the climate-related costs of resource
extraction. One provision authorized a national
commission to designate particular projects
as being in the national strategic interest—a
designation that would exempt projects
from aspects of local regulatory oversight.43
The other provision is grandfathered in leases
and permits for mining and oil and gas in
sensitive mountain ecosystems (páramos).44
The Colombian court found the provisions
unconstitutional because they endangered the

2.2.2 Linking the impacts of resource extraction
to climate change and resilience
Any thorough catalogue of the activities that result
in GHG emissions or reduce communities’ resilience
to extreme weather events must include resource
extraction.42 Mining for coal and other combustible
40 Austrian Federal Administrative Court case no. W109 2000179-1/291E,
https://perma.cc/6P34-5HYU.
41 Greenpeace Nordic Ass’n at 18–19 (“The Paris Agreement will enter into force
on 4 November 2016. The Agreement will then constitute an international
law obligation for Norway. . . . In addition to its legal content, the Paris
Agreement and the decision document for the Agreement represent a
factual basis in the case.”); PUSH Sweden at 26 (quoting 2014 Statement of
Government Policy regarding emissions reduction goals and upcoming
Paris Conference), 33 (quoting June 2016 statement of Environmental
Objectives Council regarding needed emissions reductions).
42 At issue in the case were Law No. 1450 of 2011, establishing the National
Development Plan 2010–2014, and Law No. 1753 of 2015, establishing

the National Development Plan 2014–2018. The two provisions discussed
here both appeared in the latter.
43 Law No. 1753 of 2015 arts. 49–52.
44 Id. art. 173.
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Colombia
tropical rainforest. The court decided that statutory
provisions that would have allowed for development
in the páramos were unconstitutional because they
would endanger the public’s right to clean water and
relieve government agencies of their obligation to
justify decisions certain to result in the degradation
of environmentally sensitive and valuable areas.

In Decision C-035/16 of February 8, 2016, the
Colombian Constitutional Court struck down as
unconstitutional provisions of Law No. 1450 of 2011
and of Law No. 1753 of 2015 that threatened highaltitude ecosystems, called páramos. The court noted
several important features of páramos, including
their fragility, their lack of regulatory protection,
their role in providing Colombia with as much as
70 percent of its drinking water, and the capacity of
their soils and vegetation to capture CO2 from the
atmosphere.
The court highlighted the last of these features in
particular, calling páramos a “carbon capture system”
and explaining that the carbon capture capacity of
páramos exceeds that of a comparably sized
public’s right to clean water, and they abrogated
government agencies’ obligation to justify
decisions that would result in the degradation
of environmentally sensitive and valuable areas.
Crucially, the court characterized páramos as
valuable both for providing Colombia with much
of its drinking water and because their soils and
vegetation capture CO2 from the atmosphere at
greater rates than a tropical rainforest with similar
acreage.45

The court framed its protection of rights in this
decision as responsive to climatic changes that
would make resources like the water ﬂowing from
páramos even more valuable in the future. It can
thus be read as taking the need for adaptation to
climate change into account when interpreting the
signiﬁcance of constitutionally protected rights that
do not explicitly reference climate change.
electricity; and of the public trust doctrine as it
relates to Pakistan’s atmosphere and climate. The
Lahore High Court had as of March 2017 not yet
issued a judgment in that case.
The petition in Greenpeace Nordic Association v.
Ministry of Petroleum and Energy similarly argues
that the Norwegian Ministry’s lease of blocks of
the Barents Sea to oil and gas developers violates
constitutional protections. Article 112 of Norway’s
constitution provides that Norwegians have a “right
to an environment that is conducive to health and
to a natural environment whose productivity and
diversity are maintained.” Petitioners allege that
maintenance of that environment requires staying
within a global emissions budget consistent with
the 1.5°C or 2°C warming thresholds recognized by
the Paris Agreement, and that the Barents Sea leases
would allow for the extraction of fossil fuels and
related emission of GHGs in excess of that budget.
That case was also still pending in March 2017.

In Ali v. Federation of Pakistan, the petitioner has
challenged various government actions and
inactions relating to approval of development of the
Thar coal ﬁeld, which is expected to produce 4.5 to
60 million metric tons of coal annually.46 According
to the petitioner, because of the local environmental
degradation, displacement, and coal-fed GHG
emissions that will result from that development,
its approval amounts to a three-fold violation: of
constitutionally protected “Fundamental Rights”; of
rights relating to the environmental degradation
expected to result from burning coal to generate

2.2.3 Establishing that particular emissions are
the proximate cause of particular adverse
climate change impacts

45 Constitutional Court, Feb. 8, 2016, Decision C-035/16, at para. 142.
46 Ali v. Pakistan, Constitutional Petition No. ___ / I of 2016, at para. xxvi,
https://perma.cc/6AFA-2ZL5; see also Muhammad Imran Rashid et al., Coal
as an Energy Source for Mitigating Energy Crisis in Pakistan, 4 J. ENG. &
TECH. 127, 128–29 (July-Dec. 2014), https://perma.cc/66NK-GZH6.

Although several courts have recognized the
scientiﬁc consensus regarding the causal relationship
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Norway
In Greenpeace Nordic Association and Nature
& Youth v. Ministry of Petroleum and Energy
two environmental NGOs ﬁled suit seeking a
declaratory judgment from the Oslo District Court
that Norway’s Ministry of Petroleum and Energy
violated the Norwegian constitution by issuing a
block of oil and gas licenses for deep-sea extraction
from sites in the Barents Sea.
The petition alleges several key facts: the licenses
would allow access to as-yet undeveloped fossil fuel
deposits in a manner inconsistent with the climate
change mitigation required to avert global warming
of 1.5°C and possibly even 2°C in excess of preindustrial levels; and the area made accessible by the
licenses would be the northernmost yet developed,
and would border the ice zone, presenting
extraordinary risks to the highly sensitive Arctic
environment from potential spills and emissions of
black carbon. The petition also alleges violation of
article 112 of the Norwegian Constitution, which
establishes a “right to an environment that is
conducive to health and to a natural environment
whose productivity and diversity are maintained.”

The petition also cites other constitutional
provisions including those requiring government
action to be consistent with the precautionary
principle; the no harm principle as it applies both
domestically and to citizens of other countries;
and human rights protections. In addition to these
national sources of legal authority, the petition also
points out that Norway’s issuance of oil and gas
licenses contradicts its commitments under the
Paris Agreement.
Much as the Urgenda plaintiﬀs used national
and international commitments to construe the
climate mitigation implications of the duty of
care embodied in the Dutch constitution, this
petition argues for a similar interpretation of the
right to environmental integrity protected by
the Norwegian constitution. It would have been
possible to make a similar argument before Norway
ratiﬁed the Paris Agreement and that Agreement
entered into force, but those events lend speciﬁcity
and context to the constitutional right at the core
of the petition.

between anthropogenic GHG emissions, climate
change, and the adverse impacts resulting from
climate change,47 no court has yet found that
particular GHG emissions relate causally to particular
adverse climate change impacts for the purpose of
establishing liability. Indeed, the Intergovernmental
Panel on Climate Change describes the key
causal mechanism of climate change as “wellmixed greenhouse gases” in the atmosphere.48
Such mixing obscures particular contributions
and makes attribution of harm diﬃcult. Yet the
law generally assigns liability only when particular
contributions can be related to particular eﬀects.

emitters have proximately caused them particular
injuries. The leading U.S. cases are Connecticut v.
American Electric Power and Kivalina v. ExxonMobil.
The Connecticut plaintiﬀs sought an injunction
capping emissions from power plants;49
the Kivalina plaintiﬀs sought damages for
their injuries from fossil fuel companies;50
both sets of plaintiﬀs grounded their claims against
private companies in a theory of public nuisance
under federal common law. In both cases the
courts concluded that the federal Clean Air Act had
displaced federal common law claims, and so did not
reach the substantive question of proximate cause.51

Plaintiﬀs in the U.S. and Germany have sought—
unsuccessfully, so far—to establish that particular

49 564 U.S. 410 (2011).
50 696 F.3d 849 (9th Cir. 2012), cert. denied, 133 S. Ct. 2390 (2013).
51 Connecticut, 564 U.S. at 415 (“The Clean Air Act and the Environmental
Protection Agency action the Act authorizes, we hold, displace the
claims the plaintiﬀs seek to pursue.”); Kivalina, 696 F.3d at 856 (“We need
not engage in that complex issue and fact-speciﬁc analysis in this case,
because we have direct Supreme Court guidance. The Supreme Court
has already determined that Congress has directly addressed the issue
of domestic greenhouse gas emissions from stationary sources and

47 See, e.g., Urgenda at para. 4.14; Mass. v. EPA at 498; Coalition for Responsible
Regulation v. EPA, 684 F.3d 132 (D.C. Cir. 2012), aﬀ’d in part, Utility Air
Regulatory Group v. EPA, 134 U.S. 2427 (2014); and Greenpeace New Zealand
v. Northland Regional Council, [2007] NZRMA 87, at para. 7.
48 IPCC AR5, WG1 § 6.3.
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Germany (and Peru)
In November 2015, Saúl Luciano Lliuya, a Peruvian
farmer who lives in Huaraz, Peru, ﬁled a claim for
damages in a German court against RWE, Germany’s
largest electricity producer.

a Huaraz community association with €17,000 for
the purpose of building siphons, drains, and dams
to protect the town. That amount is 0.47 percent of
both (1) the estimated cost of protective measures;
and (2) RWE’s estimated annual contribution to
global GHG emissions.

Lliuya’s suit alleges that RWE, having knowingly
contributed to climate change by emitting
substantial volumes of GHGs, bears some measure
of responsibility for the melting of mountain glaciers
near Huaraz, population 120,000. That melting has
given rise to an acute threat: Palcacocha, a glacial
lake located above Huaraz, has experienced a 30fold volumetric increase since 1975 and a fourfold increase since 2003. Lliuya based his claim on
paragraph 1004 of the German Civil Code, which
provides for nuisance abatement and injunctive
relief. He asked the court to declare that RWE
was partly responsible for the costs arising from
the lake’s growth. He also asked the court to
order RWE to reimburse him for measures he had
already taken to protect his home and to provide

The court dismissed Lliuya’s requests for declaratory
and injunctive relief, as well as his request for
damages. The court noted several grounds for its
decision, but none was more important than its
ﬁnding that no “linear causal chain” linked RWE’s
emissions to the dangers and costs described by
Lliuya as resulting from melting glaciers. This legal
conclusion goes a step beyond what any other
court, including the U.S. courts that decided the
AEP v. Connecticut and Village of Kivalina cases, has
stated on the question of whether a given entity’s
emissions can be said to have proximately caused
injury via impacts of climate change.

In Lliuya v. RWE AG, Saul Lliuya, a Peruvian farmer,
ﬁled suit in a German court against a German
utility. Lliuya sought damages to oﬀset the costs
of protecting his town from melting glaciers, for
which he alleged RWE is partly responsible.52
Two of the several reasons stated by the court for
dismissing Lliuya’s claim went to causation. The ﬁrst
reason was evidentiary: the plaintiﬀ had asked the
court to specify RWE’s precise annual contribution to
global emissions rather than submitting an estimate.
The second reason was more emblematic: the court
found that no “linear causal chain” linked the alleged
injury and RWE’s emissions—rather many emitters
had created the risk of ﬂood confronting Lliuya’s
town such that the root cause of the risk could not
be ascribed to RWE in particular.53

In
Greenpeace
Southeast
Asia
et
al.,
environmentalists and Filipino citizens ﬁled a
petition with the Philippine Commission on
Human Rights, a tribunal empowered to investigate
allegations and issue recommendations but
not to issue orders that carry the force of law.54
The petitioners submitted factual allegations
that identify 50 corporations as “Carbon Majors,”
responsible for a cumulative 21.71% of the
anthropogenic GHGs emitted from 1751 to 2010.55The
petitioners also characterize the relationship between
climate change, ocean acidiﬁcation, and potential
ZEITUNG, Dec. 15, 2016, https://perma.cc/LX3R-7SVE ([“A ﬂood risk would
however not be attributed singly to RWE AG.”] “Eine Flutgefahr wäre
jedoch der RWE AG nicht individuell zuzuordnen.”).
54 Republic of the Philippines, Commission on Human Rights,
http://198.23.173.74/chr/ (accessed Mar. 4, 2017); Greenpeace Southeast
Asia and Philippine Rural Reconstruction Movement, Petition To the
Commission on Human Rights of the Philippines Requesting for Investigation
of the Responsibility of the Carbon Majors for Human Rights Violations
or Threats of Violations Resulting from the Impacts of Climate Change
[hereinafter Petition of Greenpeace Southeast Asia], https://perma.cc/2S8RTTKN.
55 Petition of Greenpeace Southeast Asia at 3–4 (citing R. Heede, Carbon Majors:
Accounting for Carbon and Methane Emissions 1854-2010, Methods and
Results Report (Apr. 7, 2014), https://perma.cc/CVY4-YANG).

has therefore displaced federal common law. Am. Elec. Power, 131 S.Ct.
at 2530, 2537.”). The closest courts have come to such an answer have
been decisions about standing, for which the bar is lower than “tort-like
causation.” See Mass v. EPA, 549 U.S. at 524; Connecticut v. Am. Elec. Power Co.,
582 F.3d 309, 346 (2d Cir. 2009), rev’d on other grounds, 564 U.S. 410 (2011);
Comer v. Murphy Oil USA, 585 F.3d 855, 865 (5th Cir. 2009).
52 Az. 2 O 285/15 Essen Regional Court [2015].
53 [David Loses the Fight Against Goliath], FRANKFURTER ALLGEMEINE
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physical and economic harms facing Filipinos.56
Based on these facts and arguments grounded
in international human rights law, the petitioners
requested that the Commission “[c]onduct an
investigation into the human rights implications
of climate change and ocean acidiﬁcation and
the resulting rights violations in the Philippines,
and whether the investor-owned Carbon
Majors have breached their responsibilities
to respect the rights of the Filipino people.”57
In December 2015 the Commission agreed to
undertake an investigation, which was in progress
as of March 2017.58

or failed to avert foreseeable harms caused by them.
Meanwhile, government-led adaptation measures
have also inspired plaintiﬀs to seek injunctive relief
or compensation for alleged injury to their property
rights. The following examples from the U.S. and
Australia illustrate each of these types of adaptationrelated case.
In the U.S. the scope of local, state, and national
governments’ sovereign immunity plays a key role
in cases dealing with liability for failure to adapt. 60
Two sets of consolidated cases brought in 2005
in the aftermath of Hurricane Katrina illustrate
this point: In re Katrina Canal Breaches Litigation,61
and St. Bernard Parish Government v. United States.62
Both focused on the role of the Mississippi River Gulf
Outlet (MRGO) shipping channel in propagating
the hurricane’s storm surge into the city of New
Orleans. Since the Army Corps of Engineers ﬁnished
excavating MRGO in 1968, natural wave action,
storms, and the wakes of large ships had caused it
to widen from 500 feet to nearly 2000 feet, such that
by 2005 its banks sat close to levées built to protect
New Orleans neighborhoods from ﬂooding. As with
many cases focused on adaptation, climate change
featured in the background rather than the text of
these cases: A changing climate forces decisions by
public and private actors about how to deal with
shifting shorelines and more frequent and powerful
coastal storms, and it creates uncertainties by pulling
coastlines and weather patterns away from their
historical norms.

In addition to arguing that climate change-related
injuries are proximately caused by particular
emitters, the parties seeking relief in each of these
cases have proposed various ways for tribunals to
apportion responsibility for those injuries among
named defendants and others. The proposals all
resemble the “market share” theory of how to allocate
damages fairly in product liability cases in the U.S.,59
a theory that, notably, has seldom been implemented
successfully. So far, however, no court or tribunal has
endorsed or suggested any approach to establishing
and deﬁning proximate causation in this context.
2.2.4 Establishing liability for failure to adapt
and the impacts of adaptation
As the impacts of climate change have grown in
frequency and severity, plaintiﬀs have sought redress
for decisions that arguably ampliﬁed those impacts

In these cases plaintiﬀs sought damages
for the eﬀects of the Katrina storm surge
propagated via MRGO into New Orleans under
two distinct theories: that the Corps had been
negligent, and that the Corps’ management
of the channel had eﬀectuated a temporary
uncompensated taking of property damaged in

56 Id. at 13–17.
57 Id. at 30. The petition’s prayer also includes ﬁve subsidiary requests, but,
as the petition itself states, “At the heart of this petition is the question
of whether or not the Respondent Carbon Majors must be held
accountable—being the largest corporate contributors of greenhouse
gases emissions and having so far failed to curb those emissions despite
the companies’ knowledge of the harm caused, capacity to do so, and
potential involvement in activities that may be undermining climate
action—for the human rights implications of climate change and ocean
acidiﬁcation.” Id. at 17 (emphasis in original).
58 Greenpeace International, First national human rights investigation into
climate change impacts proceeds despite opposition from fossil fuel
companies, Dec. 8, 2016, https://perma.cc/DDJ3-4UY8.
59 See Sindell v. Abbott Laboratories, 26 Cal. 3d 588 (1980) (apportioning
liability to manufacturers of diethylstilbestrol, a synthetic form of estrogen
prescribed to pregnant women to prevent miscarriage, because it was
determined to have caused plaintiﬀ’s cancer but it was impossible to
determine which manufacturer had produced the particular doses that
her mother took while pregnant with her).

60 For a fuller discussion of this issue, see Jennifer Klein, Potential Liability of
Governments for Failure to Prepare for Climate Change (Aug. 2015), http://
bit.ly/2jtwRyK.
61 696 F.3d 436, 441 (5th Cir. 2012) (en banc).
62 121 Fed. Cl. 687 (2015). The Army Corps of Engineers has appealed
this decision to the Federal Circuit Court of Appeals. St. Bernard Parish
Government et al. v. United States, Case No. 16-2301 (Fed. Cir.).

22

6124
The Status of Climate Change Litigation

the storm, in violation of the U.S. Constitution.63
The Fifth Circuit Court of Appeals rejected the
negligence claim in In re Katrina Canal Breaches,
ﬁnding that the waiver of sovereign immunity
provided for by Federal Tort Claims Act did not
extend to the Corps’ management of the MRGO.64
In St. Bernard Parish Government the Federal Court
of Claims accepted that MRGO’s management had
eﬀectuated a temporary taking, a claim to which
sovereign immunity does not apply.

attributable to a failure to adapt to climate change.66
The plaintiﬀs in that case summarize their chief
concerns about a petroleum products distribution
and bulk storage terminal owned and operated by
ExxonMobil in this way:

The terms “climate change” and “sea level rise”
also do not appear in the New South Wales
Supreme Court’s denial of a motion to dismiss
in Ralph Lauren 57 v. Byron Shire Council.65
Yet, the case arose from the Shire Council’s struggle
to decide what to do about the local eﬀects of sea
level rise. Speciﬁcally, over the course of several
years, the Council initially proposed a policy of
managed retreat, then withdrew the proposal but
did not formally repudiate it. Meanwhile, residents
were prohibited from armoring their stretches of
shoreline, even though hard shoreline armoring
installed by the Council in the 1960s and 70s was
amplifying erosion on their stretches. These residents
sued to challenge various aspects of the Council’s
land use plans, demanding compensation as well
as authorization to install rock, concrete, and rubble
shoreline barriers to prevent further erosion. After
the court denied the Council’s motion to dismiss
the residents’ claims, the parties settled, leaving
unresolved the question of whether the Council was
liable for the eﬀects of the armoring it had installed
or of its proposed policy of managed retreat.
Conservation Law Foundation v. ExxonMobil,
recently ﬁled in the federal district court in Boston,
Massachusetts, is a national and international test
case for the theory that plaintiﬀs can prevail on
claims arising from the threat of potential injury

“ExxonMobil’s failure to adapt the Everett
Terminal to increased precipitation, rising sea
levels and storm surges of increasing frequency
and magnitude puts the facility, the public
health, and the environment at great risk because
a signiﬁcant storm surge, rise in sea level, and/
or extreme rainfall event may ﬂood the facility
and release solid and hazardous wastes into the
Island End River, Mystic River, and directly onto
the city streets of Everett.” 67
A decision for the plaintiﬀs in this case would
create a blueprint for others to follow, identifying
facilities where statutory violations can be used as
leverage to compel adaptation to risks arising from
climate change impacts. Because coastal terminals
like the one in Everett are a commonplace, and
indispensable for the distribution of petroleum
products and natural gas, such a blueprint would
be highly signiﬁcant and almost certainly generative
of a small wave of litigation. Furthermore, because
private facility owners—unlike governments—lack
the shield of sovereign immunity, fewer legal options
would help them to avoid investing in adaptation
measures.
2.2.5 Applying the public trust doctrine to
climate change
The public trust doctrine is a widely recognized
common law duty on the sovereign of a given
jurisdiction to act as trustee for present and
future generations by maintaining the integrity
of the public trust resources in that jurisdiction.68
66 Complaint, paras. 70–88, Conservation Law Foundation v. ExxonMobil
Corp., Case No. 1:16-cv-11950 (D. Mass.), https://perma.cc/P55L-9T9Q. The
plaintiﬀs also allege violations of the Clean Water Act that do not hinge on
the eﬀects of climate change. Id. paras. 194–96, 200–02, 210.
67 Id. para. 183.
68 See Michael C. Blumm & Rachel D. Guthrie, Internationalizing the Public
Trust Doctrine: Natural Law and Constitutional and Statutory Approaches
to Fulﬁlling the Saxion Vision, 45 U.C. DAVIS L. REV. 741 (2011-2012)
(surveying applications of doctrine in Asia, Africa, and South America);
see also Alec L. v. Jackson, 863 F. Supp. 2d 11, 13 (D.D.C. 2012), aﬀ’d sub

63 These theories were not only distinct but also mutually exclusive: whereas
federal district courts had jurisdiction over the ﬁrst, only the Court of
Federal Claims had jurisdiction over the second. Thus a plaintiﬀ could not
present both even by arguing one in the alternative.
64 In re Katrina Canal Breaches Litig., 696 F.3d at 441, cert. denied sub nom.,
Lattimore v. U.S. 133 S. Ct. 2855 (2013).
65 [2016] NSWSC 169.
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U.S. (Juliana v. United States)
Twenty-one youth plaintiﬀs ﬁled a lawsuit in federal
district court against the U.S. government, asking
the court to compel the government to take action
to reduce CO2 emissions so that atmospheric CO2
concentrations will be no greater than 350 parts
per million by 2100. The plaintiﬀs alleged that
the “nation’s climate system” was critical to their
constitutional rights to life, liberty, and property,
and that the defendants had violated their
substantive due process rights by allowing fossil
fuel production, consumption, and combustion at
“dangerous levels.” The plaintiﬀs also alleged that
the government’s failure to control CO2 emissions
constituted a violation of their constitutional right
to equal protection before the law, as they were

being denied the fundamental rights aﬀorded to
prior and present generations. Finally, the plaintiﬀs
alleged that defendants had failed to fulﬁll their
obligations under the public trust doctrine.

Arguments that the doctrine compels governmentled or -supported climate change mitigation and
adaptation eﬀorts have appeared in Ukraine, the
Philippines, Pakistan, and multiple U.S. state and
federal courts.

request that the government help to mitigate
climate change by curtailing motorized vehicle
traﬃc and enabling bicycle and foot traﬃc.71
The petitioner in the case of Ali v. Pakistan also cites
the public trust doctrine as a legal basis for her
claims against governmental approval of coal ﬁelds
in the Thar Desert because of the foreseeable direct
and indirect environmental degradation that will
ensue.72

This decision contains a novel application of the
public trust doctrine—one that may be overturned
on appeal, but is consistent with an international
groundswell of cases in which litigants have
implicated that doctrine in their challenges to
inadequate government climate change mitigation
or adaptation eﬀorts. At least one court has already
referred to it in support of a decision to invite
plaintiﬀs to amend their claims to include one
resembling those argued in Juliana.

Plaintiﬀs seeking application of the doctrine
to climate change mitigation in Ukraine, the
Philippines, and Pakistan have met with modest
success. In Environmental People Law v. Cabinet of
Ministers of Ukraine a Ukrainian court addressed the
question of whether the Ukrainian government
had a constitutional responsibility to regulate
“air” as a natural resource “on behalf of and for
the people of Ukraine.”69 Though the court held
that the government did have such a duty,
it did not direct the government to do more
than report on its progress toward compliance
with its obligations under the Kyoto Protocol.70
In the Philippines, a petition for an extraordinary
writ from the Supreme Court identiﬁed the
public trust doctrine as one of the bases for its

In the U.S. various groups of plaintiﬀs organized by
Our Children’s Trust have argued before multiple
administrative bodies and courts of law that the public
trust doctrine compels state or federal government
action on climate change. There is general consensus
among courts that the proposed application of the
doctrine “represents a signiﬁcant departure from
the doctrine as it has been traditionally applied,”73
but disagreement on several key issues persists.
One point of disagreement is whether the
public trust doctrine sounds in federal law at
71 Petition for a Writ of Kalikasan and Continuing Mandamus, Segovia v.
Climate Change Commission, Special Civil Action No. __, at 23 (S.C. Feb. 17,
2014), https://perma.cc/W7XD-L8HH (“the Trustee—the person or entity
given the trust, i.e. the Government, is duty-bound to properly care for and
manage the thing held in trust – the life-sources of Land, Air and Water for
the people.”).
72 Ali, Constitutional Petition No. ___ / I of 2016.
73 Alec L., 863 F. Supp. 2d at 13.

nom., Alec L. ex rel. Loorz v. McCarthy, 561 F. App’x 7 (D.C. Cir. 2014), cert.
denied, 135 S. Ct. 774 (2014) (“traditionally, the doctrine has functioned
as a restraint on the states’ ability to alienate submerged lands in favor of
public access to and enjoyment of the waters above those lands.”).
69 Environmental People Law v. Cabinet of Ministers of Ukraine (Kyiv Dist. Admin.
Ct. 2011).
70 Id.
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all, or only in state law.74 Another is whether the
public trust doctrine extends to the atmosphere,
or whether obligations derive from climate
impacts on ocean and coastal resources.75
A third arises from the question of what—assuming
the doctrine does apply to climate change—
the proper role of the courts is in relation to the
legislature and executive.76

predominantly international rather than domestic.79
Nonetheless, the term does convey that climatedriven displacement is in the oﬃng, and does so
in a way that highlights the lack of an existing
legal framework capable of dealing with that
displacement.
A handful of cases in Australia and New Zealand
oﬀer a partial preview of how “climate refugees”
will feature in climate change litigation.80 But the
discussion in those cases of whether climate change
impacts provide legally suﬃcient cause to authorize
immigration does not presage the full scope of what
we can expect to see as climate change-related
pressures drive rates of intra- and international
migration higher in the coming years and decades.
“Climate refugee” litigation is also likely to arise over
internal disaster recovery and resettlement eﬀorts,
international eﬀorts to facilitate or directly support
resettlement within or outside a country of origin,
and access to resources within and across national
borders amid shifting populations and changing
climates.

2.3 Emerging trends in climate change litigation
Two further trends seem likely to emerge in the
coming years: a growing number of cases dealing
with migrants seeking temporary or permanent
relocation from their home countries or regions
owing at least in part to climate change; and more
climate change litigation in the Global South.
2.3.1

“Climate refugees”

The term“climate refugee”is occasionally used in news
reports and advocacy documents, but it is diﬃcult
to apply it usefully in a legal or practical sense.77
The prevailing legal deﬁnition of refugee, established
by the U.N. Refugee Convention, excludes migrants
displaced solely by changes to their environment.78
The term may even be misleading, as it implies that
displacement caused by climate change is or will be

2.3.2

More litigation in the Global South

Several factors suggest that climate change litigation
will appear with increasing frequency in the Global
South. In many instances, this appearance may
owe simply to the steady proliferation of laws
and ﬁnancial resources focused on mitigation,
adaptation, and sustainable development more
generally. In others, climate change litigation may

74 Compare PPL Montana, LLC v. Montana, 565 U.S. 576, 604 (2012), and Alec
L. ex rel. Loorz v. McCarthy, 561 Fed. Appx. 7, 8 (D.C. Cir. 2014) with Juliana v.
United States, No. 6:15-CV-01517-TC, 2016 WL 6661146, at *23 (D. Or. Nov.
10, 2016).
75 See Chernaik, v. Brown, No. 16-11-09273, 2015 WL 12591229, at *6–8 (Or. Cir.
Ct. 2015); Foster v. Wash. Dep’t of Ecol., No. 14-2-25295-1, 2015 WL 7721362,
at *4 (Wash. Super. Ct. 2015); Sanders-Reed ex rel. Sanders-Reed v. Martinez,
350 P.3d 1221, 1225 (N.M. Ct. App. 2015).
76 See e.g., Sanders-Reed ex rel. Sanders-Reed v. Martinez, 350 P.3d 1221, 1225
(N.M. Ct. App. 2015); Kanuk v. State, 335 P.3d 1088 (Alaska 2014); Funk v. Wolf,
144 A.3d 228, 252 (Pa. Commw. Ct. 2016) (“mandamus will not lie because
Petitioners lack a clear right to performance of requested activities, and
that declaratory relief would serve no practical purpose.”).
77 See Katrina Miriam Wyman, Responses to Climate Migration, 37 HARV.
ENVTL. L. REV. 167, 196–200 (2013) (examining critically proposed
legal deﬁnitions); Jane McAdam, Why a Climate Change Displacement
Treaty Is Not the Answer, 23 INT’L J. REFUGEE L. 2, 13 (2011) (“From a
policy perspective, it would seem to be both practically impossible and
conceptually arbitrary to attempt to diﬀerentiate between those displaced
people who deserve ‘protection’ on account of climate change, and those
who are victims of ‘mere’ economic of environmental hardship.”).
78 United Nations Convention Relating to the Status of Refugees, at 33(1),
opened for signature July 28, 1981, 189 U.N.T.S. 150; see also Jane McAdam
& Ben Saul, An Insecure Climate for Human Security? Climate-Induced
Displacement and International Law, in Human Security and Non-Citizens:
Law, Policy and International Aﬀairs 357 (Alice Edwards & Carla Ferstman
eds. 2010).

79 Most migration triggered by environmental change occurs within
national borders. Oﬃce of the U.N. High Comm’r for Refugees, Forced
Displacement in the Context of Climate Change: Challenges for States
Under International Law, Submission to the 6th session of the Ad Hoc
Working Group on Long-Term Cooperative Action Under the Convention
(AWG-LCA 6), at 4 (May 20, 2009); see Marta Picchi, Climate Change and
the Protection of Human Rights: The Issue of “Climate Refugees”, 13 U.S.CHINA L. REV. 576, 579 (2016) (“in this essay, the author used the concept
of ‘climate refugees’ to characterize people forced to abandon their place
of origin because of an environmental stressor, regardless of whether or
not they cross an international border.”).
80 Ioane Teitiota v. The Chief Executive of the Ministry of Business, Innovation
and Employment, [2015] NZSC 107 (noting relevance of climate change to
decision to immigrate but granting application for visa on other grounds);
In re: AD (Tuvalu), [2014] Cases 501370-371 (New Zealand) (rejecting
application for refugee status); RRT Case Number 0907346, [2009] RRTA
1168, (Refugee Review Tribunal, 10 Dec. 2009) (Australia); Refugee Appeal
No. 72189/2000 (Refugee Status Appeals Authority, S. Joe, Aug. 17, 2000)
(New Zealand).
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follow in the wake of mutually reinforcing national
and international legal developments, such as the
Paris Agreement and national legislation adopted
in pursuit of commitments announced in preAgreement INDCs and post-Agreement NDCs. More
speciﬁcally, where REDD+ and the Green Climate
Fund prompt national legislative or regulatory
measures, disputes over those measures and the
resources they govern are likely to follow. Another
factor that seems likely to promote climate change
ligation is more straightforward: the proliferation
and diﬀusion of climate change litigation knowhow will make it easier to ﬁnd capable lawyers
with experience arguing tested legal theories,81
particularly because several NGOs stand ready to
provide counsel for such cases. In sum, a growing,
increasingly coherent, and increasingly well-worn
body of law may provide grounds for litigation aimed
at dealing with climate change-related impacts
through mitigation and adaptation eﬀorts.

81 See, e.g., General Secretariat of the Organization of American States,
Climate Change: A Comparative Overview of the Rights Based Approach
in the Americas 61–66 (Nov. 2016), https://perma.cc/LGQ9-MS8U
(summarizing cases adjudicated in the Americas that deal directly or
indirectly with climate change after describing legal background for those
cases).
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Global climate change litigation raises a number
of common issues which recur in numerous
jurisdictions. As an initial matter, courts and
advocates may encounter questions of justiciability,
including questions of standing and separation of
powers principles. Once a court reaches the merits
of justiciable claims, there are a broad range of
potential sources of legal rights and obligations,
including international law, constitutional law,
common law, statutory or legislative law, and
national policy. Finally, courts that ﬁnd a valid legal
basis for a claim and a violation of the law must still
address the question of remedy. This section details
the ways in which these issues arise at the diﬀerent
stages of climate change litigation.

question of whether the court is legally empowered
to adjudicate the case – this typically depends on the
constitutional grant of authority to the court. Second
is the question of whether it would be imprudent for
the court to adjudicate the case – the court typically
has discretion to determine this matter based on the
facts before it.
The doctrine of justiciability varies by jurisdiction.
According to the U.S. Supreme Court, a justiciable
controversy “must be deﬁnite and concrete,
touching the legal relations of parties having
adverse legal interests...It must be a real and
substantial controversy admitting of speciﬁc relief
through a decree of a conclusive character, as
distinguished from an opinion advising what the
law would be upon a hypothetical state of facts.”83
The English House of Lords has applied a similar
but more general standard for justiciability, holding
that a controversy is non-justiciable if there are “no
judicial or manageable standards” by which to judge
the case.84

3.1 Justiciability
Justiciability refers in general to a person’s ability to
claim a remedy before a judicial body when a violation
of a right has either occurred or is likely to occur.82
The term implies access to appropriate mechanisms
to protect recognized rights. A case is said to be
justiciable in a particular forum if that forum both
is capable of deciding the matter and considers it
appropriate to do so. The justiciability analysis entails
both legal and prudential questions. First is the

While the precise contours of the justiciability
doctrine diﬀer, there are two elements that are
common to many jurisdictions. The ﬁrst is a
requirement that plaintiﬀs must have standing to
bring the case. As detailed below, the criteria for

82 International Commission of Jurists, Courts and the Legal Enforcement
of Economic, Social and Cultural Rights: Comparative experiences of
justiciability (2008), https://perma.cc/YU9F-YCNR.

83 Aetna Life Ins. Co. v. Haworth, 300 U.S. 227, 240–41 (1937).
84 Buttes Gas and Oil Co. v Hammer (No 3) [1982] AC 888, at 938.
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U.S. (Mass v. EPA)
A group of states, local governments, and
environmental organizations petitioned for
review of an U.S. EPA order denying a petition for
rulemaking to regulate GHG emissions from motor
vehicles under the U.S. Clean Air Act.

provide a basis for not issuing the endangerment
ﬁnding that is grounded in the statute. On remand,
EPA issued a positive endangerment ﬁnding that
GHGs from motor vehicles do endanger public
health and welfare.

Two key issues were: (1) whether EPA had statutory
authority to regulate greenhouse emissions under
the Act, and (2) whether EPA could decline to
regulate greenhouse emissions based on policy
judgments that fall outside the scope of the
regulatory considerations outlined in the Act. The
Supreme Court held that EPA did have statutory
authority to regulate because CO2 and other GHGs
fall within the Act’s broad deﬁnition of “air pollutant”
and that EPA cannot deny a petition to regulate on
grounds that are not enumerated in the Act. The
court remanded to EPA, instructing the agency to
either issue an endangerment ﬁnding for GHGs or

The question of whether the plaintiﬀs—or
anyone—had standing to sue over EPA’s denial of
a petition for rulemaking was a key point of dispute
in the case, and one emphasized by the dissenting
justices in their explanation of why they would
have decided the case diﬀerently. The Court’s
determination that Massachusetts and other states
had standing to sue relied on “the special position
and interest of Massachusetts.” As the Court
explained, “It is of considerable relevance that the
party seeking review here is a sovereign State and
not . . . a private individual.”

standing are closely linked to the principle that there
be a real “case and controversy” and “manageable
standards” to guide the adjudication of the case. The
second is a requirement that the judicial resolution
of the case must not violate the principle of the
separation or balance of powers.

have suﬀered or will suﬀer an injury that is caused
by the defendant’s allegedly unlawful behavior, and
that the adjudicating body is capable of providing
a remedy that will eliminate or otherwise mitigate
that injury.

3.1.1

Standing criteria may pose a barrier to climate
change litigation. For example, it may be diﬃcult
for an individual plaintiﬀ to establish an adequate
causal connection between a defendant’s allegedly
unlawful actions or inaction and an injury that is
linked to climate change impacts. This is a particular
challenge in jurisdictions that require plaintiﬀs
to establish a “particularized injury” for standing
purposes. However, some jurisdictions allow
individuals and groups to sue based on injuries that
are general to the public, thus making it easier for
plaintiﬀs to pursue climate-related claims.

Standing

The legal deﬁnition of“standing,”or locus standi, varies
among countries, and may be more or less open or
restrictive depending on which country and legal
system (civil or common law) one is operating in.85
In essence, the term refers to the criteria one must
satisfy in order to be a party to a legal proceeding.
These criteria are typically aimed at ensuring that
the parties have a suﬃcient stake in the outcome of
the case and that the claims brought by the parties
are capable of judicial resolution. For example, some
jurisdictions require plaintiﬀs to show that they

In the U.S., the question of standing has been central
to climate change litigation. In Massachusetts v.
EPA, several states, cities and environmental nongovernmental organizations (NGOs) sued the federal
government, challenging the decision not to regulate
GHG emissions from new motor vehicles under the

85 See generally, George Pring & Catherine Pring, Environmental Courts and
Tribunals, in DECISIONMAKING IN ENVTL. L. (L. Paddock, R. Glicksman &
N. Bryner, eds. 2016) (“Standing rules around the world range from very
restrictive to very open”); Matt Handley, Why Crocodiles, Elephants, and
American Citizens Should Prefer Foreign Courts: A Comparative Analysis of
Standing to Sue, 21 REV. LITIG. 97 (2002).
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Clean Air Act. The U.S. Supreme Court relied on the
plaintiﬀ states’ special status as quasi-sovereigns
within the federal system, and on their sovereign
rights and responsibilities vis-à-vis prospective loss
of coastal land, to ﬁnd that they had standing to
sue.86 By contrast, in Comer v. Murphy Oil USA, the
Fifth Circuit Court of Appeals found that plaintiﬀ
landowners harmed by Hurricane Katrina lacked
standing to sue fossil fuel and chemical companies
for alleged civil conspiracy because their injuries
were not fairly traceable to the companies’ conduct.87
Speciﬁcally, the court found that the causal chain
between the GHG emissions generated by those
companies’ activities and the damages caused by
Hurricane Katrina was too attenuated.

it represents an incremental GHG increase. It is
unnecessary for us to determine where the line
of materiality might be drawn. As we noted in our
introduction, the DGDP is a major power station
that will generate up to 4.2 million tonnes of GHG
per annum over a 30 year projected life cycle and
increase Victoria’s GHG emissions proﬁle by 2.5%
over 2009 levels. In our view, this clearly raises
potential issues of material interest or concern to
all Victorians, and creates an almost unique level
of “aﬀected interests” and standing compared to
the more usual sort of works approval matters
that come before the Tribunal.” 90
The New South Wales Land and Environment Court
reached a similar result in Haughton v Minister for
Planning and Macquarie Generation, holding that the
plaintiﬀ’s suit was prompted not just by “intellectual
or emotional concern,” but by a legally cognizable
“special interest” in the alleged harms.91

Standing battles have not been unique to the
United States. In Urgenda Foundation v. Kingdom
of the Netherlands, the Hague District Court held
that Urgenda had standing on its own behalf, due
to a Dutch law which allows non-governmental
organizations to bring a court action to protect the
general interests or collective interests for other
persons, but – “partly for practical reasons” – the 886
individual claimants involved in the suit were not
granted standing separate from that of Urgenda.88
In the Australian case of Dual Gas Pty Ltd. v.
Environment Protection Authority, the Victorian Civil
and Administrative Tribunal found several plaintiﬀs
who objected to approvals granted to a new power
station, alleging that it would emit GHGs that
contribute to climate change, had standing to sue
under the Environmental Protection Act.89 The court
there explained:

The question of standing to bring climaterelated litigation has received far less attention
from courts in developing countries. For
example, in Leghari v. Pakistan, the High Court of
Pakistan noted that the petitioner was a citizen
seeking to enforce fundamental rights but did
not otherwise discuss the issue of standing.92
In In re Court on its own motion v. State of Himachal
Pradesh and others, India’s National Green Tribunal
initiated the case on its own, consistent with its prior
interpretation of the authority granted to the court
by statute, and thus standing was not an issue.93
Other cases where standing issues were never
briefed or discussed by the court include Greenpeace
Southeast Asia et al., Gbemre v. Shell Petroleum
Development Company of Nigeria Ltd, and the
Colombian case, Decision C-035/16 of February 8,
2016.

“...despite the global nature of the GHG issue, there
must still be a materiality threshold in relation to
the type or size of the works or emissions that
is relevant to whether a person’s interests are
genuinely aﬀected, as opposed to being too
remote or too general. The emission of a few
tonnes of GHG from a small factory in Gippsland
would not in our view give rise to standing under
s 33B(1) to an objector in Mildura even though
86
87
88
89

90 Id. para. 134.
91 [2011] NSWLEC 217, paras. 101–102.
92 Leghari v. Pakistan, (2015) W.P. No. 25501/2015 (Supplemental Decision)
at 3.
93 While the authorizing statute (the India National Green Tribunal Act of
2010) does not expressly authorize the tribunal to initiate proceedings
without an application, it does not expressly forbid the tribunal from
doing so, and the tribunal has exercised such suo motu jurisdiciton on
numerous occasions. See Gitanjali Nain Gill, Environmental Justice in India:
The National Green Tribunal and Expert Members, 5 TRANSNAT’L ENVTL. L.
175 (2016).

Mass. v. EPA, 549 U.S. at 526.
Comer v. Murphy Oil USA, 585 F.3d 855, 860 (5th Cir. 2009).
Urgenda, paras. 1-408, 1-409.
Dual Gas Pty Ltd. v. Environment Protection Authority [2012] VCAT 308.
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3.1.2

Separation or Balance of Powers

Agency to address climate change, had “displaced”
the judiciary’s authority to provide a remedy for such
public nuisance claims.96

The principle of separation or balance of powers
dictates that one branch of government cannot
exceed the authority granted to it by the constitution
or other laws and intrude on the authority of another
branch. While this doctrine is typically evoked as a
matter of constitutional law, it also applies in nonconstitutional systems to the extent that there
are policies, laws and regulations outlining the
respective powers of each branch of government.
The underlying question here is whether the courts
are the appropriate forum to hear and resolve
questions of equity, rights, and obligations in regards
to climate change.

Separation of powers principles were also
addressed by the Hague District Court in Urgenda.97
There, the government defendant argued that the
remedy sought by plaintiﬀs (a court order requiring
the State to limit GHG emissions) would violate the
separation of powers doctrine by taking a decision
that should be left to democratically elected leaders
and placing it in the hands of the judiciary. The court
disagreed, ﬁnding that Dutch law actually requires
the judiciary to assess the actions of political bodies
when the rights of citizens are at stake, even if the
resolution of the case has political outcomes. The
court explained that Urgenda’s claim “essentially
concerns legal protection [of rights]” and therefore
requires judicial intervention.98

Separation of powers principles have factored
prominently in U.S. climate change litigation.
Standing, discussed just above, reﬂects separation
of powers concerns, as courts ostensibly invoke the
doctrine in order to limit themselves to exercising the
judicial power, rather than the legislative or executive
powers reserved for other branches of government.
However, separation of powers principles also take
on other forms. In Connecticut v. AEP a federal district
court judge in New York concluded that climate
change was a “patently political” and “transcendently
legislative” issue, and that the political question
doctrine barred the court from hearing the case.94

This aspect of the Urgenda decision is not surprising:
generally speaking, the adjudication of disputes
concerning constitutional or human rights falls
squarely within the powers of the judicial branch.
Indeed, there are other climate change cases
involving the protection of constitutional and human
rights where courts have exercised jurisdiction over
rights-related disputes without even discussing the
separation of powers doctrine, presumably because
there is no dispute that such disputes fall within
the courts’ domain. These cases include Leghari v.
Federation of Pakistan, In re Court on its own motion v.
State of Himachal Pradesh and others, and Gbemre v.
Shell Petroleum Development Company of Nigeria Ltd.

The Second Circuit Court of Appeals reversed this
aspect of the decision, concluding that regulation
of climate change-causing emissions was not
an inherently political question, and that the
court was well within its purview to hear a public
nuisance suit against GHG emissions sources.95
The U.S. Supreme Court eventually declined to hear
the substantive claims, for a somewhat diﬀerent
reason, though one also premised in separation of
powers concerns. The U.S. Supreme Court concluded
that Congress, in enacting the federal Clean Air Act
and authorizing the U.S. Environmental Protection

3.2 Sources of Legal Rights and Obligations
Once a matter is determined to be justiciable and
a court has jurisdiction to hear the matter, the case
turns to the substantive merits. As climate change
litigation has expanded attorneys and judges have
engaged with a multiplicity of legal theories relying
on a variety of sources of legal rights and obligations.
96 Am. Elec. Power v. Connecticut, 564 U.S. at 415; see also Kivalina, 696 F.3d
at 856 (ﬁnding that plaintiﬀs’ federal common law claims pertaining to
climate change had been displaced by the regulation of greenhouse gas
emissions under the Clean Air Act).
97 Urgenda, paras. 4.94-4.107
98 Id. para. 4.98.

94 Connecticut v. Am. Elec. Power, 406 F. Supp. 2d 265, 267 (S.D.N.Y. 2005).
95 Connecticut v. Am. Elec. Power, 582 F.3d 309 (2d Cir. 2009).
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Philippines
It identiﬁes multiple sources of human rights,
but draws most heavily on the UN Human Rights
Commission’s Guiding Principles on Business and
Human Rights. Responses submitted by those
entities have either implied or stated explicitly
that the Commission lacks jurisdiction or authority
to compel answers from them to Greenpeace’s
petition.

Greenpeace Southeast Asia and numerous other
organizations and individuals ﬁled a petition
asking the Philippine Human Rights Commission
to investigate a general issue—“the human
rights implications of climate change and ocean
acidiﬁcation and the resulting rights violations
in the Philippines”—and a more speciﬁc one—
“whether the investor-owned Carbon Majors have
breached their responsibilities to respect the rights
of the Filipino people.”

Like Lliuya v. RWE, this investigation focuses on
whether the law should attach liability to the causal
relationship between the act of emitting GHGs
and the adverse climate impacts that eventually
result. However, because the Commission’s
authority is limited to investigating and issuing
recommendations, the stakes are somewhat lower.

The core factual allegation of the petition draws
on research identifying particular entities’ quantum
of responsibility for anthropogenic GHG emissions
since 1751. The petition names 50 of those entities,
all publicly traded corporations, as respondents.
3.2.1
3.2.1.1

International law

American Commission on Human Rights (IACHR)
requesting relief for human rights violations
resulting from the impacts of global warming and
climate change. The petition alleged that the U.S.—
the largest cumulative emitter of GHG emissions at
that time—had violated the Inuit’s human rights
by failing to adopt adequate GHG controls.101
Although the Commission never issued a decision,
the petition did succeed in drawing public attention
to the severe eﬀects of global warming on the Inuit
and instigating further discussion about the human
rights implications of climate change.102

Human rights

The core international human rights treaties do not
recognize a freestanding right to a clean environment,
or to a stable climate. However, it has long been
recognized that inadequate environmental
conditions can undermine the eﬀective enjoyment
of other enumerated rights, such as the rights to
life, health, water, and food. Consistent with this
recognition, the right to a clean environment
has been codiﬁed in international human rights
treaties, soft law instruments, regional human rights
agreements, national constitutions, and sub-national
constitutions.99 The relationship between human
rights and climate change has been more recently
the subject of attention from a variety of bodies.100
The climate change and human rights discourse was
instigated in large part by litigation.

In a less well-known decision from that same year
the Federal Court of Nigeria in Gbemre v. Shell
Petroleum Development Company of Nigeria Ltd
held that Shell’s ﬂaring of methane from its gas
production activities on the Niger Delta violated
101 Sheila Watt-Cloutier, Petition to the Inter-American Commission on
Human Rights Seeking Relief from Violations Resulting from Global
Warming Caused by Acts and Omissions of the United States (Dec. 7,
2005) [hereinafter Inuit Petition]. The Inuit live in arctic regions of Alaska,
Canada, Greenland, and Russia that have experienced especially rapid
and disruptive climate change impacts, including signiﬁcantly warmer
temperatures than normal, reduced sea ice, higher rates of coastal erosion,
and disruptions to ecosystems that aﬀect food chains. Duane Smith,
Climate Change In The Arctic: An Inuit Reality, UN Chronicle, Vol. XLIV No. 2
(June 2007).
102 Hari M. Osofsky, The Inuit Petition as a Bridge? Beyond Dialectics of Climate
Change and Indigenous Peoples’ Rights, 31 AM. INDIAN L. REV. 675 (2007).

In December 2005, the Chair of the Inuit Circumpolar
Conference submitted a petition to the Inter99 Oﬃce of the High Commissioner for Human Rights, Report of the Oﬃce
of the United Nations High Commissioner for Human Rights on the
Relationship Between Climate Change and Human Rights, U.N. Doc. A/
HRC/10/61 (Jan. 15, 2009), https://perma.cc/N45M-3VES.
100 See generally UNEP, Climate Change and Human Rights (2016), https://
perma.cc/BF65-E7UP.
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human rights to a clean and healthy environment
protected under the Nigerian constitution and the
African Charter on Human and Peoples’ Rights.103
The contribution of GHGs to global climate change
was among the allegations recognized by the court.

Zealand courts, arguing that the eﬀects of climate
change on Kiribati, namely rising ocean levels and
environmental degradation, are forcing citizens
oﬀ the island. The Supreme Court of New Zealand
concluded that climate-induced displacement did
not qualify the applicant for refugee status under
international human rights law, including the 1951
United Nations Convention relating to the Status of
Refugees. The Court noted, however, that its decision
does not rule out the possibility “that environmental
degradation resulting from climate change or
other natural disasters could . . . create a pathway
into the Refugee Convention or protected person
jurisdiction.”105

More recently, international human rights law has
been both the subject of and an element within
climate change litigation. In Greenpeace Southeast
Asia et al., environmentalists and Filipino citizens
have petitioned the Philippine Commission on
Human Rights to investigate whether a group of
“Carbon Majors” have violated Filipinos’ human
rights under domestic and international law.104
In Urgenda, the plaintiﬀs alleged the Dutch
government’s backsliding on its GHG emissions
commitment violated, among other things, human
rights protected under international law. The Hague
District Court did not adopt that argument, but did
refer to international human rights law in reaching its
determination that there had been a violation of the
government’s duty of care. In Leghari v. Pakistan the
Lahore High Court Green Bench reached a similar
conclusion. Plaintiﬀs in similar suits brought in
Norway, Belgium, and Switzerland have also alluded
to international human rights and obligations.
3.2.1.2

In re: AD was another case before the New Zealand
courts, in which a family from Tuvalu appealed after
they were denied resident visas, similarly arguing that
they would be at risk of suﬀering the adverse impacts
of climate change if they were deported to Tuvalu.106
Pursuant to the Immigration Act 2009, the New
Zealand Immigration and Protection Tribunal
found that the family had established “exceptional
circumstances of a humanitarian nature, which would
make it unjust or unduly harsh for the appellants to
be removed from New Zealand.” However, while the
Tribunal acknowledged that climate change impacts
may aﬀect enjoyment of human rights, it explicitly
declined to reach the question of whether climate
change provided a basis for granting resident visas in
this case, and instead based its ﬁnding of “exceptional
circumstances” on other factors, including the
presence of the husband’s extended family in New
Zealand, the family’s integration into the New Zealand
community, and the best interests of the children.

Refugee law

In the coming decades, climate change will displace
millions of people from their homes. Current
estimates of the number of “climate refugees” and
“environmental migrants” by 2050 range from 25
million to 1 billion people, and the number could soar
still higher later in the century if GHG emissions are
not seriously reduced. Yet, there is no international
agreement on the rights of persons displaced by
climate change or the obligations of countries with
respect to them. A couple of early cases from New
Zealand preview how courts may approach such
cases.

3.2.2

The Right to a Clean or Healthy Environment

Nations around the world have assured their
citizens of a constitutional right to a clean or healthy
environment. According to a 2012 survey, there are
at least 92 countries that have granted constitutional
status to this right, and a total of 177 countries
recognize the right through their constitutions,
environmental legislation, court decisions, or

In Ioane Teitiota v The Chief Executive of the Ministry of
Business, Innovation and Employment a Kiribati citizen
appealed the denial of refugee status to the New
103 Gbemre v. Shell, FHC/B/CS/53/05.
104 Petition of Greenpeace Southeast Asia, supra note 53.

105 [2015] NZSC 107, para. 13.
106 [2014] NZIPT 501370-371.
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India
accessible via the Rohatang Pass. This area is marked
by melting glaciers and deforestation, and the NGT
concluded that the emission of black carbon from
vehicle traﬃc is a chief cause of the glacial melting.
The NGT concluded both that global warming
heightens the need to take protective measures of
a region sensitive to emissions and deforestation,
and that that “there is a need to tackle global
warming” in order to avert the sort of environmental
degradation at issue in the case.

In In re Court on its own motion v. State of Himachal
Pradesh and others, India’s National Green Tribunal
(NGT) Principal Bench in New Delhi acted sua
sponte under the authority granted it by its enabling
statute and ordered authorities in Himachal
Pradesh to undertake several measures to protect
against environmental harms made more likely
and extreme by climate change. The primary legal
basis for the NGT’s decision is Article 21 of India’s
constitution, which provides for a fundamental
right to what the NGT calls a “wholesome, clean,
decent environment.”
The NGT concluded that the government of
Himachal Pradesh had violated its obligations
under article 21 and other provisions by failing
to restrict development and road and pedestrian
traﬃc in and around the increasingly touristed area

As with the Colombian case, this decision applies
a law not written to address climate change in
a way that compels governments to support
and encourage more eﬀective climate change
adaption eﬀorts. Its holding is thus rooted in
rights that the court views as being compromised
by a combination of changing environmental
circumstances and government inaction.

ratiﬁcation of an international agreement.107
Courts around the world have begun to reckon with
the implications of this right in the age of climate
change.

from the Oslo District Court that Norway’s Ministry
of Petroleum and Energy violated the Norwegian
constitution by issuing a block of oil and gas licenses
for deep-sea extraction from sites in the Barents Sea.

In In re Court on its own motion v. State of Himachal
Pradesh and others, India’s National Green Tribunal
Principal Bench in New Delhi invoked constitutional
protection of the environment and ordered
authorities in Himachal Pradesh to undertake
several measures to protect against environmental
harms made more likely and extreme by climate
change.108 In Decision C-035/16 of February 8,
2016, the Colombian Constitutional Court struck
down as unconstitutional statutory provisions
that threatened high-altitude ecosystems, called
páramos, which are known not only to provide
water but also to sequester carbon dioxide.109
In Greenpeace Nordic Association and Nature & Youth
v. Ministry of Petroleum and Energy two environmental
NGOs ﬁled suit seeking a declaratory judgment

Other cases that have invoked a constitutional or
domestic right to a clean or healthy environment
include: the Austrian Federal Administrative Court’s
rejection in February 2017 of a third runway at Vienna
airport (noting that constitutions of Austria and the
region of Lower Austria both enshrine commitments
to sustainability and environmental protection),
Gbemre v. Shell Petroleum Development Company of
Nigeria Ltd (ﬁnding that Shell’s gas ﬂaring violated
the constitutionally protected right to a “pollutionfree and healthy environment”), and Leghari v.
Federation of Pakistan (ﬁnding that government’s
failure to prepare for and respond to climate change
violated the constitutionally protected right to a
“healthy and clean environment”). As discussed
above, there are other cases where plaintiﬀs alleged
violations of other types of rights – such as the right
to life – but these cases did not entail allegations of a
domestically protected right to a clean environment.

107 David Boyd, The Constitutional Right to a Healthy Environment, ENV’T SCI.
& POL’Y FOR SUSTAINABLE DEV., July-Aug. 2012.
108 State of Himachal Pradesh, M.A. Nos. 389/2014, 1145/2015, 1250/2015,
324/2016 & 325/2016 (Nat’l Green Tribunal).
109 Constitutional Court, Feb. 8, 2016, Decision C-035/16.
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Thus far, however, very few countries have seen
ﬁt to address climate change constitutionally. The
Dominican Republic’s constitution is unusual for
doing so. Under “The Organization of the Territory,”
that constitution provides for a “plan of territorial
ordering that assures the eﬃcient and sustainable use
of the natural resources of the Nation, in accordance
with the need of adaptation to climate change…”110
The constitution of Tunisia does so as well.111
Constitutional provisions like these can provide
governments with uniquely important foundations
and persistent motivation to enact and implement
policies that address climate change and its impacts.
International agreements like the Paris Agreement
and the Marrakech Accord of 2016 cannot substitute
for such provisions, even in combination with the
national laws that implement nationally determined
contributions.
3.2.3

Common law: Tort, Nuisance and Negligence

Common law jurisdictions recognize causes of action
for tort, nuisance, and negligence cases, all of which
are gradually developed and reﬁned through case
law. Plaintiﬀs in these jurisdictions have begun to
use these as a basis for bringing lawsuits pertaining
to the damage caused by climate change – the
idea being that a government or private actor that
contributes to climate change is committing a tort,
causing a nuisance, or behaving negligently and the
plaintiﬀ should therefore be entitled to some form of
judicial relief for the damages caused by that unlawful
behavior. Civil law jurisdictions may recognize similar
causes of action within their respective legal codes
– the Dutch code, for example, recognizes that the
government owes a duty of care to its citizens, and
this was the basis for the Urgenda decision discussed
above.

by climate change, but have had very little success to
date. One key barrier to these claims is the doctrine
of displacement, whereby statutory and regulatory
codiﬁcations of law displace the common law when
the codiﬁcation speaks directly to the question at
issue (thus eliminating any common law cause of
action). In AEP v. Connecticut, plaintiﬀ states, cities
and NGOs claimed that the CO2 emissions from
four private power companies and the Tennessee
Valley Authority contribute to global warming
and therefore constitute a public nuisance under
federal law, and sought an injunction ordering the
companies to lower their emissions. The U.S. Supreme
Court determined that any existing federal common
law cause of action had been displaced by the
Clean Air Act, which authorizes EPA to regulate GHG
emissions from power plants and other sources.112
In Native Village of Kivalina, the Ninth Circuit
extended this holding to a federal public nuisance
claim against a number of energy producers—
including ExxonMobil, BP, Chevron and other
fossil fuel companies—for climate change
damages associated with defendants’ activities.113
Notably, plaintiﬀs in Native Village of Kivalina
alleged that direct emissions associated with the
energy companies’ operations contributed to
climate change—they did not address indirect, or
downstream, emissions associated with defendants’
extractive activities, such as those that would be at
issue in a case against federal agencies for mineral
leasing.
Common law suits also face challenges associated
with the diﬃculty of establishing a causal connection
between the defendant’s actions and an injury to
the plaintiﬀ. In Comer v. Murphy Oil USA, plaintiﬀ
property owners alleged that certain power and
chemical companies’ GHG emissions contributed
to climate change, which in turn exacerbated the
harmful eﬀects of Hurricane Katrina, constituting
a private nuisance (as well as a public nuisance,
trespass, negligence, unjust enrichment, fraudulent
misrepresentation
and
civil
conspiracy).114

However, the theories of tort, nuisance, and
negligence are not available in civil law jurisdictions
as a general matter. U.S. plaintiﬀs have pursued
several common law actions based on injuries caused
110 Constitution of the Dominican Republic, art. 194, https://perma.cc/ZCJ8VGGK (accessed Feb. 21, 2017).
111 Tunisia’s Constitution of 2014 (translated by the Constitution Project) art.
45, https://perma.cc/4RFF-TXZT.

112 Am. Elec. Power, 564 U.S. at 424.
113 Kivalina, 696 F.3d at 858.
114 Comer v. Murphy Oil USA, 607 F.3d 1049, 1054 (5th Cir. 2010), petition for
writ of mandamus denied sub nom. In re Comer, 562 U.S. 1133 (2011).
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Australia
In Ralph Lauren 57 v. Byron Shire Council a group of
plaintiﬀs who own property along Belongil Beach in
New South Wales, Australia sought damages from
the local government authority, the Byron Shire
Council, to cover the costs of erecting shoreline
protections on their parcels and to compensate
for lost value to their properties from encroaching
seas. The plaintiﬀs alleged that the need for
those protections and the cause of the properties’
partial loss of value was the fault of the Council,
which years before constructed a form of hard
shoreline armoring. The plaintiﬀs argued that the
Council was negligent for installing hard shoreline
armoring that displaced wave action to plaintiﬀs’
adjacent portions of beach, worsening erosion
there; or, alternatively, that the council’s armoring
constitutes an instance of public nuisance.
After the plaintiﬀs’ suit survived a motion to dismiss
in March 2016, the Council’s insurers, who had
been steering the defense in the case, agreed to
The case involved a convoluted procedural history,
featuring a dismissal in district court, a reversal
at the Fifth Circuit, an en banc decision to vacate
the reversal due to failure to muster a quorum,
plaintiﬀs’ ﬁling of a writ of mandamus asking the
Supreme Court to reinstate the panel decision,
the denial of the writ, plaintiﬀs’ re-ﬁling of their
case in district court, and dismissal based on res
judicata grounds – though not on the merits.115
As noted earlier, the case was ultimately rejected on
standing grounds, because the plaintiﬀs could not
establish that their injuries were fairly traceable to
the companies’ GHG emissions. If such a case were
to proceed to trial, plaintiﬀs would have an even
higher burden to satisfy in showing the activities
caused the harm.

a settlement that bars the Council from removing
existing coastal armoring (chieﬂy rock, concrete,
and rubble barriers) on the plaintiﬀs’ parcels unless
the plaintiﬀs agree to such removal. If the plaintiﬀs
want to add to that armoring, they must apply
within one year of the settlement, dated August
2016. They must then make the requested additions
within one year of approval of their application.
Any subsequent repairs or additions may only
be proposed after 20 years, and the Council has
not guaranteed that such proposals would be
approved.
This case illustrates how common law claims can
be wielded in opposition to adaptation eﬀorts. It
is very likely a harbinger of the large number of
similar disputes that can be expected to arise as
governments stumble forward in eﬀorts to facilitate
or compel retreat from coastlines threatened by
rising sea levels and increasingly powerful coastal
storms.
In Macquerie Generation v. Hodgson, a case from
Australia, the plaintiﬀ claimed that the license for
a coal-ﬁred power plant should be interpreted as
containing a common law condition which limited
the plant’s CO2 emissions to the level that would
be achieved by exercising reasonable care for the
environment. The lower court held in favor of the
plaintiﬀs, but this decision was reversed on appeal.
The Court of Appeal reasoned that the plaintiﬀ
could not prevail because they had not alleged
that the CO2 emissions from the plant actually
caused a nuisance, and there was no independent
legal basis for interpreting the license as containing
an implied limitation on CO2 emissions.116
In dicta, the court also suggested that it would be
diﬃcult to have an actionable nuisance based on
CO2 emissions “because CO2 is colourless, odourless
and inert.”117

Problems confronting common law causes of
action are, again, not limited to the United States.

Another case, Lliuya v. RWE AG, was dismissed on
grounds similar to those articulated in Comer v.

115 See Comer v. Murphy Oil USA, Inc., 839 F. Supp. 2d 849, 855–68 (S.D. Miss.
2012) (dismissing re-ﬁled complaint on preemption, political question,
standing, res judicata and collateral estoppel grounds), aﬀ’d, 718 F.3d 460
(5th Cir. 2013).

116 Macquerie Generation v. Hodgson, [2011] NSWCA 424, at paras 35–67.
117 Id. para 45.
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Murphy Oil USA. There, a Peruvian farmer alleged that
the GHG emissions generated by a large German
utility constituted a nuisance under German law.
The farmer sought damages to oﬀset the costs
of protecting his town from melting glaciers; the
damages requested (0.47 percent of the estimated
cost of protective measures) corresponded with
the company’s annual contribution to global GHG
emissions (also 0.47 percent). The court rejected the
claim, in part because it found that there was no
“linear causal chain” linking the alleged injury to the
company’s emissions.118

same infrastructure eﬀectuated a temporary taking,
a claim to which sovereign immunity does not apply.
3.2.4

Statutory authority and national policy

In a number of instances, statutes or national
policies have codiﬁed climate change obligations
for private and public actors, and disputes have then
arisen over those obligations’ legality, applicability,
or implementation.
In the European Union the development of the EU
Emissions Trading System (ETS) under the Kyoto
Protocol led to a number of cases, both before EU
courts and in national courts. The majority of EU ETS
cases were challenges to the scheme and subsequent
regulations. There were several lawsuits ﬁled against
the Directive establishing the scheme, challenging
its applicability to certain sectors or countries.120
When legislation was passed in 2008 to incorporate
aviation emissions in the EU into the Scheme,
another suit was initiated by the aviation industry.121
Numerous other suits were ﬁled during and after
the process of Member States’ development of
National Allocation Plans (NAPs).122 In Spain, for
example, at least eleven cases arose out of Spain’s
implementation of the EU ETS through Royal Decree
1866/2004, which approved its NAP for the 20052007 period. Sources challenged their assignment
of emissions credits in the NAP and requested an
increase in emissions allowances.123

Plaintiﬀs have also begun to use common law
claims to hold government actors accountable for
failure to prepare for and adapt to climate change.
In Ralph Lauren 57 v. Byron Shire Council a group of
property owners in New South Wales, Australia
sought damages from the local government
authority to cover the costs of erecting shoreline
protections on their parcels and to compensate for
lost value to their properties from encroaching seas.
The two legal theories advanced by the property
owners to support their claim were: (i) that the
local government was negligent for installing hard
shoreline armoring that has since displaced wave
action to their properties, worsening erosion and
causing damage, and (ii) that the shoreline armoring
constituted a public nuisance. The lawsuit survived a
motion to dismiss, but was ultimately settled before
it could be resolved on the merits. In In re Katrina
Canal Breaches, property owners sought damages
from the U.S. government for its management of
water management infrastructure, arguing that
the government’s negligent management of the
channel had contributed to damages caused by
Hurricane Katrina.119 Plaintiﬀs in that case were
denied a remedy based on the government’s
sovereign immunity from a negligence claim. But
in St. Bernard Parish Government the Federal Court
of Claims found that the same management of the

In the U.S., signiﬁcant litigation has taken place under
the federal Clean Air Act, the National Environmental
Policy Act (NEPA) and the Endangered Species Act.
The ﬁrst Clean Air Act case was Massachusetts v.
EPA, where the Supreme Court held that GHGs fell
120 Société Arcelor v. Premier Minister, Case C-127/07, [2008] E.C.R. I-09895
(dismissing challenge of Directive 2003/87/EC under the principle of
equality); Arcelor SA v. Parliament, Case T-16/04 [2010] E.C.R. II-00211,
(dismissing a challenge of Directive 2003/87/EC on the basis that is
violated several principles of common law); Poland v. Commission, Case
T-183/07, [2009] E.C.R. II-03395 (dismissing challenge of Directive 2003/87/
EC).
121 Air Transp. Ass’n of Am. v. Secretary of State for Energy & Climate Change, No.
C-366/10, [2011] E.C.R. I-13755 (challenging U.S. airlines’ inclusion in EU’s
Emission Trading Scheme).
122 European Commission, Climate Action: National Allocation Plans, https://
perma.cc/P4ZW-7RLQ (accessed Mar. 4, 2017).
123 E.g., Judgment No. 5347/2008 of October 6, 2008, Supreme Court of Spain,
Administrative Litigation Division (Section 5) Appeal No. 100/2005.

118 David verliert den Kampf gegen Goliath, FRANKFURTER ALLGEMEINE
ZEITUNG, Dec. 15, 2016, https://perma.cc/X6WQ-LVJ3 (“Eine Flutgefahr
wäre jedoch der RWE AG nicht individuell zuzuordnen.”).
119 In re Katrina Canal Breaches Litig., 696 F.3d at 441, cert. denied sub nom.,
Lattimore v. U.S. 133 S. Ct. 2855 (2013).
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within the Clean Air Act’s deﬁnition of “air pollutant”
and thus the EPA had the authority to regulate them
(as well as a corresponding obligation to determine
whether regulation was necessary to protect the
public health and welfare). Since that decision, there
have been a variety of lawsuits challenging both the
Clean Air Act regulations that EPA has promulgated
respecting the control of GHG emissions124
as well as EPA’s failure to promptly issue regulations
for certain sources of GHGs.125
The cases brought under NEPA involve federal
agencies’ obligation to consider climate change
when conducting environmental reviews for federal
projects. There have been a number of successful
NEPA cases asserting that these agencies failed
to account for the full scope of GHG emissions
associated with projects – for example, GHG
emissions from the combustion of coal that will be
produced as a result of a federal coal mining permit.126
Litigants have also begun to use NEPA to challenge
agency failures to adequately account for the eﬀects
of climate change on the project and its surrounding
environment – but thus far, there have not been
any decisions overturning a federal environmental
review on these grounds.127
Finally, the Endangered Species Act has provided
a basis for legal challenges where federal agencies
have failed to account for climate change when
making decisions about the listing and conservation
of threatened and endangered species. Most of the
courts overseeing these cases have held that the

current and future eﬀects of climate change must be
considered when deciding whether to list a species
and determining that species’ critical habitat.128
Australian climate change litigation has been largely
dominated by cases surrounding environmental
impact assessment (EIA) and environmental
permitting.129 These cases generally arise in the context
of Australia’s federal and state EIA and planning laws,
particularly the New South Wales Environmental
Planning and Assessment Act of 1979 and the
Victoria Planning and Environmental Act of 1987.
Some cases have focused on permitting emissions
sources, frequently with the aim of preventing coalﬁred energy production through targeting proposed
coal mines and power generation facilities.130
While Australian state courts have generally
agreed that direct GHG emissions should be
considered in the permitting process, they
have not usually found emissions suﬃcient
to justify rejection of a proposed project,131
and they have diverged in regards to
indirect,
or
“downstream,”
emissions.132
Other cases have focused on whether proposed
construction projects adequately accounted for
future climate change impacts and the proper
role for “reverse EIA”—assessment of the potential
impacts of climate change on a proposed project—
in permitting.133
South Africa, as of March 2017, provides another
example of a country where EIAs must consider
climate change. That follows from the South African
High Court’s rejection of approval for development of
a coal-ﬁred power plant on the grounds that climate

124 See West Virginia v. EPA, No. 15-1306 (D.C. Cir.); North Dakota v. EPA, No. 151381 (D.C. Cir.); Americans for Clean Energy v. EPA, No. 16-1005 (D.C. Cir.).
Summaries and pleadings for each of these cases are available from the
Sabin Center-Arnold & Porter Kaye Scholer U.S. Climate Change Litigation
database: http://wordpress2.ei.columbia.edu/climate-change-litigation/.
125 Americans for Clean Energy v. EPA, No. 16-1005 (D.C. Cir.); Center for Biological
Diversity v. EPA, 722 F.3d 401 (D.C. Cir. 2013). Summaries and pleadings for
each of these cases are available from the Sabin Center-Arnold & Porter
Kaye Scholer U.S. Climate Change Litigation database: http://wordpress2.
ei.columbia.edu/climate-change-litigation/.
126 Michael Burger & Jessica Wentz, Downstream and Upstream Greenhouse
Gas Emissions: The Proper Scope of NEPA Review, 41 HARV. ENVTL. L.
REV. 2016; Jessica Wentz, Climate Change and Environmental Impact
Assessment, in DECISION MAKING IN ENVTL. L. vol II 283 (Michael Faure
general ed. 2016).
127 See Jessica Wentz, Considering the Eﬀects of Climate Change on Natural
Resources in Environmental Review and Planning Documents Guidance
for Agencies and Practitioners (Sept. 2016),

128 See id.
129 Wilensky, supra note 12, at 153–57.
130 In Terminals Pty Ltd. v. Greater Geelong City Council, [2005] VCAT 1988, local
residents challenged the permitting of a chemical storage facility. All other
cases within the category were challenges to proposed coal mines or coalﬁred power plants.
131 E.g., Re Australian Conservation Foundation, [2004] 140 LGERA 100 (holding
that the assessment panel must consider the impacts of GHG emissions
on the environment); Greenpeace v Redbank Power, [1994] 86 LGERA 143,
153-55 (ﬁnding that the project should be approved despite climate
change impacts).
132 See Gray v. Minister for Planning [2006] 152 LGERA 258; Xstrata Coal
Queensland v Friends of the Earth [2012] QLC 013.
133 See, e.g., Taip v. East Gippsland Shire Council, [2010] VCAT 1222 (holding that
EIA must consider expected impacts of climate change—chieﬂy sea level
rise—on area subject to planning scheme amendment).
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South Africa
South Africa’s High Court was recently asked
to determine whether, under the National
Environmental Management Act 107 of 1998,
“relevant” considerations for environmental
review of plans for the 1200 megawatt, coal-ﬁred
Thabametsi Power Project include the project’s
impacts on the global climate and the impacts
of a changing climate on the project. Notably,
the project would operate until about 2060. The
court, after observing that the statute does not
expressly contemplate climate change, held that
such considerations are nonetheless relevant and
that their absence from the environmental review
of the project made its approval unlawful. The
court cited several reasons, including South Africa’s
commitments under the Paris Agreement, for its
conclusion that climate change is indeed a relevant
consideration for the environmental review of the

Thabametsi Project. Because the review approved
by the Minister of Environmental Aﬀairs eﬀectively
ignored climate change, the court held it to be
legally invalid.

change and its impacts are relevant considerations
for the EIA of such a project.

Court referred to Pakistan’s 2012 National Climate
Policy and Framework and determined that the
government’s failure to implement that framework
violated the fundamental rights of Pakistani citizens.
There, the existing policy framework provided
the basis both for evaluating the lawfulness of
government action (or, more accurately, inaction)
and for specifying a remedy (the full and expedient
implementation of the framework).

This case will likely have substantive as well as
procedural signiﬁcance. By holding that at least some
South African environmental reviews conducted
pursuant to the 1998 National Environmental
Management Act must consider climate change
and its impacts, the court has not only declared
those factors “relevant” to environmental reviews
but—owing to South Africa’s commitments under
the Paris Agreement and Marrakech Accord—has
also created a substantive hurdle that may prevent
the Department of Environmental Aﬀairs from
authorizing a project found to have signiﬁcant and
adverse climate impacts.

In some instances, and in an increasing number of
them, countries have adopted national climate laws
or policies that can provide a basis for litigation.
For example, the Austrian federal administrative
court’s recent rejection of a proposal to expand
Vienna airport grounded that decision ﬁrmly on the
numeric GHG emissions reduction requirements
imposed by Austria’s 2011 Climate Protection Act on
the transportation sector.134 Similarly, in Thomson v.
Minister for Climate Change Issues, petitioners alleged
that the country’s INDC was inadequate because
it fell short of what was required by New Zealand’s
Climate Change Response Act 2002. The purpose of
the Act, which was to “enable New Zealand to meet
its international obligations under the [UNFCCC],”
provided the domestic legal hook that was needed to
bring the legal challenge with respect to the INDC.135
In Leghari v. Federation of Pakistan, the Lahore High
134 See Klimaschutzgesetz [Climate Protection Act], Bgbl. I Nr. 106, 4 (Nov.
2011), https://perma.cc/2HR2-VB5Q.
135 Climate Change Response Act 2002 § 3(1)(a).

3.2.5

Hybrid Approaches: Duty of Care and Public
Trust

Some sources of legal rights and obligations
incorporate constitutional, common law and
statutory elements. For example, in Urgenda, the
Hague District Court found that the government
must “do more to avert the imminent danger caused
by climate change” because it owed its citizens a
“duty of care to protect and improve the living
environment.”136 This duty was codiﬁed in the Dutch
constitution, but a similar duty also exists in common
law, as the concept of “negligence” is typically
deﬁned as a breach of the duty of due care owed to
136 Urgenda, at 1 (summary)
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another person. The court explicitly recognized this
link, noting that it must consider whether there had
been an “unlawful hazardous negligence on the part
of the State” to determine whether the State had
breached its duty.

informed by constitutional and statutory provisions
– for example, constitutional provisions requiring
the government to protect or manage resources in
the public interest. Through the Our Children’s Trust
litigation, several suits have alleged that failure to
mitigate climate change breaches government’s
duty under the public trust doctrine. Public trust
claims have also been ﬁled in Pakistan, Philippines,
and Ukraine. (See Section 2.2.5.)

The approach adopted in Urgenda can be and is
being adapted to other jurisdictions that have
also imposed a “duty of care” on government
actors. Indeed, litigants have ﬁled a similar case in
Sweden, PUSH Sweden, Nature & Youth Sweden, et al. v.
Government of Sweden, which alleges that the national
government has breached its duty of care towards
the citizens by allowing a state-owned company
to divest from (rather than decommissioning) coal
mining and coal power assets. The complaint notes
that “[t]he scope of the duty of care is determined by
a combination of considerations such as Sweden’s
accession to international conventions, nationally
adopted environmental goals, environmental
legislation, [and] government statutes”137 as well as
the Swedish constitution.138

3.3 Remedies/Targets
The cases discussed in the preceding sections,
and proﬁled in the next, illustrate that global
climate change litigation in some instances seeks
conventional remedies, but in others seeks remedies
of a dramatically unconventional scale and scope.
The conventional remedies include declaratory
judgments on the legality of contested actions or
inactions, injunctions to undertake certain actions
or to halt others, and the imposition of liability and
award of damages for harms suﬀered by plaintiﬀs.139
Unconventional remedies include injunctions aimed
at changing basic features of national energy and
transportation policy.140

The use of the public trust doctrine can also be
thought of as a hybrid approach to litigation: it is
primarily a common law doctrine, but it may also be

137 Id. para. 95.
138 Id. para. 92.

139 See, e.g., Lliuya v. RWE AG.
140 See, e.g., Urgenda, Ali v. Republic of Pakistan.
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Litigation has emerged as an important feature
of ongoing eﬀorts to promote climate change
mitigation and adaptation eﬀorts. This owes in
large part to the growing number of national laws
that address climate change directly and so provide
toeholds for litigants seeking to hold governments
and private actors to account for obligations to
mitigate or adapt. It also owes to the cohering
role played by the Paris Agreement, which puts
national laws and policies into a global context and
thereby enables litigants to construe governments’
commitments and actions as being adequate
or inadequate. As climate change litigation has
proliferated, it has addressed a widening scope of
activities, ranging from coastal development to

infrastructure planning to resource extraction—in
eﬀect tracing through legal eﬀorts the long and
varied list of ways in which climate change aﬀects
ecosystems, societies, and individuals’ rights and
interests. It has also encountered a growing list of
legal issues, such as the causal showing required to
establish liability and the relevance of the public trust
doctrine to governments’ approaches to climate
change mitigation and adaptation. In addition to
proliferating, climate change litigation also seems
to be growing in ambition and eﬀectiveness: cases
across the world provide examples of litigants
holding governments to account for the actions or
inactions that bear upon those litigants’ rights amid
changes to weather and coastlines.

© Karsten Wurth
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Vi viser til saksøkernes prosesskriv av 24. mars d.å. og rettens brev med frist for bemerkninger
satt til 21. april. Vi beklager at fristen på grunn av andre presserende oppgaver er oversittet, og
at vi ikke har bedt om forlengelse.
Som vi skrev i vårt prosesskriv av 17. februar d.å. vil staten ikke fremsette noen nye
klimapolitiske eller petroleumspolitiske posisjoner ("avklaringer") i forbindelse med rettssaken.
Staten vil derfor verken "bekrefte eller avkrefte" saksøkernes forståelse av de klimapolitiske
dokumentene saksøkerne viser til i punkt 2 i prosesskrivet. Det som står skrevet i dokumentene
kan legges til grunn som statens syn.
I punkt 3 i prosesskrivet bes staten avklare hvilke utredninger av global klimaeffekt som er
foretatt forut for Lisensvedtaket. Som tidligere forklart, gjøres det ikke egne utredninger av
globale klimaeffekter i forbindelse med tildeling av utvinningstillatelser etter§ 3-3. De
vurderinger som myndighetene gjør av globale (og nasjonale) klimaeffekter inngår som en
integrert del av klima- og miljøpolitikken, og fremgår av de offentlige dokumenter der dette er
behandlet. Staten vil vurdere om det er behov for å legge frem mer informasjon om innholdet i
klima- og miljøpolitikken, og tar forbehold om å komme tilbake til dette.
Til punkt 4 i prosesskrivet vil staten påpeke at plikten etter petroleumsloven § 3-1 til å foreta en
bred vurdering som også omfatter blant annet «økonomiske virkninger» gjelder ved åpning av
nye områder. Slike vurderinger ble gjort både ved åpningen av Barentshavet sør i 1988 og
Barentshavet sørøst i 2013, som tidligere dokumentert. Det er ikke noen tilsvarende plikt til å
gjøre egne økonomiske vurderinger i forbindelse med tildeling av de enkelte
utvinningstillatelsene etter§ 3-3, og dette kan heller ikke utledes av grl. § 112.

*****
Ett eksemplar av prosesskrivet sendes retten. Ett eksemplar sendes hhv. advokat Hambro og
advokat Feinberg.

Oslo, 2. mai 2017
REGJERINGSADVOKATEN

Fredrik Sejersted
Regjeringsadvokat
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Møteform og møtedeltakere
Møtet ble holdt i retten.
Foruten saksforberedende dommer deltok:
Fra saksøkersiden: Ingrid Skjoldvær (Natur og Ungdom), Truls Gulowsen (Greenpeace) og
prosessfullmektigene.
Fra saksøktesiden: Prosessfullmektigen og rettslige medhjelpere.
Plan for videre behandling
De tilstedeværende ble gitt anledning til å uttale seg om plan for den videre behandlingen
av saken. Følgende spørsmål ble behandlet:
- Gjenstående saksforberedelse. Saksøkerens prosessfullmektiger opplyste at saksøkerne
i månedsskiftet mai/juni tar sikte på å legge frem en samfunnsøkonomisk vurdering. Det
er også aktuelt senere å fremlegge supplerende dokumentasjon. Saksøktes
prosessfullmektig opplyste at også saksøkte tar sikte på å fremlegge supplerende
dokumentasjon
- Planlagt bevisføring under hovedforhandlingen. Saksøkernes prosessfullmektiger
opplyste at det – foruten dokumentbevis – tas sikte på korte partsforklaringer og
forklaringer fra inntil fem sakkyndige vitner. Saksøktes prosessfullmektig opplyste at
det så langt ikke tas sikte på at det skal avgis partsforklaring, ei heller føres vitner fra
saksøkte.
- Spørsmålet om rettens avgjørelse dels skal baseres på skriftlig behandling, dels på
behandling i rettsmøte, jf. tvisteloven § 9-9 (2). Spørsmål om utarbeidelse av en
omforent systematisk redegjørelse for de faktiske forhold i saken ble drøftet.
Saksøkeren utarbeider innen 20. august 2017 et utkast som oversendes saksøktes
prosessfullmektig. Saksøktes prosessfullmektig vil innen 2 uker deretter kommentere
utkastet.
- Opplegget for hovedforhandlingen. Følgende opplegg ble drøftet: Hver av sidene får
innledningsvis 1 time for en presentasjon av saken og dens problemstillinger. Etter det
gjennomføres parts- og vitneforklaringer. Disse delene av hovedforhandlingen søkes
gjennomført i løpet av 2 rettsdager. Etter det holder hver side et hovedinnlegg, jf.
tvisteloven § 9-15 (10). Denne delen av hovedforhandlingen søkes gjennomført i løpet
av 4 rettsdager; 2 dager til hver side. Etter dette holder hver av partene et avsluttende
innlegg, jf. tvisteloven § 9-15 (10). De avsluttende innleggene søkes gjennomført i løpet
av 1 rettsdag. Dommeren satte en frist på 3 uker for å kommentere opplegget.
- Berammelse av hovedforhandlingen: Etter at de tilstedeværende hadde fått anledning til
å uttale seg, besluttet dommeren at saken berammes med oppstart tirsdag 14. november
2017 og at det skal settes av 7 dager til hovedforhandlingen.
- Digital gjennomføring av hovedforhandlingen. Opplegget for gjennomføring av digital
hovedforhandling ble drøftet.
Avslutning
Dommeren erklærte møtet for avsluttet, og opplyste at utskrift av protokollen vil bli sendt
prosessfullmektigene/gjort tilgjengelig på aktørportalen.
Rettsmøtet varte fra kl. 10.00 til kl. 10.40.
Retten hevet
Hugo Abelseth
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1

INNLEDNING

Miljøorganisasjonene har
stevningen fremmet flere anførsler relatert til Lisensvedtakets
samfunnsøkonomiske sider. Det ble samtidig tatt forbehold om at dette ville bli utdypet ved senere
anledning. I det følgende vil anførslene utdypes.
For å underbygge sine anførsler relatert til Lisensvedtakets økonomiske sider, har
Miljøorganisasjonene engasjert sakkyndig bistand, ved seniorforsker (Dr. Polit) ved Statistisk
sentralbyrå (SSB), Mads Greaker og professor i samfunnsøkonomi ved Norges miljø- og
biovitenskapelige universitetet (NMBU), Knut Einar Rosendahl. Disse har utarbeidet en rapport på
bakgrunn av et mandat fra Miljøorganisasjonene.
Rapporten vurderer særlig om Konsekvensutredningen med underrapporter (bilag 18 til stevningen)
utgjør et tilfredsstillende økonomisk beslutningsgrunnlag for Lisensvedtaket. Dette er som kjent det
eneste beslutningsdokumentet der det er gjort økonomiske vurderinger av betydning før
Lisensvedtaket. Rapporten påviser «mange, til dels alvorlige feil og mangler i utredningen» og har
følgende konklusjon

«Etter vår mening er Konsekvensutredningen med underrapporter ikke et tilstrekkelig
gjennomarbeidet grunnlag for å fatte Lisensvedtaket ... »
Flere av feilene de påviser er oppsiktsvekkende, selv for lesere uten særlig økonomisk kompetanse.
Det viser seg blant annet at inntektene og kostnadene er vurdert ut fra løpende verdi - uten
diskontering. Ettersom størstedelen av utgiftene kommer langt tidligere enn inntektene gir dette
store økonomiske utslag (fremtidige penger er verdt langt mindre enn dagens). Denne feilen alene
reduserer nettoinntektsnivået i ett av statens to vurderingsscenarioene med langt over 100
milliarder kroner.
Ved å justere for åpenbare feil og uakseptable forutsetninger på tidspunktet for Lisensvedtaket
(eksempelvis oljeprisforventning på 120 dollar/fat) påviser rapporten at samfunnsøkonomien blir
svært mye dårligere enn det regjeringen har lagt til grunn, og i ett av de to vurderte scenarioene vil
det samfunnsøkonomiske overskuddet bli negativt..
Rapporten påviser også at skattesystemets innvesteringsvennlighet innebærer at et slikt scenario
med negativ samfunnsøkonomi likevel kan gi bedriftsøkonomisk lønnsomhet. Det er altså fullt
mulig at Lisensvedtaket kan føretil omfattende petroleumsutvinning, og dertil hørende
forurensning, uten at det engang vil gi samfunnsøkonomisk gevinst. Rapporten presenteres nærmere
i punkt 2 under.
Rettslig sett har dette betydning i to sammenhenger.
For det første bidrar rapporten til å dokumentere at økonomien forbundet med Lisensvedtaket er
høyst usikker. Miljøorganisasjonen har subsidiært anført at Lisensvedtaket i det minste må anses
uforholdsmessig ettersom vedtakets skadevirkninger langt overskygger vedtakets nytteverdi, og at
dette gjør vedtaket ugyldig jf. Grunnloven § 112. Vedtakets anførte nytteverdi er
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samfunnsøkonomisk gevinst. Rapporten til Rosendahl og Greaker, sammen med øvrige relevante
kilder, dokumenterer at den samfunnsøkonomiske oppsiden er høyst usikker. Dette underbygger
vedtakets uforholdsmessighet, og vil underbygges nærmere i punkt 3 under.
For det andre bidrar rapporten til å underbygge at den saksbehandlingen forut for Lisensvedtaket
ikke er akseptabel. Den eneste reelle økonomiske vurderingen som er gjennomført forut for
Lisensvedtaket er ved Konsekvensutredningen. Rapporten til Rosendahl og Greaker påviser at
denne inneholder graverende feil og er mangelfull. Ettersom Lisensvedtaket, gjennom
petroleumsskatteregimet, reelt sett innebærer en statlig investering på mange titalls milliarder
kroner er dette oppsiktsvekkende. Til sammenligning krever enhver direkte statlig investering over
750 millioner to detaljene tredjepartsvurdering ut fra omfattende forhåndsbestemte retningslinjer i
henhold til den statlige kvalitetssikringsordningen (KS-ordningen).
Vedtakets mangelfulle saksbehandling vil bli presentert nærmere i punkt 4 under.

2

SAKKYNDIG RAPPORT FRA KNUT EINAR ROSENDAHL OG MADS GREAKER

På oppdrag fra Miljøorganisasjonene har professor Knut Einar Rosendahl ved NMBU og
seniorforsker Mads Greaker ved SSB utarbeidet en sakkyndig rapport som vurderer ulike
samfunnsøkonomiske aspekter ved petroleumsvirksomhet i Barentshavet sørøst og Lisensvedtaket.

Bilag 1:

Sakkyndig rapport Knut Einar Rosendahl og Mads Greaker

Mandatet for utredningen var som følger:
1.

Vurdere hvorvidt klimakostnader er hensyntatt i de økonomiske vurderingene som ligger
til grunn for Konsekvensutredningen og eventuelt beskrive hvordan slike kostnader kunne
eller burde vært hensyntatt og beskrevet.

2.

Beskrive eventuelle feil i de økonomiske vurderingene som er uttrykt i eller ligger til grunn
for Konsekvensutredningen med underrapporter.

3.

Beskrive og evaluere om eller hvordan fremtidig pris på petroleum, fremtidig etterspørsel
etter petroleum og fremtidig utbyggingskostnad for ny utvinning, samt vurdering av
usikkerhet, risiko og skatteregimet, er hensyntatt i de økonomiske vurderingene som ligger
til grunn for Konsekvensutredningen.

4.

I Konsekvensutredningens beskrivelse av posmve økonomiske effekter av
petroleumsaktivitet i de områdene Lisensvedtaket gjelder, fremstår sysselsettingseffekter
som det mest vesentlige samfunnsøkonomiske bidrag. Er det samfunnsøkonomiske bidraget
fra slike sysselsettingseffekter vesentlig og kan det kvantifiseres? Er det den totale
sysselsettingen i Norge som påvirkes positivt av virksomhet basert på Lisensvedtakene, eller
er det kun sysselsettingen i Finnmark som påvirkes?

5.

Vil petroleumsvirksomhet basert på Lisensvedtaket ha andre ikke-verdsatte effekter?

GLITTERTIND

Dok. nr. 6DZNQ6CFDSAV-1123238051-117

Side3 av9

6150
6.

Utarbeide en sammenstilling av sentrale samfunnsøkonomiske gevinster og kostnader for
petroleumsvirksomhet i Barentshavet sørøst. Sammenstillingen skal basere seg på punktene
over, og ha omtrent samme omfang som den økonomiske analysen i
Konsekvensutredningen. Der det ikke er grunn til å velge andre forutsetninger, skal
sammenstillingen bygge på de samme forutsetninger som Konsekvensutredningen nevnt
over med underrapporter

7.

Fremstår Konsekvensutredningen med underrapporter som et økonomisk sett forsvarlig
grunnlag for å fatte Lisensvedtaket og for åpningen av 23. konsesjonsrunde?

Slik det fremgår knytter mandatet seg i stor grad til de vurderingene som ble gjort i forbindelse med
konsekvensutredningen forut for Stortingets åpning av Barentshavet sørøst. Ved å effektuere
åpningen gjennom lete- og utvinningslisenser er Lisensvedtaket som kjent den reelle rettslige
åpningen av Barentshavet sørøst. I tillegg er vurderingene som ble gjort i forbindelse med
Konsekvensutredningen de eneste substansielle økonomiske vurderingene som er gjort forut for
Lisensvedtaket.
Konklusjonen i rapporten slår fast at de økonomiske vurderingene som er gjort
Konsekvensutredningen er «mangelfull, og i noen tilfeller direkte uriktige eller misvisende».
Hovedfunnene i rapporten er som følger (vår understreking):

«De groveste manglene er at inntekter og utgifter ved petroleumsaktiviteten ikke er
diskontert (nåverdiberegnet), og at samfunnsøkonomiske kostnader ved CO2-utslipp
knyttet til aktiviteten ikke er tatt med I tillegg ble Konsekvensutredningen utført i 201213, dvs. før det kraftige oljeprisfallet i 2014, og Ja derfor til grunn relativt høye olje- og
gasspriser (nær 120 dollar per fat olje). Lisensvedtaket ble derimot fattet i 2016 da oljeprisen
var 45 dollar per fat og prisforventningene i markedet betydelig redusert. Når vi legger til
grunn mer realistiske prisforventninger, tar hensyn til kostnader av CO2-utslipp i Norge.
og i tillegg diskonterer framtidige inntekter og utgifter. faller nettogevinsten fra 280
milliarder kroner (Høytscenario) og50 milliarder kroner (Lavt scenario) til henholdsvis 41
milliarder kroner og -2 milliarder kroner. Dette er vesentlige endringer. For øvrig mener
vi at kostnader knyttet til økte CO2-utslipp i utlandet bør trekkes fra, noe som reduserer
netto nåverdi ytterligere. I tillegg kommer andre ikke-verdsatte kostnader, som for
eksempel muligheten for ukontrollerte utslipp.
Konsekvensutredningens anslag for CO2-utslipp i Norge er til dels mangelfulle og som
nevnt ikke tatt hensyn til i den økonomiske analysen. CO2-utslipp i Norge har en utvetydig
samfunnsøkonomisk kostnad, og vi anslår disse til 11 milliarder kroner i Høyt scenario og
2,3 milliarder kroner i Lavt scenario (nåverdi 2017).
Muligheten for økte CO2-utslipp i utlandet som følge av petroleumsaktiviteten er ikke
omtalt i Konsekvensutredningen. Oljeproduksjon i Barentshavet sørøst vil med stor
sannsynlighet medføre økte CO2-utslipp i utlandet. Vi anslår klimakostnaden knyttet til
slike utslipp til ca. 20 milliarder kroner i Høyt scenario og ca. 7 milliarder kroner i Lavt
scenario (nåverdi 2017).
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Konsekvensutredningen inneholder flere feil og misvisende framstillinger, og noen er
nevnt over. En annen feil er at det er foretatt dobbeltelling av verdiskapningseffekter i
Konsekvensutredningen, når det hevdes at Statistisk sentralbyrås (SSB) anslag kommer i
tillegg til ODs anslag. Videre er det i sammendraget i Konsekvensutredningen kun opplyst
om «brutto salgsverdi» i de to scenarioene, noe som er svært misvisende. Dette blir ekstra
problematisk når tallet som oppgis i Lavt scenario er regelrett feil, og dobbelt så høyt som
det korrekte tallet (gitt ODs opprinnelige beregninger i 2012). Forskfellen mellom brutto
salgsverdi som angis i sammendraget i Konsekvensutredningen, og vår beregning av netto
nåverdi: er slående: Førstnevnte antvder en inntekt .vå 270 milliarder kroner i Lavt
scenario, mens vår beregning tilsier en negativ netto nåverdi.
~

Tallene for sysselsettingseffekten av tiltaket er etter vår mening overdrevne. Dette gjelder
spesielt tallene som er basert på Poyrys rapport om regionale sysselsettingseffekter. Så vidt
vi kan forstå har Poyry anslått brutto sysselsettingseffekter av en utbygging i Barentshavet
sørøst, og ikke tatt hensyn til at de fleste som får jobb i forbindelse med denne utbyggingen
ville ha hatt en annen jobb dersom utbyggingen ikke hadde skjedd.
Det er stor usikkerhet knyttet til framtidige o{ie- og gasspriser og til kostnadene ved
petroleumsutvinning i dette området. Til tross for denne usikkerheten er det ingen
diskusjon av økonomisk usikkerhet eller risiko i Konsekvensutredningen. Med unntak av
to scenarier knyttet til antall olje- og gassfunn, er det ikke vurdert alternative
forutsetninger i de økonomiske beregningene.
Ifølge Finansdepartementet er petroleumsskatteregimet «investeringsvennlig», noe som
innebærer at tildeling av lisenser kan føre til at samfunnsøkonomisk ulønnsomme
prosjekter iverksettes. Skjevheten er også stor dersom man sammenligner investeringer på
fastlandet med investeringer på norsk sokkel. Prosjekter som er til dels svært ulønnsomme
gitt skatteregimet på fastlandet kan være lønnsomme gitt petroleumsskatteregimet. Dette
gjelder blant annet i ODs Lavt scenario, som er bedriftsøkonomisk lønnsomt gitt
petroleumsskatteregimet men ikke gitt fastlandsskatteregimet.

På bakgrunn av disse hovedfunnene konkluderer rapponen med at «Konsekvensutredningen med
underrapporter ikke et tilstrekkelig gjennomarbeidet grunnlag for å fatte Lisensvedtaket og for
åpningen av 23. konsesjonsrunde.»
Rosendahl og Greaker vil forklare seg om rapponen som partsoppnevnte sakkyndige, jf. tvisteloven
§ 25-6.

Sakk.yndig vitne 1:
Sakkyndig vitne 2:
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USIKKER ØKONOMI SOM GRUNNLAG FOR UGYIDIGHET

Miljøorganisasjonen har subsidiært anført at Lisensvedtaket i det minste må anses uforholdsmessig
ettersom vedtakets skadevirkninger langt overskygger vedtakets nytteverdi, og at dette gjør vedtaket
ugyldig jf. Grunnloven§ 112. Vedtakets anførte nytteverdi er samfunnsøkonomisk gevinst ..
Et sentralt poeng i denne sammenheng er at den økonomiske oppsiden er høyst usikker og langt
mer usikker enn det lisensutdelinger historisk sett har vært. Økonomien forbundet Lisensvedtaket
er naturligvis sensitiv for fremtidig petroleumspris, og i den forbindelse konsekvensen av at
verdensøkonomien må begrense karbonutslippet drastisk i årene som kommer. Vi minner om at
Lisensvedtaket gjelder petroleum som skal selges svært langt frem i tid.
Slik det fremgår av stevningen er det grunnlag for å konkludere med at petroleumsforekomster i
Barentshavet sørøst ikke vil være lønnsomme og utvikle i et togradersscenario. Slik blant annet
fremgår av punkt 6.4.3 der kom både Rystad Energy (på oppdrag for Miljøverndepartementet) og
forskere ved Universitet College London i 2013 frem til at olje i arktiske regioner ikke vil være
økonomisk utvinnbare i et tograderscenario. I et 1,5-graders-scenario vil det naturligvis være langt
færre felt som er lønnsomme.
Stockholm Enviromental Institute har nylig publisert et skriv som vurderer dette mer spesifikt for
norsk petroleumsressurser. De konkluderer blant annet med følgende:
« When

a climate test is applied, most new Norwegian oil does not appear to "lit" within a
global "budget" for oil. There are lower-cost sources of oil that could meet global demand
in the IEA s "well below 2'C" scenario."

Bilag 2:

Stockholm Enviromental Institute - Norway oil production and keeping
global warming "well below 2°C" (2017)

Staten har i denne sammenheng anført at dersom Miljøorganisasjonen skulle ha rett i sine anførsler
vil ikke feltene bli utviklet, ettersom oljeselskapene da ikke vil utvikle feltene. Denne anførselen er
imidlertid feilslått. Rosendahl og Greaker har vurdert om utvikling av feltene vil kunne være
bedriftsøkonomisk lønnsomt uten å være samfunnsøkonomisk lønnsomme. Deres konklusjon er:

«Petroleumsskatteregimet er utformet slik at investeringer som ikke er
samfunnsøkonomisk lønnsomme likevel vil kunne bli gjennomført av private aktører.»

4

SVIKTENDE SAKSBEHANDLING KNYITET TIL USENSVEDTAKETS ØKONOMISKE
SIDER

Rettslig sett er forvaltningen forpliktet til å utføre en forsvarlig saksbehandling før vedtak fattes,
herunder foreta tilfredsstillende utredninger og gi fullverdige begrunnelser.
Generelt følger utredningsplikten av forvaltningsloven § 17 og begrunnelsesplikten av §§ 24 og 25.
For åpning av nye områder for petroleumsutvinning følger det en særskilt utredningsplikt av
petroleumsloven § 3-1, som fastslår at det skal «finne sted en avveining mellom de ulike interesser
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som gjør seg gjeldende på det aktuelle området», og at det under denne avveiningen «skal det foretas
en vurdering av de nærings- og miljømessige virkninger av petroleumsvirksomheten ... samt de ...
økonomiske virkninger som petroleumsvirksomheten kan ha. ».
I tillegg oppstiller Grunnloven § 112 på selvstendig grunnlag saksbehandlingskrav for vedtak som
har eller kan ha negative miljøkonsekvenser, og bestemmelsen legger også føringer for tolkningen
av de ovennevnte bestemmelsene.
Formålet med lisensvedtaket er å bidra med positiv samfunnsøkonomi. Det kan derfor ikke være
tvil om at vedtakets økonomiske konsekvenser er av stor betydning for om vedtaket bør fattes. Det
er tilsvarende klart at miljøforringelse uten sikker samfunnsøkonomisk gevinst er formålsløst og
uakseptabelt. Dersom det foreligger forhold som tilsier at negative økonomiske resultater kan bli
effekten av Lisensvedtaket, må dette naturligvis utredes grundig.
Ved Lisensvedtaket gir staten lisenshaveren rett til å investere mange titalls milliarder, hvor staten
i realiteten tar den klart største delen av investeringskostnaden. Lisensvedtaket utgjør følgelig en
reell statlig investering på mange titalls milliarder og vil kunne føre med seg helt avgjørende
miljømessige skadevirkninger.
Til sammenligning følger det av Økonomiregelverket for staten at alle statlige prosjekter med en
forventet investeringskostnad over 750 millioner kroner skal gjennomgå ekstern kvalitetssikring før
de legges frem for vedtak i Stortinget. Ordningen innebærer krav om samfunnsøkonomiske analyser
og omfatter to kontrollpunkter i investeringsprosjektets planleggingsprosess; både for konseptvalg
før forprosjekt og for endelig investeringsbeslutning. Dette følger av reglementet for økonomisk
styring i staten.

Bilag 3:

Reglement for økonomisk styring i staten, fastsatt 12. desember 2003 og sist
revidert 5. november 2015

For Lisensvedtaket, som potensielt reelt innebærer milliardinvesteringer er Konsekvensutredningen
med underrapporter den eneste reelle økonomiske vurderingen som foreligger. Her vurderes ikke
Lisensvedtaket spesielt, men åpningen av Barentshavet sørøst generelt. Det foreligger med andre
ord ingen særskilt økonomisk vurdering relatert til Lisensvedtaket.
Slik det fremgår over er Konsekvensutredningens økonomiske vurderinger relatert til Barentshavet
sørøst grovt mangelfulle og feilaktige. Den inneholder mange påviselige og åpenbare feil, og ingen
av de usikkerhetsmomentene knyttet til de økonomiske sidene ved petroleumsutvinningen er
fremhevet over er nevnt med et ord i forkant av Lisensvedtaket.
Det må følgelig legges til grunn at den saksbehandlingen som er gjort relatert til Lisensvedtakets
økonomiske sider ikke oppfyller lovverket og Grunnlovens krav til forsvarlig saksbehandling.
I Konsekvensutredningen er det underrapporten «Inntekter fra petroleumsvirksomhet på nasjonalt
nivå», som er det sentrale dokumentet der det foretas økonomiske vurderinger (bilag 18 til
stevningen). For å få ytterligere klarhet i den økonomiske saksbehandlingsprosessen som er
gjennomført i forkant av Lisensvedtaket ber vi staten opplyse hvilke ansatte hos Oljedirektoratet
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som har hatt ansvar for å utarbeide denne underrapporten. Vi antar at det minst er en saksansvarlig
og en saksbehandler som har behandlet rapporten, og vi ber om å få opplyst navnet på alle som bidro
til å utarbeide rapporten, med en beskrivelse av hvilke roller disse hadde. Tilsvarende ber vi staten
opplyse hvilke personer som hadde arbeidet med å følge opp de økonomiske vurderingene som ble
foretatt i Konsekvensutredningen hos Olje- og energidepartementet.
Vi kan for øvrig ikke se at staten har kommentert vårt uttrykkelig spørsmål (prosesskriv av 24. mars
2017, punkt 4) om staten anser kravene til samfunnsøkonomisk analyse i R-109/2005 (erstattet av
R-109/14) oppfylt gjennom den økonomiske saksbehandlingen som er foretatt. Vi ber igjen staten
kommentere dette, både generelt for saksbehandlingen forut for Lisensvedtaket og spesifikt relatert
til vurderingene gjort i sammenheng med Konsekvensutredningen .

•••
Prosesskrivet er sendt til retten elektronisk ved opplasting i Aktørportalen. Den er også sendt til
Regjeringsadvokaten elektronisk og per post.
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Petroleumsvirksomhet i Barentshavet sørøst
- om klima, økonomi og sysselsetting
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1. Innledning 1
Denne rapporten er skrevet på oppdrag av Greenpeace og Natur og Ungdom i forbindelse
med deres søksmål knyttet til vedtak om lete- og utvinningstillatelser av I 0. juni 2016
(«Lisensvedtaket»). Rapporten søker å svare på følgende spørsmål relatert til de økonomiske
vurderingene som er gjort i forkant av Lisensvedtaket, og som i hovedsak er redegjort for i
Konsekvensutredningen Meld. St. 36 (2012-2013) med underrapporter:
1) Vurdere hvorvidt klimakostnader er hensyntatt i de økonomiske vurderingene som ligger
til grunn for Konsekvensutredningen og eventuelt beskrive hvordan slike kostnader kunne
eller burde vært hensyntatt og beskrevet.
2) Beskrive eventuelle feil i de økonomiske vurderingene som er uttrykt i eller ligger til
grunn for Konsekvensutredningen med underrappmter.
3) Beskrive og evaluere om eller hvordan fremtidig pris på petroleum, fremtidig etterspørsel
etter petroleum og fremtidig utbyggingskostnad for ny utvinning, samt vurdering av
usikkerhet, risiko og skatteregimet, er hensyntatt i de økonomiske vurderingene som
ligger til grunn for Konsekvensutredningen.
4) I Konsekvensutredningens beskrivelse av positive økonomiske effekter av
petroleumsaktivitet i de områdene Lisensvedtaket gjelder, fremstår sysselsettingseffekter
som det mest vesentlige samfunnsøkonomiske bidrag. Er det samfunnsøkonomiske
bidraget fra slike sysselsettingseffekter vesentlig og kan det kvantifiseres? Er det den
totale sysselsettingen i Norge som påvirkes positivt av virksomhet basert på
Lisensvedtakene, eller er det kun sysselsettingen i Finnmark som påvirkes?
5) Vil petroleumsvirksomhet base1t på Lisensvedtaket ha andre ikke-verdsatte effekter?
6) Utarbeide en sammenstilling av sentrale samfunnsøkonomiske gevinster og kostnader for
petroleumsvirksomhet i Barentshavet sørøst. Sammenstillingen skal basere seg på
punktene over, og ha omtrent samme omfang som den økonomiske analysen i
Konsekvensutredningen. Der det ikke er grunn til å velge andre forutsetninger, skal
sammenstillingen bygge på de samme forutsetninger som Konsekvensutredningen nevnt
over med underrapporter.
7) Fremstår Konsekvensutredningen med underrapporter som et økonomisk sett forsvarlig
grunnlag for å fatte Lisensvedtaket og for åpningen av 23. konsesjonsrunde?
I neste kapittel presenterer vi et sammendrag av hovedfunnene i rapporten. Kapittel 3 gir en
kort beskrivelse av de to scenariene Høyt og Lavt som ble utarbeidet av Oljedirektoratet (OD,
20 l 2a) i forbindelse med Konsekvensutredningen. Disse scenariene reflekterer usikkerhet
knyttet til hvor mye olje og gass som blir funnet ved leteaktivitet i området. Deretter går de
neste kapitlene gjennom spørsmålene nevnt ovenfor i tur og orden.

1 Takk

til Klaus Mohn for nyttige innspill, og ti l representanter for Oljedirektoratet, Pi:iyry, Statistisk sentralbyrå,
NILU og DNVGL for velvillighet knyttet til forespørsler om underrapportene som ble skrevet ifm.
Konsekvensutredningen. Rapporten er skrevet som et privat oppdrag. Innholdet i rapporten står derfor
utelukkende for forfatternes regning, og hefter ikke ved institusjonene som forfatterne er tilknyttet.
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2. Hovedfunn
Vår gjennomgang viser at kvaliteten på de økonomiske vurderingene som er gjort i forkant av
Lisensvedtaket er mangelfull, og i noen tilfeller direkte uriktige eller misvisende.
De groveste manglene er at inntekter og utgifter ved petroleumsaktiviteten ikke er diskontert
(nåverdiberegnet), og at samfunnsøkonomiske kostnader ved CO2-utslipp knyttet til
aktiviteten ikke er tatt med. I tillegg ble Konsekvensutredningen utført i 2012-13, dvs. før det
kraftige oljeprisfallet i 2014, og la derfor til grunn relativt høye olje- og gasspriser (nær 120
dollar per fat olje). Lisensvedtaket ble derimot fattet i 2016 da oljeprisen var 45 dollar per fat
og prisforventningene i markedet betydelig redusert. Når vi legger til grunn mer realistiske
prisforventninger,2 tar hensyn til kostnader av CO2-utslipp i Norge, og i tillegg diskonterer
framtidige inntekter og utgifter, faller nettogevinsten fra 280 milliarder kroner (Høyt
scenario) og 50 milliarder kroner (Lavt scenario) til henholdsvis 41 milliarder kroner og -2
milliarder kroner. Dette er vesentlige endringer. For øvrig mener vi at kostnader knyttet til
økte CO2-utslipp i utlandet bør trekkes fra, noe som reduserer netto nåverdi ytterligere. I
tillegg kommer andre ikke-verdsatte kostnader, som for eksempel muligheten for
ukontrollerte utslipp.
Konsekvensutredningens anslag for CO2-utslipp i Norge er til dels mangelfulle og som nevnt
ikke tatt hensyn til i den økonomiske analysen . CO2-utslipp i Norge har en utvetydig
samfunnsøkonomisk kostnad, og vi anslår disse til 11 milliarder kroner i Høyt scenario og 2,3
milliarder kroner i Lavt scenario (nåverdi 2017).
Muligheten for økte CO2-utslipp i utlandet som følge av petroleumsaktiviteten er ikke omtalt
i Konsekvensutredningen. Oljeproduksjon i Barentshavet sørøst vil med stor sannsynlighet
medføre økte CO2-utslipp i utlandet. Vi anslår klimakostnaden knyttet til slike utslipp til ca.
20 milliarder kroner i Høyt scenario og ca. 7 milliarder kroner i Lavt scenario (nåverdi 2017).
Konsekvensutredningen inneholder flere feil og misvisende framstillinger, og noen er nevnt
over. En annen feil er at det er foretatt dobbeltelling av verdiskapningseffekter i
Konsekvensutredningen, når det hevdes at Statistisk sentralbyrås (SSB) anslag kommer i
tillegg til ODs anslag. Videre er det i sammendraget i Konsekvensutredningen kun opplyst
om «brutto salgsverdi» i de to scenarioene, noe som er svært misvisende. Dette blir ekstra
problematisk når tallet som oppgis i Lavt scenario er regelrett feil, og dobbelt så høyt som det
korrekte tallet (gitt ODs opprinnelige beregninger i 2012). Forskjellen mellom brutto
salgsverdi som angis i sammendraget i Konsekvensutredningen, og vår beregning av netto
nåverdi, er slående: Førstnevnte antyder en inntekt på 270 milliarder kroner i Lavt scenario,
mens vår beregning tilsier en negativ netto nåverdi.
Tallene for sysselsettingseffekten av tiltaket er etter vår mening overdrevne. Dette gjelder
spesielt tallene som er basert på Poyrys rapport om regionale sysselsettingseffekter. Så vidt vi
kan forstå har Poyry anslått brutto sysselsettingseffekter av en utbygging i Barentshavet

2

Vi har lagt til grunn prisprognoser mottatt fra Oljedirektoratet, se nærmere omtale i kapittel 4 og 5.
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sørøst, og ikke tatt hensyn til at de fleste som får jobb i forb indelse med denne utbyggingen
ville ha hatt en annen jobb dersom utbyggingen ikke hadde skjedd.
Det er stor usikkerhet knyttet til framtidige olje- og gasspriser og til kostnadene ved
petroleumsutvinning i dette området. Til tross for denne usikkerheten er det ingen diskusjon
av økonomisk usikkerhet eller risiko i Konsekvensutredningen. Med unntak av to scenarier
knyttet til antal l olje- og gassfunn, er det ikke vurdert alternative forutsetninger i de
økonomiske beregningene.
Ifølge Finansdepartementet er petroleumsskatteregimet «investeringsvennlig», noe som
innebærer at tildeling av lisenser kan føre til at samfunnsøkonomisk ulønnsomme prosjekter
iverksettes. Skjevheten er også stor dersom man sammenligner investeringer på fastlandet
med investeringer på norsk sokkel. Prosjekter som er til dels svært ulønnsomme gitt
skatteregimet på fastlandet kan være lønnsomme gitt petroleumsskatteregimet. Dette gjelder
blant annet i ODs Lavt scenario, som er bedriftsøkonomisk lønnsomt gitt
petroleumsskatteregimet men ikke gitt fastlandsskatteregimet.
På bakgrunn av funnene våre er vår konklusjon at Konsekvensutredningen med
underrapporter ikke et tilstrekkelig gjennomarbeidet grunnlag for å fatte Lisensvedtaket og
for åpningen av 23. konsesjonsrunde. Vi begrunner dette med tre forho ld:

I.

Det er mange, til dels alvorlige, fe il og mangler i utredningen.

Il.

Petroleumsvirksomhet i Barentshavet sørøst innebærer en rekke ikke-verdsatte
miljøvirkninger som private oljeselskaper ikke vil ta hensyn til i tilstrekkelig grad.

Ill.

Petroleumsskatteregimet er utformet slik at investeringer som ikke er
samfunnsøkonomisk lønnsomme likevel vi l kunne bli gjennomført av private aktører.
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3. Kort om scenariene for petroleumsvirksomhet i Barentshavet sørøst
Barentshavet sørøst (se «KU-område» i Figur I på neste side) ble åpnet for
petroleumsvirksomhet i 2013, og de første letelisensene ble gitt i 20 I 6 i forbindelse med 23.
konsesjonsrunde. I forbindelse med Konsekvensutredningen (KU) utarbeidet Oljedirektoratet
(2012a) to scenarier for petroleumsvirksomheten i dette området, kalt hhv. Høyt og Lavt
scenario i KU. Tabell 1 oppsummerer ressursanslagene for olje og gass i de to scenariene.
Som det framgår av tabellen forventer OD at det blir funnet 2-3 ganger så mye gass som olje i
de to scenariene (I milliard Sm3 gass tilsvarer omtrent 1 million Sm3 olje, målt i
energienheter). Tabellen viser også at det i Høyt scenario forventes å finne reserver på
størrelse med 5-6% av gjenværende reserver på norsk sokkel, mot i underkant av 2% i Lavt
scenario.
I begge scenariene starter leteaktiviteten i 2017. I Høyt scenario pågår produksjonen i
perioden 2027-2050, mens i Lavt scenario pågår produksjonen i perioden 2029-2047. Mens
olje er relativt enkelt å transportere med skip fra området, er det mer utfordrende å finne
riktig transportløsning for gass. I Høyt scenario skisseres to løsninger, hvorav LNG-an legg
regnes som mest aktuelt. Det innebærer at gassen fraktes i rør til land, der den kjøles ned til
LNG og deretter fraktes med LNG-skip. I Lavt scenario blir i stedet gassen omgjort til CNG
ved feltet, og fraktes deretter med CNG-skip til enten nærmeste gassrør eller gassterminal på
Vestlandet.
Tabell 1. Ressursanslag i ODs scenarier Høyt og Lavt. Andel av gjenværende reserver på
norsk kontinentalsokkel per 3I.12.2016 i parentes.

Høyt scenario
Lavt scenario

Gass (mrd. Sm3)
120 (6,7%)
30 (1,7%)

Olje (mill. Sm3)
45 (4,5%)
15 (1,5%)

Kilde: OD (2012a) og www.nod.no
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Figur 1. Kart over Barentshavet sørøst og områdene rundt.
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4. Klimakostnader
I dette kapitlet vurderer vi hvorvidt klimakostnader er tatt hensyn til i
Konsekvensutredningen, og diskuterer hvordan slike kostnader burde vært tatt hensyn til. Vi
tar først for oss CO2-utslipp i Norge som følge av petroleumsaktivitet i Barentshavet sørøst,
og deretter effekter av slik aktivitet på CO2-utslipp i andre land.

C02-utslipp i Norge
•
•
•
•
•

Anslagene for CO2-utslipp i Norge er til dels mangelfulle i Konsekvensutredningen
Kostnader ved CO2-utslipp i Norge er ikke inkludert i Konsekvensutredningen
CO2-utslipp i Norge har en samfunnsøkonomisk kostnad, og disse kostnadene burde
derfor vært inkludert i Konsekvensutredningen
Vi anslår totale CO2-utslipp for perioden 2027-2050 til ca. 22 millioner tonn i Høyt
scenario og ca. 4,5 millioner tonn i Lavt scenario.
Vi anslår nåverdien av de samfunnsøkonomiske kostnadene ved CO2-utslipp i Norge
til ca. 11 milliarder kroner i Høyt scenario og ca. 2,3 milliarder kroner i Lavt scenario
(nåverdi 2017).

I Konsekvensutredningen (KU) er det gjort delvis rede for utslipp av CO2 fra
petroleumsvirksomheten (s. 60-61). Opplysningene om CO2-utslipp er likevel til dels
mangelfulle. I Boks 4.1 er det gjort rede for hvordan vi har anslått de samlede CO2utslippene i de to scenariene, basert på underrapportene og annen bakgrunnsinformasjon.
Vårt anslag er at de totale CO2-utslippene for perioden 2027-2050 er ca. 22 millioner tonn i
Høyt scenario og ca. 4,5 millioner tonn i Lavt scenario.
Kostnader knyttet til CO2-utslipp i Norge er ikke tatt med i de økonomiske beregningene,
hverken i ODs beregninger av kostnader og inntekter, 3 eller i Konsekvensutredningen for
øvrig. Det til tross for at CO2-utslipp på norsk territorium har en klar samfunnsøkonomisk
kostnad for Norge. Internasjonale klimaavtaler som Paris-avtalen, og avtaler med EU om
felles gjennomføring for å nå avtalte klimamål, innebærer at CO2-utslipp i Norge må betales
for, enten direkte via f.eks. kvotekjøp eller indirekte ved at CO2-utslipp fra andre kilder må
reduseres. I Konsekvensutredningen står det (s. 60): «Petroleumssektoren er del av
kvotepliktig sektor og utslipp er derfor definert av antall kvoter. Bidragene påvirker således
ikke mengden utslipp i kvoteområdet.» 4 Dette er riktig så sant samlet kvotemengde er helt
gitt (noe som kan diskuteres), men CO2-utslipp i Norge vil like fullt være en kostnad for
Norge. 5

Bekreftet av Oljedirektoratet via epost.
Dette «kvoteargumentet» er for øvrig inkonsistent med argumentet om at norsk gass bidrar til å redusere
klimagassutslipp i Europa gjennom å erstatte kullfyrte kraftverk (jf. fotnote 16).
5 Det er en relativt høy C02-avgift på norsk sokkel, som kommer på toppen av kvoteprisen. En mulig tolkning
av dette er at norske myndigheter anser den samfunnsøkonomiske kostnaden ved C02-utslipp fra norsk olje- og
gassproduksjon i dag til å være omtrent lik summen av C02-avgiften og kvoteprisen.
3

4
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Boks 4.1: C02-utslipp i Norge
Høyt scenario:
Samlet CO2-utslipp fra petroleumsutvinning i perioden 2027-2050 er ca. 8 millioner
tonn i Høyt scenario (i henhold til Figur 4.2 s. 60 i KU). I tillegg kommer CO2-utslipp
fra LNG-anJegget. I KU oppgis dette til 570.000 tonn per år i 2043-2050 (s. 60). Ifølge
DNVGL, som utarbeidet utslippsdataene, må det være en trykkfeil at det står utslipp fra
og med 2043, og ikke 2027 da gassproduksjonen starter (i dette scenariet). 6 Med jevn
gassproduksjon i perioden 2027-2050 blir det totalt 13, 7 millioner tonn. 7 I tillegg
kommer noe utslipp fra skipstrafikk. Totale CO2-utslipp over hele perioden i Høyt
scenario anslås da til ca. 22 millioner tonn.

Lavt scenario:
Det er ikke oppgitt CO2-utslipp ved Lavt scenario i KU, annet enn for maks-året hvor
utslippene er halvparten av hva de er i Høyt scenario (s. 60), men fra DNVGL har vi fått
tilsendt en lignende figur som Figur 4.2. Ut fra denne figuren er totalutslippene av CO2 i
perioden 2027-2050 i Lavt scenario ca. 3 millioner tonn. I tillegg kommer utslipp fra
skipstrafikk, som i hovedsak er knyttet til CNG-frakt. Disse anslås til 55.000 tonn i
analyseåret innenfor det definerte området ( dvs. Barentshavet sørøst). Gassen skal
imidlertid fraktes på skip enten til nærmeste gassrør eller til terminal ved Kårstø eller
Kollsnes for behandling, slik at den relevante økningen i CO2-utslipp må inkludere hele
distansen fra produksjonsområdet til der gassen leveres. Hvis vi er konservative og
legger til grunn at gassen fraktes til Aasta Hansteen feltet, som er det nordligste
gassfeltet forbundet med gassrør, finner vi at totale CO2-utslipp fra skipstrafikk i hele
perioden er ca. 1,5 millioner tonn. 8 Totale CO2-utslipp i Lavt scenario over hele
perioden anslås da til ca. 4,5 millioner tonn.

Hvilken CO2-pris som bør anvendes er ikke fullt så opplagt. I Boks 4.2 diskuterer vi dette, og
konkluderer med å bruke en CO2-pris lik $100 (2015-$) per tonn CO2 i 2030, og at CO2prisen stiger med realrenta (4%) i den aktuelle perioden (2027-2050). Basert på dette blir de
samfunnsøkonomiske kostnadene ved økte CO2-utslipp i Norge, knyttet til
petroleumsutvinning i Barentshavet sørøst, ca. 11 milliarder kroner i Høyt scenario (nåverdi
2017). I Lavt scenario blir kostnadene ca. 2,3 milliarder kroner (nåverdi 2017).

Se epost fra DNVGL.
Det står i KU (s. 60) at man har forutsatt et tilsvarende landanlegg som for Snøhvit-feltet, justert i forhold til
forskjeller i produksjon. Gassproduksjonen i Høyt scenario er omtrent på nivå med produksjonen ved Snøhvit de
siste årene. Samtidig har årlige CO2-utslipp fra LNG-anlegget på Melkøya vært ca. I mill. tonn CO2 siden
2010, altså vesentlig høyere enn de antatte 570.000 tonn lagt til grunn i KU . Vi har ikke funnet noen god
forklaring på dette avviket, som kan tyde på at CO2-utslippene ved LNG-anlegget er underestimert. Dersom
CO2-utslippene ved LNG-anlegget blir ca. I mill. tonn per år, øker totale CO2-utslipp over perioden med ca. I 0
mill. tonn, mens CO2-kostnadene øker med ca. 5 mrd . NOK (nåverdi 2017).
8 Dette er bekreftet i epost fra DNVGL. Dersom gassen i stedet fraktes med CNG-skip helt til Kårstø eller
Kollsnes, øker disse utslippene med ytterligere 2,5 mill. tonn CO2.
6
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Boks 4.2: KJimakostnader i Norge
For å beregne klimakostnadene knyttet til CO2-utslipp i Norge, må vi finne riktig CO2pris (kalkulasjonspris for CO2-utslipp). I 2012 la Hagen-utvalget fram sin rapport
«Samfunnsøkonomiske analyser» (NOU 2012:16). Utvalget var oppnevnt av
regjeringen, og i mandatet stod det bl.a. at utvalget skulle foreslå «retningslinjer for
prissetting av klimagassutslipp i lys av to alternativer; en karbonprisbane som
gjenspeiler nåværende forventning om framtidig pris i EUs kvotemarked, og en bane
som støtter opp under 2-gradersmålet som Norge har sluttet seg til». Utvalget anbefalte
at den såkalte kalkulasjonsprisen for CO2-utslipp «baseres på markedets forventninger
til framtidige kvotepriser. For årene det ikke noteres priser, bør prisbanen over tid
nærme seg en antatt togradersbane basert på internasjonalt anerkjente
modellberegninger» (s. 15). I Finansdepartementets rundskriv fra 2014 («Prinsipper og
krav ved utarbeidelse av samfunnsøkonomiske analyser mv.») står det ingenting om
CO2-priser, og så vidt vi vet har det ikke kommet noen offentlige anbefalinger fra
Finansdepartementet om CO2-priser etter Hagen-utvalget sin rapport. I Direktoratet for
økonomistyring (2014) sin veileder i samfunnsøkonomiske analyser er det heller ikke
noen konkrete anbefalinger om CO2-priser. I stedet vises det til Hagen-utvalget (NOU
2012: 16) og tidligere NOU'er. I Statens vegvesen (2014) sin Håndbok V712
(«Konsekvensanalyser») er det anbefalt å bruke en CO2-pris på 930 kroner (2013kroner) per tonn CO2 for utslipp i 2030 (s. 114).
Petroleumssektoren er en del av EUs kvotesystem, og for utslipp de nærmeste årene
kunne futurespriser i kvotemarkedet være et mulig utgangspunkt for den
samfunnsøkonomiske kostnaden av CO2-utslipp, jf. Hagen-utvalget sin anbefaling.
Utslippene som det her er snakk om starter imidlertid først i 2027 og pågår fram til
2050. For CO2-utslipp såpass langt fram i tid eksisterer det ikke slike futurespriser.
Hagen-utvalget sin anbefaling tilsier derfor at tograderspriser er mer relevant å bruke.
En togradersbane er et scenario for framtidige utslipp av klimagasser i verden som
medfører at temperaturen på kloden ikke stiger mer enn to grader sammenlignet med
før-industrielt nivå. Det fins mange beregninger av slike togradersbaner, og CO2-priser
som er nødvendig for å nå togradersmålet (kalt tograderspriser). FNs Klimapanel (IPCC,
2014) presenterer en rekke modellanalyser for en rekke scenarioer. I scenarioet «430480 ppm», som er konsistent med togradersmålet, er medianprisen i 2030 ca. $90 (2010$) per tonn CO2, mens i 2050 er den ca. $220 per tonn CO2 (s. 31 ).
Det internasjonale energibyrået IEA har de siste årene skissert et såkalt 450 Scenario i
sin årlige World Energy Outlook (WEO). Dette scenariet har 50% sannsynlighet for å
unngå temperaturstigning over to grader. I IEA (2015) og IEA (2016) er CO2-prisene i
2030 og 2040 i bl.a. Europa anslått til hhv. $100 og $140 (2015-$) per tonn CO2 i 450
Scenario (s. 39). 9

Hagen-utvalget refererer til kalkulasjonspriser for CO2-utslipp i Storbritannia (fra 2011) der det skilles mellom
utslipp i og utenfor kvotesystemet før 2030, men ikke etterpå (s. 137). I 2030 og 2040 er CO2-prisen (i middels
alternativ) hhv. 74 og 143 f. per ton CO2, dvs. omtrent på linje med togradersprisene til IPCC og IEA.
9

9
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Et mulig motargument mot å bruke tograderspris kan være at sannsynligheten for et
togradersscenario er begrenset Gf. diskusjonen mot slutten av kapittel 4), som følge av at
verdens land av ulike politiske grunner ikke oppfyller det langsiktige målet man har blitt
enige om. Gitt at togradersmålet er optimalt satt, kan tograderspriser like fullt være
relevant å bruke, siden de også kan tolkes som den globale skyggeprisen
(marginalkostnaden) av CO2-utslipp. Paris-avtalens reformulering av det langsiktige
målet i retning av 1,5 grader går i motsatt retning, dvs. tilsier at skyggeprisen på CO2utslipp er enda høyere enn tograderspriser. IEA/I RENA (2017) presenterer et scenario
(«66% 2°C Scenario») med 66% sannsynlighet for å unngå temperaturstigning over to
grader - der er CO2-prisene i Europa $120 og $1 70 per tonn i hhv. 203 0 og 2040. 10
Med utgangspunkt i det som er nevnt over legger vi til grunn en CO2-pris på $ I00
(2015-$) per tonn CO2 i 2030, og at CO2-prisen stiger med realrenta i den aktuelle
perioden (2027-2050). Med en realrente på 4% (se nedenfor) er dette rimelig konsistent
med både IPCC og IEA sine anslag, men lavere enn anslagene i IEA/IRENAs «66% 2°C
Scenario».
Basert på dette finner vi da at de samfunnsøkonomiske kostnadene ved økte CO2-utslipp
knyttet til utvinning av olje og gass i Barentshavet sørøst, inkl. LNG-anlegget og
skipstrafikk, er ca. 11 milliarder kroner i Høyt scenario (nåverdi 2017). I Lavt scenario
er disse kostnadene ca. 2,3 milliarder kroner (nåverdi 2017).

C02-utslipp i utlandet
•

CO2-utslipp i utlandet er ikke diskutert eller beregnet i Konsekvensutredningen

•

Oljeproduksjon i Barentshavet sørøst medfører med stor sannsynlighet økte CO2utslipp i utlandet.

•

Vi anslår klimakostnaden knyttet til CO2-utslipp i utlandet til ca. 20 milliarder kroner
i Høyt scenario og ca. 7 milliarder kroner i Lavt scenario (nåverdi 2017).

Norsk olje- og gassproduksjon medfører betydelige CO2-utslipp når oljen og gassen
forbrennes, enten det skjer i Norge eller utlandet. Den totale mengden CO2-utslipp over hele
produksjonsperioden kan beregnes til hhv. ca. 370 millioner tonn i Høyt scenario og ca. 100
millioner tonn i Lavt scenario (heretter kalt «direkte effekt»). 11 Mellom 30% og 40% av dette
(avhengig av scenario) er knyttet til oljeproduksjonen, mens resten er knyttet til
gassproduksjonen. Økt norsk olje- og gassproduksjon kan imidlertid fortrenge annen
produksjon av fossil energi, slik at nettoeffekten på globale utslipp vil være mindre enn den
direkte effekten.
Når det gjelder økt norsk gassproduksjon, er det uvisst om dette vil føre til høyere eller lavere
globale utslipp, jf. diskusjonen i Boks 4.3. Vi velger derfor å se bort fra globale utslipp
10 fEA (2016) diskuterer også et scenario med 50% sannsynlighet for å unngå mer enn 1,5 grader stigning. Det
er ikke presentert CO2-priser for dette scenariet, men den globale etterspørselen etter både olje og gass rundt
2040 faller enda mer enn i «66% 2°C Scenario».
11 CO2-mengden er en funksjon av den produserte mengden olje og gass. Anslagene forutsetter at oljen og
gassen blir forbrent, og at CO2-gassen ikke blir fanget og lagret. Det aller meste av oljen og gassen blir brukt til
energiformål, og dermed forbrent. En del olje og gass blir imidlertid brukt til å lage produkter (f.eks. plast), og
da blir det dannet CO2 først når produktene evt. forbrennes i for eksempel forbrenningsanlegg.
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knyttet til gasseksport fra Barentshavet sørøst. Gass konkurrerer med kull, som har høyere
C02-innhold enn gass, men også med fornybar (C02-fri) energi og energieffektivisering.
Etter hvert som kullandelen trolig faller og fornybarandelen øker vil situasjonen vris mer og
mer i retning av konkurranse med fornybar energi. Petroleumsaktivitet i Barentshavet sørøst
vil hovedsakelig foregå et par tiår fram i tid. Etter vår mening er det ikke mer sannsynlig at
gasseksport fra denne aktiviteten vil redusere C02-utslipp i utlandet enn at det vil øke
utslippene.
Når det gjelder økt norsk oljeproduksjon, er situasjonen annerledes. Norsk oljeeksport fører
temmelig sikkert til høyere globale utslipp av C02. Økt tilbud av en vare fører i de aller fleste
tilfeller til lavere pris og økt forbruk. Det er ikke grunn til å tro at oljemarkedet skulle være
annerledes i det henseendet. På kort sikt reagerer både tilbud og etterspørsel lite på endrede
priser, men på lengre sikt (som i dette tilfellet) vil både tilbud og etterspørsel reagere på
prisendringer. I motsetning til gass konkurrerer olje lite med kull. Lavere forbruk av olje vil
derfor i liten grad medføre økt forbruk av kull.

Boks 4.3: Effekter på utslipp i utlandet av norsk olje- og gasseksport
Gass:
Det er uvisst om økt norsk gassproduksjon vil føre til høyere eller lavere globale utslipp
(se diskusjonen i Fæhn m.fl., 2013). På den ene siden konkurrerer gass med kull, som
har høyere CO2-innhold enn gass. På den annen side konkurrerer gass med fornybar
(CO2-fri) energi og energieffektivisering. Det er grunn til å tro at
konkurransesituasjonen over tid vil vris i retning av gradvis mer konkurranse med
fornybar energi. Et annet relevant moment er at norsk gass først og fremst forsyner det
europeiske markedet. Utslipp fra kraftproduksjon og industri er her underlagt EUs
kvotemarked, hvor det kan hevdes at samlede utslipp er gitt Gf. sitatet fra
Konsekvensutredningen referert i starten av kapittel 3). 12

Olje:
Det fins få studier av hvordan endret norsk oljeproduksjon vil påvirke globale utslipp av
CO2. Den eneste nyere studien vi kjenner til er Fæhn m.fl. (2013, 2017). 13 I den studien
er konklusjonen at nettoeffekten på globale utslipp utgjør om lag en tredel av den direkte
effekten. Størrelsen på nettoeffekten er noe usikker, men Fæhn m.fl. (2013) konkluderer
at det er «liten tvil om at klimaeffekten av redusert oljeutvinning er gunstig». Studien tar
hensyn til at utslippene per produsert enhet er lavere på norsk sokkel enn gjennomsnittet
i verden, men dette betyr relativt lite siden mindre enn 5% av utslippene over hele
livssyklusen kommer i forbindelse med produksjonen.
Det fins få lignende studier av hvordan endret oljeproduksjon i et land påvirker globale
CO2-utslipp. Ett eksempel er en studie fra U.S. Department of Interior (2016), som

LNG fra Barentshavet er mer fleksibel enn rørgass og kan i større grad transporteres ut av Europa, men
Snøhvit-gassen selges f.eks. i hovedsak til Europa. Frakt av LNG er dyrere enn frakt av olje.
13 Mens Fæhn m.tl. (20 I 3) er en norsk rapport om både olje og gass, er Fæhn m.fl. (2017) en artikkel i et
internasjonalt tidsskrift som kun fokuserer på olje. De bygger imidlertid på samme studie.
12
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analyserer effektene av økt framtidig offshore olje- og gassutvinning i USA. De
fokuserer hovedsakelig på CO2-utslipp i USA, men nevner også effektene på globalt
oljeforbruk som er viktigste faktor for hvordan globale CO2-utslipp endres (s. 23).
Resultatet er omtrent det samme som i Fæhn m.fl. Et annet eksempel er Erickson og
Lazarus (2014), som diskuterer effektene på oljemarkedet og globale utslipp av
oljeledningen Keystone XL i USA. Deres resultater er også temmelig like de i Fæhn
m.fl.
Dersom vi legger til grunn at nettoeffekten på globale utslipp utgjør en tredel av den
direkte effekten for olje, blir resultatet at petroleumsutvinning i Barentshavet sørøst øker
globale utslipp med om lag 40 millioner tonn CO2 i Høyt scenario og 13 millioner tonn
CO2 i Lavt scenario . Disse anslagene er som nevnt usikre - de kan være noe høyere
eller noe lavere.

Hvorvidt C02-utslipp i utlandet (som følge av norsk petroleumsproduksjon) skal tas med i en
samfunnsøkonomisk analyse for Norge kan diskuteres. Det samme gjelder hvilken C02-pris
som bør brukes. Hovedargumentet mot å ta hensyn til slike utslipp er at Norge ikke har
formelt ansvar for slike utslipp i henhold til Klimakonvensjonen. Norge må derfor ikke svare
for utslippene i utlandet som følger av norsk petroleumseksport, og far heller ikke kreditert
evt utslippsreduksjoner i utlandet som følger av reduse1t norsk oljeproduksjon. Et annet
motargument kan være at landene som importerer norsk olje har innført klimapolitikk som
regulerer C02-utslipp på en tilfredsstillende måte. Det er usikkert om dette vil være tilfelle i
den aktuelle perioden. Landenes målsettinger i Paris-avtalen er for eksempel ikke
tilstrekkelige til å nå de overordnede målene om maks. 1,5-2 grader oppvarming, og målene
er til dels fleksible. 14
Det er imidlertid også flere argumenter for å ta hensyn til utslipp i utlandet. Norske
myndigheter har generelt vært opptatt av klimagassutslipp i utlandet. Eksempler på dette er
den storstilte satsningen på redusert avskoging i regnskogen i ulike land (REDD+) og
overoppfyllelse av Kyotoavtalen gjennom kjøp av ekstra kvoter knyttet til
utslippsreduksjoner i utviklingsland (COM-kvoter). Norske myndigheter er dessuten opptatt
av å unngå karbonlekkasje, 15 og argumenterer ofte med at norsk gass skal erstatte bruk av
kull i EU (og dermed redusere utslipp i utlandet). 16

I Direktoratet for økonomistyring sin veileder i samfunnsøkonomiske analyser (s. 60) står
følgende: «I prinsippet skal alt som påvirker ressursbruken eller velferden til noen i
samfunnet, tas med, men dette begrenses til virkninger for grupper i Norge . I noen tilfeller
14 Kina og India har for eksempel mål om å redusere utslipp per BNP med hhv. 60-65% og 33-35% i 2030, mens
USA har et mål om å redusere utslipp med 26-28% (alt sammenlignet med 2005).
15 Karbonlekkasje betyr at utslipp i utlandet øker som følge av klimapolitikk i hjemlandet. Det kan f.eks. skje
hvis streng klimaregulering i Norge/Europa fører til at forurensende industri flytter virksomheten sin til andre
land . Se f.eks. Erna Solbergs tale fra 201 1: http://enern:inoree.nspOIcp.nhosp .no/bloggen-en-groenn-traadgronntrad/hoevre-tar-utfordringen-article8922-598 .html og Miljøvernminister Solhjellls uttalelse fra 2012:
http://www.nettavisen.no/na24/nytt-krisetiltak-for-norsk-industri/3469570.html
16 Se f.eks . Regjeringsadvokatens tilsvar til Oslo Tingrett (s. 30), som siterer rra lnnst. 390S(2011-12) i
forbindelse med Stortingets behandling av klimaforliket: «.. . norsk gass spiller en viktig rolle i å redusere
Europas klimagassutslipp gjennom å erstatte kullfyrte kraftverk».
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kan det være grunn til også å inkludere virkninger for områder eller land utenfor Norge. Dette
kan for eksempel være relevant ved analyser av globale miljøvirkninger der Norge har
forpliktet seg gjennom internasjonale avtaler.» Dette kan tolkes som at CO2-utslipp i utlandet
som følge av norsk petroleumsaktivitet skal regnes med i en samfunnsøkonomisk analyse.
Utover dette er det vanskelig å finne klare retningslinjer for om utslipp i utlandet som følge
av norsk aktivitet skal tas hensyn til i samfunnsøkonomiske analyser.
Gitt at utslipp i utlandet skal regnes med, er tograderspriser mest nærliggende å bruke på
samme måte som for norske utslipp (for utslipp såpass langt fram i tid). 17 Dersom vi legger til
grunn den samme CO2-prisen som i avsnittet om utslipp i Norge, dvs. $100 per tonn CO2 i
2030 og en CO2-pris som stiger med realrenta, blir klimakostnaden knyttet til utslipp i
utlandet lik hhv. 20 milliarder kroner og 7 milliarder kroner i Høyt og Lavt scenario (nåverdi
2017).

17

Jf. diskusjonen i Boks 4.2.
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5. Feil i de økonomiske vurderingene
I dette kapitlet tar vi for oss feil og misvisende framstillinger i de økonomiske vurderingene
som er uttrykt eller lagt til grunn for Konsekvensutredningen. I forrige kapittel poengterte vi
mangelen på klimakostnader i KU. I kapittel 7 diskuterer vi sysselsettingseffekter, og påpeker
feil i analysene som presenteres i KU. I dette kapitlet går vi gjennom andre feil og misvisende
framstillinger. Hovedkonklusjonen i dette kapitlet er som følger:
•

Det er en rekke feil og misvisende framstillinger i Konsekvensutredningen.

Ingen nåverdiberegning
•
•

•
•

Det er ingen nåverdiberegning i de økonomiske analysene. Inntekter og kostnader er
ikke diskontert
Diskontering av inntekter og kostnader reduserer netto kontantstrøm fra 280
milliarder kroner til I 09 milliarder kroner i Høyt scenario (nåverdi 2017; 4%
realrente)
Diskontering av inntekter og kostnader reduserer netto kontantstrøm fra 50 milliarder
kroner til 19 milliarder kroner i Lavt scenario (nåverdi 2017; 4% realrente)
Mer realistiske prisforventninger for olje og gass reduserer nåverdien ytterligere til
hhv. 52 milliarder kroner (Høyt) og 0, 1 milliarder kroner (Lavt)

Den mest alvorlige feilen i Konsekvensutredningen er trolig mangel på nåverdiberegning i de
økonomiske analysene. I underlagsrapporten fra Oljedirektoratet (20126) beregnes «brutto
salgsverdi» og «lete-, investerings- og driftskostnader» i de to scenariene (s. 8). Rapporten
oppgir samlet brutto salgsverdi og samlede kostnader over hele perioden (2027-2050) i de to
scenariene. I tillegg oppgis «netto kontantstrøm» som defineres som «brutto salgsverdi minus
tilhørende kostnader» (s. 10).
Det oppgis imidlertid ingen nåverdi i rapporten, og det står heller ingenting om diskontering.
Tallene referert over må derfor forstås som udiskonterte inntekter og kostnader, og dermed
også udiskontert netto kontantstrøm. 18
I Konsekvensutredningen (OED, 20 I 3) er tallene fra OD (20126) gjengitt, dvs. både «brutto
salgsverdi», «totale kostnader» og «netto kontantstrøm» for perioden som helhet (s. 40).
Heller ikke her er det sagt noe om nåverdi eller diskontering.
En beregning av totale inntekter og kostnader som ikke tar hensyn til når disse inntreffer gir
et feil uttrykk for de økonomiske konsekvensene av petroleumsvirksomheten.
Nåverdiberegning er derfor både essensielt og elementært i enhver økonomisk analyse av
langsiktige prosjekter. Nåverdiberegning er spesielt viktig i dette tilfellet fordi kostnadene i
stor grad kommer mange år før inntektene. Dermed blir spesielt inntektene overvurdert når
man ikke diskonterer. I verste fall kan en positiv udiskontert «netto kontantstrøm» ha negativ
nåverdi.

18 Dette bekreftes ved å studere Excel-fil mottatt i epost fra OD, som viser hvordan inntekter og kostnader er
beregnet. Det bekreftes også i epost fra OD som bl.a. bekrefter at tallene i Excel-filen ikke er diskontert.
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Et sentralt spørsmål i en nåverdiberegning er hvilken diskonteringsrente som skal benyttes.
Som det står i mandatet til Hagen-utvalget (NOU 2012: 16 - «Samfunnsøkonomiske
analyser», s. 10): «Størrelsen på kalkulasjonsrente har vesentlig innvirkning på lønnsomheten
av langsiktige tiltak.>> Hagen-utvalget anbefaler å bruke en realrente på 4%: «Til bruk i
samfunnsøkonomisk analyse av et normalt offentlig tiltak ... vil en reell risikojustert
kalkulasjonsrente på 4 prosent være rimelig» (s. 13). Denne anbefalingen er fulgt opp av
Finansdepartementet (2014), som i sitt rundskriv om samfunnsøkonomiske analyser anbefaler
å bruke en risikojustert rente på 4,0 prosent (s. 5).
I Konsekvensutredningen er «netto kontantstrøm» beregnet til 280 milliarder kroner i Høyt
scenario og 50 milliarder kroner i Lavt scenario. Ved 4 prosent diskontering blir nåverdien i
2017 (som er første år med kostnader) hhv. I 09 milliarder kroner og 19 milliarder kroner.
Utover feilen relatert til manglende diskontering er det også et vesentlig poeng at
Konsekvensutredningen ble utført i 2012-13, dvs. før det kraftige oljeprisfallet i 2014, og la
derfor til grunn relativt høye olje- og gasspriser (se nærmere omtale i neste kapittel).
Lisensvedtaket ble derimot fattet i 2016 da oljeprisen var 45 dollar per fat og
prisforventningene i markedet betydelig redusert.
Spørsmålet er hvilket prisnivå som burde ha blitt lagt til grunn på vedtakstidspunktet i 2016. I
forbindelse med at vi har bedt OD om grunnlagsdokumentasjon for deres rapport fra 2012
fikk vi oversendt en Excel-fil som OD har brukt for å beregne inntekter og kostnader i de to
scenariene Høyt og Lavt. Tallene for produksjon og kostnader stemmer overens med
rapporten deres (Oljedirektoratet, 2012b), mens prisprognosene for olje og gass er justert ned
(se nærmere omtale i neste kapittel). Vi kjenner ikke bakgrunnen for at det er foretatt
oppdaterte beregninger og er ikke kjent med at disse tallene fremgår av noen offentlig
tilgjengelig dokumentasjon.

I Excel-filen fra OD (med oppdatert prisnivå) er «netto kontantstrøm» beregnet til hhv. 167
milliarder kroner i Høyt scenario og 21 milliarder kroner i Lavt scenario. Ved 4 prosent
diskontering blir nåverdien i 2017 hhv. 52 milliarder kroner og 120 millioner kroner. 19 Disse
beløpene er illustrert i Figur 2, som de to stolpene lengst til høyre under hvert scenario (merk
at nåverdien i Lavt scenario er så liten at den ikke synes i figuren). Netto kontantstrøm i
Konsekvensutredningen (s. 40), som tok utgangspunkt i høyere prisprognoser, er vist som
andre stolpe fra venstre under hvert scenario i Figur 2.
Dette innebærer at nåverdien av netto kontantstrøm i Høyt scenario, når vi bruker ODs
anslåtte inntekter og kostnader, er 80% lavere enn det som oppgis som «netto kontantstrøm» i
Konsekvensutredningen. I Lavt scenario er nåverdien av netto kontantstrøm nær nult. 20
Merk at i disse beregningene er klimakostnadene omtalt i forrige kapittel ikke tatt med, og
heller ikke andre eksterne effekter av petroleumsaktiviteten.

19
20

En marginalt høyere diskonteringsrente (f.eks. 4, I%) ville gjort nåverdien i Lavt scenario negativ.
Forskjellen skyldes dels nåverdiberegningen og dels nedjusterte prisprognoser (se over).
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Manglende nåverdiberegning er en alvorlig feil som har stor betydning for de økonomiske
anslagene.

Figur 2. Brutto salgsverdi oppgitt i KU, netto kontantstrøm oppgitt i KU, netto kontantstrøm
beregnet i ODs Excel-fil, og vår beregning av nåverdi (i 2017). Milliarder kroner.
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Dobbeltelling av verdiskapingseffekter
•

Det er foretatt dobbeltelling av verdiskapningseffekter i Konsekvensutredningen

I Konsekvensutredningen er det først vist til de økonomiske beregningene fra OD, og deretter
til en rapport fra Statistisk sentralbyrå (SSB, 2012) som bl.a. har beregnet årlige effekter på
BNP i de to scenarioene. Både i sammendraget (s. 5) og i delkapittel 3.1 (s. 41) hevdes det at
verdiskapingen, estimert til hhv. 9,7 milliarder kroner og 3,4 milliarder kroner per år i Høyt
og Lavt scenario, «kommer i tillegg til salgsinntektene av olje og gass».
Dette er feil. I SSB-rapportens oppsummerende Tabell 4.2a (s. 7) kommer det tydelig fram at
en betydelig del av BNP-økningen utgjøres av økt bruttoprodukt i utvinning. Bruttoprodukt i
utvinning, som i Høyt scenario utgjør 6,3 av totalt 9,7 milliarder kroner per år, omfatter først
og fremst salgsinntekter av olje og gass. 21 Det blir derfor dobbeltelling å karakterisere BNPøkningene på hhv. 9,7 og 3,4 milliarder kroner som «i tillegg til salgsinntektene av olje og
gass». Økningen i BNP utenom utvinning anslås i Tabell 4.2a å være hhv. 2,3 milliarder
kroner og 1,0 milliarder kroner i Høyt og Lavt scenario, mens økt produktinnsats i
utvinningsnæringen utgjør hhv. 1, I og 0,4 milliarder kroner.

2 1 I en note til tabellen står det: «Endringen i bruttoproduktet (eller verdiskapningen) i utvinningsnæringen er
salgsverdien av den økte olje- og gassproduksjonen i det aktuelle aktivitetsalternativet fratrukket den
produktinnsatsen som er forutsatt å medgå direkte i utvinningen.» Dette er også bekreftet av en av forfatterne av
SSB-rapporten.
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Det er også verdt å nevne her at modellberegningene til SSB tok utgangspunkt i de samme
prisprognosene som OD la til grunn i sin rapport. Som forklart over ble disse prognosene
justert betydelig ned etter oljeprisfallet i 2014, slik at en oppdatert modellberegning med de
nedjusterte olje- og gasspriser ville også gitt lavere BNP-effekter.

Feil brutto salgsverdi i Lavt scenario
•

Feil opplysning om nivået på brutto salgsverdi i Lavt scenario

I rapporten fra OD (2012b) oppgis «brutto salgsverdi» i Lavt scenario t il ca. 270 milliarder
kroner (s. 8), og det samme tallet er gjengitt i Konsekvensutredningen (s. 5 og s. 40). Dette
tallet er feil, og skyldes trolig en tilforlatelig feil i Excel-filen til OD. Det korrekte tallet (gitt
de opprinne lige prisprognosene) er halvparten så høyt, altså ca. 135 milliarder kroner. I
beregningen av «netto kontantstrøm» er imidlertid det riktige tallet brukt.
Denne feilen er spesielt uheldig ford i i sammendraget i Konsekvensutredningen omtales kun
«brutto salgsverdi» i de to scenarioene (det står ingenting om kostnader eller netto
kontantstrøm), og det gale tallet for Lavt scenario er da referert (s. 5).

Misvisende opplysninger i sammendraget

•

I sammendraget omtales kun inntekter og ikke kostnader

Som nevnt over er det i sammendraget i Konsekvensutredningen kun opplyst om «brutto
salgsverdi» i de to scenarioene. Det står ingenting om kostnader e ller netto kontantstrøm.
Dette er svært misvisende. Det er opplagt nettoinntektene (nåverdien av disse) som først og
fremst er av interesse. I sammendraget står det kun følgende om beregningene fra OD (s. 5):
«Olje- og gassressurser i scenarioene er anslått å ha en bruttoverdi på hhv. 460 milliarder
kroner i høyt scenario og 270 milliarder kroner i lavt scenario.» Disse beløpene er vist i Figur
2 som venstre stolpe under hvert scenario. Som nevnt over er nåverdien av nettoinntektene,
gitt ODs beregninger av kostnader og inntekter (med nedjusterte prisprognoser), hhv. 52
milliarder kroner og 120 millioner kroner (se høyre stolpe i Figur 2). Som forklart over er det
nåverdien som er det sentrale beløpet.
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6. Input til økonomiske vurderinger
I dette kapitlet ser vi nærmere på viktige input som er lagt til grunn i de økonomiske
vurderingene. Det gjelder i første rekke priser på olje og gass og kostnadsanslag. Vi
diskuterer i hvilken grad usikkerhet og risiko er vurdert. Til slutt diskuterer vi betydningen av
petroleumsskatteregimet, og hvorvidt skatteregimet sikrer at kun samfunnsøkonomisk
lønnsomme prosjekter blir realisert.

Priser på olje og gass
•
•
•

Prisforventningene i markedet falt betydelig fra da Konsekvensutredningen ble utført
til tidspunktet for Lisensvedtaket
Alternative prisprognoser ble ikke vurdert i Konsekvensutredningen
OD har i et internt Excel-arkjustert prisprognosene betydelig ned, uten at dette er
reflektert i noe offentlig tilgjengelig dokument

I underlagsrapporten fra Oljedirektoratet (OD, 2012b), som Konsekvensutredningen (OED,
2013) baserer seg på, er det lagt til grunn en oljepris på nær $120/fat og gasspris på 2, 14
NOK/Sm3 gjennom mesteparten av perioden (s. 3). Da OD-rapporten og
Konsekvensutredningen ble lagt fram, var oljeprisen over $100/fat og gassprisen i Europa litt
over 2 NOK/Sm3. OD skriver at de har lagt til grunn OEDs langsiktige prisprognoser (s. 2). I
rapporten fra OD og i Konsekvensutredningen er det ikke vurdert effekten av alternative
prisprognoser.
Høsten 2014 falt oljeprisen markant, og i 2015 lå prisen på $55/fat. Våren 2016, da
Lisensvedtaket ble fattet, var prisen $45/fat. Etter nyttår 2017 har prisen ligget rundt $55/fat,
mens (nominelle) futures-priser fram til 2024 ligger under $60/fat (per I .april 2017).
Gassprisene i Europa har også falt siden 2014, om enn ikke like mye som oljeprisen. Det er
med andre ord liten tvil om at prisforventningene i markedet har blitt vesentlig redusert i
tiden mellom Konsekvensutredningen og tidspunktet for Lisensvedtaket.
Vi har som nevnt i kapittel 5 mottatt en Excel-fil fra OD som kalkulerer de økonomiske
inntekter og kostnader ved petroleumsaktivitet i Barentshavet på et senere tidspunkt en
Konsekvensutredningen, uten at det fremgår i hvilken sammenheng dette er gjort. Prisene på
olje og gass er her endret sammenlignet med det som lå til grunn for Konsekvensutredningen.
I Excel-filen er det lagt til grunn en oljepris på $70/fat, dollarkurs lik 6,2 og gasspris på 1,91
NOK/Sm3. 22
Prisprognosene i Excel-filen (målt i NOK) er omtrent på nivå med prisene første halvår 2016
da Lisensvedtaket ble fattet (høyere dollarkurs kompenserer for lavere oljepris). Det er
betydelig usikkerhet omkring olje- og gassprisene såpass langt fram i tid. Mens futuresprisene for olje som nevnt ligger under $60/fat fram til 2024, forventer IBA (2016) en gradvis
økning i oljeprisen framover. Det samme gjelder for gassprisen, der IEA er mer optimistisk
enn futures-prisene skulle tilsi. Samtidig er det verdt å huske at prisen for gass ved utskiping
22 l Excel-filen er oljeprisen oppgitt i NOK, ikke USD, men OD opplyser i epost at oljeprisen som ble lagt til
grunn var ca. $70/fat, og at dollarkursen var 6,2. OD er usikre på når prisprognosene ble endret i Excel-filen,
men dollarkursen tyder på siste halvdel av 2014.
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fra Finnmark vil være lavere enn prisen i Europa (fordi det koster å frakte gassen til
markedet). Alt i alt kan det argumenteres for at de nedjusterte prisprognosene i Excel-filen til
OD ikke er urimelige, men usikkerheten er betydelig, noe oljeprisfallet i 20 I 4 var et godt
eksempel på. Det er derfor påfallende at det ikke ble vurdert effekten av alternative
prisprognoser Qf. neste avsnitt).

Usikkerhet og risiko
•
•

Det er ingen diskusjon av økonomisk usikkerhet/risiko i Konsekvensutredningen
Med unntak av to scenarier knyttet til antall olje- og gassfunn, er det ikke vurdert
alternative forutsetninger i de økonomiske beregningene.

Som nevnt over er det ikke presentert beregninger basert på alternative prisprognoser. Det
samme gjelder for produksjonsvolum og kostnader, bortsett fra at det presenteres to
alternative scenarier knyttet til hvilke funn man gjør, som gir opphav til ulik aktivitet (Høyt
scenario og Lavt scenario). Det er ingen vurdering av sannsynligheten knyttet til disse to
scenariene.23 Det er heller ingen diskusjon av økonomisk usikkerhet eller risiko i
Konsekvensutredningen. Til gjengjeld er det mye diskusjon av risiko knyttet til mulige uhell
og lokale miljøkonsekvenser.
Med tanke på at konsekvensutredningen gjelder aktivitet helt fram mot 2050 er det
overraskende at det ikke er diskutert alternative framtidsscenarier for olje- og gassmarkedet,
inkludert effekten av framtidig internasjonal klimapolitikk, og hvordan dette kan påvirke oljeog gasspriser på lang sikt. Mohn (2017) diskuterer den potensielle verdien av
petroleumsressursene i Lofoten/Vesterålen/Senja, og studerer blant annet effekten av at oljeog gassprisene økes eller reduseres med 1/3 sammenlignet med referansetilfellet, og finner at
effekten på netto nåverdi av en slik prisendring er svært stor. Olje- og gassprisene har
historisk variert mye over tid, med det kraftige oljeprisfall i 2014 som et ferskt eksempel. Det
er flere faktorer som trekker i retning av økt prisrisiko framover, spesielt på
etterspørselssiden. Det gjelder bl.a. framtidig klimapolitikk internasjonalt og konkurransen
fra fornybar energi. Fossil energi har hatt en svært dominerende rolle i energimarkedet i
mange tiår. De aller fleste forventer en gradvis overgang fra fossil til fornybar energi
framover, men det er stor uenighet om hvor fort denne endringen vil skje.
Det ville også være naturlig å diskutere usikkerhet omkring kostnadene ved produksjon av
olje og gass i Barentshavet sørøst. Det har vært flere eksempler på betydelige
kostnadsoverskridelser, blant annet ved de to eneste olje- og gassfeltene i Barentshavet hittil
(Snøhvit og Goliat), og en diskusjon av usikkerhet omkring kostnadene ville derfor vært
naturlig. Lorentzen m.fl. (2017) har studert 158 prosjekter på norsk sokkel i perioden I 9702013. Noen prosjekter har endt opp med lavere kostnader enn anslått, men de fleste har endt
med høyere kostnader. Gjennomsnittlig kostnadsoverskridelse over hele perioden er 36%. I
den siste tiårsperioden (2003-2013) har overskridelsene væ1i noe mindre, men fortsatt 25% i
gjennomsnitt. En mulig forklaring kan være at det gjøres endringer i prosjektene underveis,
men Lorentzen m.fl. peker også på optimismeskjevhet og strategisk rapportering som mulige
årsaker til at realiserte kostnader systematisk er høyere enn anslåtte kostnader (i
23

Bekreftet av OD i epost.
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gjennomsnitt). Det er også verdt å påpeke her at fjerningsutgifter ikke er inkludert i
beregningene. Disse vil normalt være betydelige, og burde vært inkludert. 24
Investeringer i petroleumsutvinning er langsiktige. Hvis vi for eksempel ser nærmere på ODs
Lavt scenario, skjer leteaktiviteten i årene 2017-25. Deretter påløpes betydelige
investeringskostnader i årene 2023-29. Inntektene fra prosjektene kommer først i årene 20292042. Med tanke på den store variasjonen man har sett i olje- og gasspriser historisk, kan de
faktiske prisene fort bli betydelig høyere eller lavere enn de prisene som legges til grunn når
investeringene besluttes. Dersom det for eksempel skulle skje et uventet negativt skift i oljeog gasspriser rundt 2030 på linje med det som skjedde i 2014, vil det trolig medføre store
økonomiske tap, både for selskapene og ikke minst for den norske stat som har ca. 80% av
kostnadene og inntektene fra aktiviteten. Et lignende scenario er blant annet skissert i
IBA/IRENA (20 I 7), som undersøker effektene av en brå omlegging av klimapolitikken
globalt rundt 2025. Dette medfører betydelig lavere olje- og gasspriser enn forventet, og
IEA/IRENA konkluderer med at scenariet som presenteres kan føre til «stranded assets» av
globale olje- og gassinvesteringer på 1300 milliarder USD (s. 112). Selv om selskapene må
forventes å vurdere slik risiko selv, er det rimelig å forvente at norske myndigheter også gjør
en aktiv vurdering av risiko når staten er såpass tungt inne finansielt som i dette tilfellet. Det
er ikke gitt at risikobildet for staten er identisk med risikobildet for selskapene.
I høringen fikk OED kritikk fra Klif, som mente at «det er lagt opp til en unødvendig rask
utredningsprosess, hvor størsteparten av underlagsutredningene ble startet opp sommeren
2012, med sluttrapport i høst. Det bør være mulig å sette av bedre tid til å lage et faglig
gjennomarbeidet grunnlag.»

Skatteregimet
•
•

Petroleumsskatteregimet er «investeringsvennlig», og innebærer at samfunnsøkonomisk ulønnsomme prosjekter kan være bedriftsøkonomisk lønnsomme.
Petroleumskatteregimet kan favorisere investeringer på norsk sokkel fr~mfor
investeringer på fastlandet.

Petroleumsskatteregimet er ikke diskutert i Konsekvensutredningen, men er relevant for
vurderingen omkring åpning av Barentshavet sørøst for petroleumsaktivitet og for
Lisensvedtaket.
Petroleumsskatteregimet er utformet med utgangspunkt i at petroleumsressursene er en
fonnue som eies av det norske folk. Siden petroleumsutvinning typisk gir opphav til
ekstraordinære inntekter som følge av tilgang til en begrenset ressurs, er det en betydelig
særskatt knyttet til petroleumsutvinning. For å unngå at den høye særskatten fører til at
samfunnsøkonomiske investeringer ikke blir realisert, har man samtidig innført særegne
fradrag der formålet har vært at (kun) det som er samfunnsøkonomisk lønnsomt også er
bedriftsøkonomisk lønnsomt for selskapene (såkalt nøytralt skattesystem).

24 Det er usikkert hvor store disse vil være, men som illustrasjon kan det nevnes at Statoil (2017), ifølge sin
årsrapport for 2016 (s. 161), hadde avsetninger til «nedstengnings- og fjemingsforpliktelsern på nesten 11 mrd .
USD ved årsskiftet.
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Det har vært noe uenighet om hvor store særfradragene bør være, og størrelsen på fradragene
har variert noe over tid. Ifølge Finansdepartementet (2016) innebærer dagens fradragsregler i
petroleumsskatteregimet at det var en skatteutgift på 14,4 milliarder kroner i 20 16 (s. 322). 25 I
2015 var skatteutgiften 16, 7 milliarder kroner. Dette forklares med at «den samlede
fradragsverdien er høyere enn den ville ha vært i et nøytralt skattesystem». Jo høyere
fradragene er, jo mer lønnsomt blir det for selskapene å investere. Den betydelige
skatteutgiften er derfor et uttrykk for at petroleumsskatteregimet gir større stimulans til
investeringer i petroleumssektoren enn et nøytralt skattesystem ville gjort. Det vil si at
skatteregimet kan føre til at utbyggingsprosjekter som er samfunnsøkonomisk ulønnsomme
(selv uten hensyn til miljøeffekter) blir vurdert som bedriftsøkonomisk lønnsomme for
selskapene og dermed realisert.
Finansminister Siv Jensen bekrefter dette i et innlegg i Klassekampen 21/1 2017:
«Petroleumsskatten er investeringsvennlig, og verdien av investeringsfradragene er høyere
enn i en helt nøytral petroleumsskatt. Dette har vært tydelig kommunisert under skiftende
regjeringer siden petroleumsskatteutvalgets utredning i 2000.» Finansdepartementet (2013)
skrev også at «det vil framleis vere eit investeringsvennleg skatteregime på sokkelen» etter
endringen som ble gjennomført i 2013 (s. 14).
Tildeling av lisenser i Barentshavet sørøst kan dermed føre til at selskapene finner det
lønnsomt å bygge ut olje- og gassfelt som er samfunnsøkonomisk ulønnsomme (selv om
miljøkonsekvensene skulle ignoreres i den samfunnsøkonomiske vurderingen). Dette er
illustrert i Boks 6.1, som også viser at ved Lavt scenario vil aktiviteten være privatøkonomisk
lønnsomt under petroleumsskatteregimet, men ikke under fastlandsskatteregimet. Olje- og
gassprisene som skal til for å gjøre et prosjekt privatøkonomisk lønnsomt under
petroleumsskatteregimet er betydelig lavere enn hva som er tilfellet under
fastlandsskatteregimet (gitt identiske prosjekter).

Boks 6.1 Sammenligning av privatøkonomisk og samfunnsøkonomisk lønnsomhet
Vårt utgangspunkt er ODs kalkyle for utbygging av Barentshavet sørøst i Lavt scenario.
De samlede investeringene i dette alternativet har en nåverdi på 44, 1 milliarder i 2017 .
Inntektene fra salget av olje og gass kommer ikke før i 2029 etter 12 år med lete- og
etter hvert, produksjons- og transportinvesteringer. Utgiftene til disse investeringene kan
oljeselskapene umiddelbart trekke fra inntektene de har på andre deler av norsk sokkel.
Nærmere bestemt kan letekostnader kostnadsføres samme år, mens for andre
investeringer gjelder det at en sjettedel kan trekkes fra hvert år over 6 år. Videre gis det
et fradrag i petroleumsskatten på 5,4 prosent av investeringsbeløpet over 4 år. 26 Som vist
av Diderik Lund (2012) kan de gunstige avskrivningsreglene medføre at investeringer i
petroleumsvirksomhet som ikke er samfunnsøkonomisk lønnsomme likevel blir

2s Ifølge

Finansdepartementet (20 I 6) er skatteutgiften «regnet som permanentinntekten av skattefordelen».

26

Alternativt kan fradragene benyttes for å gi skattefradrag i senere år. I dette tilfellet forrentes de slik at selskaper som ikke
er i skatteposisjon, ikke skal lide tap i forhold til selskaper som er i skatteposisjon.

21

6176

gjennomført av petroleumsforetakene. Dette gjelder også utbyggingen i Barentshavet
sørøst som vist i tabellen nedenfor:

Ta beil 2. Samfunnsøkonomisk overskudd og privatøkonomisk overskudd ved ulike
skatteregimer, gitt ulike prisanslag. Lavt scenario
Samfunnsøkonomisk
overskudd
(eks. CO2- og
opprydd ingskostnader)
ODs priser

123 mi ll.

Privatøkonomisk
overskudd under
petroleumsskatteregimet

Privatøkonomisk
overskudd under
fastlandsskatteregi met

2 895 mill.

-1 254 mill.

0,2 prosent lavere
olje- og gasspriser

0

2 868 mill.

-1348mill.

26 prosent lavere
olje- og gasspriser

-13 050 mill.

0

-11 266 mill.

3,2 prosent høyere
olje- og gasspriser

1 773 mill.

3 258 mill.

0

Med utgangspunh.1: i ODs forutsetninger om olje- og gasspriser gir en utbygging i tråd
med Lavt scenario et samfunnsøkonomisk overskudd på 123 millioner kroner (før CO2kostnader, oppryddingskostnader og andre ikke-verdsatte effekter er regnet inn). Det
privatøkonomiske overskuddet er imidlertid vesentlig høyere; 2,9 milliarder kroner. 27
Utbyggingen ville ikke vært gjennomført dersom oljeselskapene sto ovenfor det samme
skatteregimet som bedrifter på fastlandet da nettonåverdi i dette tilfellet er - 1,3
milliarder. 28 Dersom olje- og gassprisene faller marginalt, dvs. med 0,2 prosent, er ikke
lenger aktiviteten i Lavt scenario samfunnsøkonomisk lønnsomt. Som tallene viser er det
likevel fortsatt privatøkonomisk lønnsomt. Som nest nederste rad i tabellen viser, må
olje- og gassprisene fall e med hele 26 prosent før den privatøkonomiske lønnsomheten
blir null.
Skatteregimet favoriserer også investeringer på norsk sokkel framfor investeringer på
fastlandet. I kolonnen helt til høyre ser vi at olje- og gassprisene må stige med 3,2
prosent før Barentshavet sørøst blir privatøkonomisk lønnsomt med det regulære
skatteregimet. Det er altså et betydelig intervall for olj e- og gasspriser hvor Lavt
scenario er privatøkonomisk lønnsomt gitt petroleumskatteregimet, men ulønnsomt gitt
det ordinære skatteregimet på fastlandet.
Ti lslutt, valg av diskonteringsrente for private investeringer på sokkelen har vært mye
omdiskutert, se Lund (2012). Vi har derfor gjort en sensitivitetstest av dette. Hvis vi
holder oss til ODs olje- og gasspriser, men øker den nominelle diskonteringsrenta fra
Vi legger til grunn en inflasjon på 2 prosent, og en realrente på 4 prosent. Det gir en nominell diskonteringsrente på 6, I
prosent. Vi antar også at oljeselskapene lånefinansierer investeringene til samme rente, men ikke mer enn 50 prosent av
investeringenes ti l enhver tid bokførte skattemessige verdi slik rege len tillater.
28 Vi bruker en saldoavskrivning på I 0 prosent. En økning ti I 20 prosent forandrer ikke fortegnet på nettonåverdien under
fastlandsskatteregimet. Videre antar vi også her at lånefinansieringen utgjør 50 prosent av investeringenes til enhver tid
bokførte skattemessige verdi.

27
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6, I% til I 0% Gf. fotnote 27), vil Lavt scenario gå i null med petroleumsskatteregimet,
mens underskuddet under skatteregimet på fastlandet blir -6,9 milliarder. Med andre ord
favoriserer det norske skatteregimet petroleumsinvesteringer også med høyere
diskonteringsrenter.
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7. Om sysselsettingseffektene av petroleumsvirksomhet i Barentshavet sørøst
I dette kapitlet diskuteres sysselsettingseffekter av petroleumsvirksomhet i Barentshavet
sørøst, både i Norge som helhet og i Finnmark spesielt. V i diskuterer også i hvilken grad
sysselsettingseffekter bør vektlegges.
•
•

•

Tallen for sysselsettingseffekten av tiltaket synes overdrevne. Dette gjelder spesielt
underlagsrapporten fra Poyry.
De regionale sysselsettingseffektene virker å være brutto tall dvs. det er ikke tatt
hensyn til at en stor del av dem som får jobb i forbindelse med en utbygning i
Barentshavet sørøst ville ha hatt en annen jobb dersom utbyggingen ikke hadde
skjedd.
Gjengivelsene i Konsekvensutredningen av SSBs rapport om sysselsettingseffekter er
unøyaktig, og gir inntrykk av større sysselsettingseffekter enn det underlagsrapporten
finner.

Sysselsettingseffektene av petroleumsvirksomhet Barentshavet sørøst er omtalt i
konsekvensutredningen fra side 4 1 til side 4 7. OED baserer seg på to rapporter; Poyry (2012)
har studert de regionale sysselsettingseffektene, og SSBs forskningsavdeling har analysert de
nasjonale sysselsettingseffektene (SSB, 2012). De to rapportene kommer til ganske ulike
resultater. Begge rapportene tar utgangspunkt i Oljedirektoratets to scenarioer Lavt og Høyt.

Brutto og netto sysselsettingseffekter
Det er viktig å skille mellom brutto og netto sysselsettingseffekter av et tiltak. Med brutto
sysselsettingseffekter mener man alle årsverk som på en eller annen måte blir initiert av
leting, utbygging og produksjon fra Barentshavet sørøst. Ikke alle disse årsverkene er
addisjonale, dvs. en betydelig andel av dem som utfører disse årsverkene ville ha hatt andre
lønnede oppgaver selv om det ikke ble noe petroleumsvirksomhet Barentshavet sørøst.
Slik vi leser Konsekvensutredningen er man ute etter å omtale antall addisjonale årsverk eller
nettoeffekten på sysselsettingen av petroleumsvirksomhet Barentshavet sørøst. Vi mistenker
midlertid Poyrys tall for å være bruttotall. Poyry finner vesentlig høyere sysselsettingseffekter
enn SSB, noe som underbygger dette. I boks 7. l forklarer vi metodene til SSB og Poyry. Kort
sagt kan man si at Poyry ser ut til å anta at all aktivitet som utløses av Barentshavet sørøst
utbyggingen er ny aktivitet. Med andre ord at alle som jobber med utbyggingen ikke ville ha
vært i arbeid uten utbyggingen, og at alle varer og tjenester som blir kjøpt til utbyggingen
ikke ville ha vært levert til andre aktiviteter uten utbyggingen. Dette står i sterk kontrast med
hva som er vanlig å anta innenfor økonomifaget.
Sammenblandingen av brutto- og nettotall for sysselsetting gjentas enda en gang når Poyry til
slutt ser på sysselsettingseffekten i kommunene. Igjen ser de kun på hvor mange ekstra
sysselsatte de antar at kommunene ønsker å ansette pga. økte inntekter og bosetting. Så vidt
vi kan forstå tar de ikke høyde for at mange av disse ansatte vil komme fra privat sektor, og at
privat sektor ikke nødvendigvis vil erstatte disse personene med nyansettelser.
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Boks 7.1 Metoder for å beregne sysselsettingseffekter
SSB og Poyry bruker ulike metoder. SSBs metode baserer seg på en makroøkonomisk
modell hvor oljeinvesteringer inngår som en variabel. Oljeinvesteringene blir bestemt
direkte av modellbrukeren, og man kan derfor sammenligne utfallene for norsk økonomi
med og uten ekstrainvesteringene som utbyggingen i Barentshavet sørøst medfører.
Modellen baserer seg på SSBs statistikk om norsk økonomi, og nettverket av leveranser
mellom ulike sektorer og næringer er eksplisitt modellert. Dermed får man med hvordan
en investering i en sektor øker aktivitetene i alle ledd i verdikjedene frem til
sluttproduktet som er økt olje- og gassproduksjon. Et av funnene er at økningen i
sysselsettingen for Norge som helhet er betydelig mindre enn den direkte
sysselsettingseffekten av utbyggingen i Barentshavet Sør-øst. Det skyldes at personer
som får arbeid i forbindelse med leting, utbygging og produksjon i Barentshavet sørøst,
ville ha hatt en annen jobb dersom utbyggingen ikke hadde skjedd. Når utbyggingen
likevel gir en svak nettotilvekst i sysselsettingen skyldes det at arbeidsledigheten på kort
sikt blir noe mindre, og at antall personer som i dag står helt utenfor arbeidsstyrken blir
noe færre.
Poyrys metode er å kombinere to modeller; en egenutviklet etterspørselsmodell og en
makroøkonomisk modell ved NTNU. Poyrys etterspørselsmodell søker også å beregne
den totale etterspørselseffekten av en investering, for så vidt på samme måte som SSBs
modell, men modellen dekker ikke hele økonomien. Så vidt vi kan sltjønne kan Poyry
derfor ikke vite i hvilken grad et firma som leverer til Barentshavet sørøst utbyggingen
ville ha levert til et annet prosjekt dersom det ikke hadde fantes noen etterspørsel fra
Barentshavet sørøst. Økt etterspørsel fra Barentshavet sørøst utbyggingen vil lede til
høyere priser i markedene for leverandørtjenester, noe som vil føre til lavere etterspørsel
fra andre aktører. Så lenge Povrys etterspørselsmodell ikke inkluderer slike effekter, vil
Poyry komme frem til en bruttoeffekt på etterspørselen.
Poyry kombinerer i neste trinn sin kryssløpsmodell med den makroøkonomiske
modellen NAM (fra NTNU). Dette gjøres for å få fram effektene på BNP i Norge som
helhet hvor det også tas hensyn til såkalte makroøkonomiske multiplikatoreffekter, dvs.
økt samlet etterspørsel gir økt aktivitet som igjen gir økte inntekter som igjen øker
etterspørselen osv. NAM er en vesentlig enklere modell enn SSBs modell, og Poyry
antar derfor at den samlede etterspørselseffekten de finner vha. sin etterspørselsmodell
er identisk med en tilsvarende økning i offentlige utgifter. Dette gir etter vår mening et
sterkt overdrevet resultat for sysselsettingseffekten. Det er netto, ikke brutto,
etterspørselseffekten av Barentshavet sørøst som skulle vært matet inn i NAM som en
økning i offentlige utgifter. Som allerede beskrevet vil nettoeffekten være langt mer
moderat da leveransene til Barentshavet sørøst vil måtte fortrenge andre leveranser til
norsk økonomi (slik som i SSBs modell). Til slutt fordeles effektene på BNP i Norge
ned på fylker utfra Poyrys kryssløpsmodell hvor leveransene er spesifisert på fylkesnivå.
Det samme gjøres med sysselsetting.
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Unøyaktig gjengivelse av sysselsettingstall
OEDs omtale av SSBs analyse er etter vår mening unøyaktig. Resultatene fra SSBs analyse
presenteres i Tabell 3.6 i Konsekvensutredningen (side 46) på flg. måte:

Tabell 3. Sysselsettingseffekter for de to scenarioene for petroleumsaktivitet. SSBs beregning
slik de er presentert i KU.
Sum 2017-2045
Høy aktivitet
Lav aktivitet
Totale effekter
Sysselsatte
Arbeidsledige

15500
-2800

Gjennomsnitt per år
Høy aktivitet
Lav aktivitet

35800
-6700

500
-100

1200
-200

Kilde: Tabell 3-6 i KU.

I kolonne 2 og 3 har OD slått sammen tallene for hve11 enkelt år slik at det i tabellen fremstår
som det blir 35800 flere sysselsatte og 6700 færre arbeidsledige totalt på grunn av tiltaket.
Etter vår mening gir dette et galt inntrykk. Økningen i antall sysselsatt i et år er økningen i
forhold til antall sysselsatte uten tiltaket i samme år. Det samme gjelder antall arbeidsledige.
Anta at for året 2023 oppstår det 2800 flere arbeidsplasser som følge av Barentshavet sørøst.
Dersom vi for neste år også finner at sysselsettingen har økt med 2800, betyr ikke det at det
har oppstått ytterligere 2800 arbeidsplasser i tillegg til de 2800 som oppsto året før. Det betyr
derimot at det fo1tsatt er 2800 flere sysselsatte. En riktigere betegnelse på tallene i kolonne 2
og 3 hadde vært «total effekt på antall årsverk».
SSB presenterer tallene sine på følgende måte, og skiller mellom lete-, utbygging- og
produksjonsfase:

Tabell 4. SSBs beregning av sysselsettingseffekter.

Letefase
Utbyggingsfase
Produksjonsfase

År høy (lav)
aktivitet
2017-2022
2023-2031 (29)
2032(30)-2045

Høy aktivitet

Lav aktivitet

400
2800
600

200
1600
200

Kilde: Tabel l 4.2b og 4.2c i SSB (2012).

Etter vår mening viser tallene til SSB at en eventuell utbygging i Barentshavet sørøst vil ha
en svært liten effekt på sysselsettingen i Norge da den totale sysselsetting i Norge i 2016 var
på over 2,6 millioner personer.
Videre finner SSB følgende endringer i arbeidsledigheten:
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Tabell 5. SSBs beregning av endringer i antall arbeidsledige.

Letefase
Utbyggingsfase
Produksjonsfase

År høy (lav)
aktivitet
2017-2022
2023-2031 (29)
2032(30)-2045

Høy aktivitet

Lav aktivitet

-100
-1000
+200

-1 00
-600
+100

Kilde: Tabell 4.2b og 4.2c i SSB (2012).

Vi ser at arbeidsledigheten øker igjen etter 2032. Utfra SSBs tall blir det maksimum 2800
flere sysselsatte per år, og det kun for perioden 2023 til 2031. Deretter faller antallet ekstra
jobber, noe som betyr at noen mister jobben igjen.

Også SSBs tall kan være i høyeste laget
Vi har en mindre innvending mot SSBs analyse. SSB antar at alt annet enn utbyggingen i
Barentshavet sørøst ligger fast i de to hovedkjøringene som er gjort. Men dersom
Barentshavet sørøst bygges ut, virker det rimelig å anta at dette har effekter på andre deler av
norsk sokkel. F.eks. kan man tenke seg at Barentshavet sørøst fortrenger marginale
haleproduksjonsprosjekter på eksisterende norske felt. Det er vanskelig for SSB å ta med
slike effekter i sin modell så lenge petroleumsinvesteringene bestemmes av modellbrukeren.
Uansett kan det tenkes at SSB sysselsettingstall kan være noe høye selv om de er meget
moderate i utgangspunktet. Denne kritikken gjelder også Povrys analyse som heller ikke tar
hensyn til at etterspørselen fra andre deler av norsk sokkel kan bli redusert.
Videre er oljemarkedet globalt og gassmarkedet regionalt. Det er vanlig å anta at redusert
norsk petroleumsproduksjon delvis vil fo11renges av utenlandsk produksjon (se Fæhn m.fl.,
2016). Det følger dermed at dersom Barentshavet sørøst bygges ut, så vil noen færre olje- og
gassfelt bygges ut i utlandet. Disse utbyggingene kunne tenkes å ha etterspurt tjenester fra
norsk leverandørindustri som i stor grad allerede i dag baserer seg på ekspo11. Lavere eksport
vil bety lavere sysselsetting i SSBs modell. Slike effekter er hverken med i SSBs analyse eller
i Poyrys analyse.
Det er også verdt å merke seg at begge de makroøkonomiske modellene som brukes er
Keynsianske modeller hvor all økning i sam let etterspørsel gir økt sysselsetting. Som SSBrapporten nevner, kan myndighetene med andre ord få til akkurat samme nettoøkningen i
sysselsettingen som ved en utbygging i Barentshavet sørøst ved hjelp av tradisjonell
finanspolitikk. Dersom myndighetene har et mål for sysselsettingen og senker sin bruk av
etterspørselsstimulerende politikk i tråd med innfasingen av Barentshavet sørøst, vil tiltaket
ikke påvirke samlet sysselsetting i det hele tatt.

Andre momenter
Det er ikke vanlig å fremstille sysselsetningseffekter som en positiv ringvirkning av et
offentlig tiltak i en samfunnsøkonomisk analyse. Sysselsettingseffektene vil tvert imot være
en del av kostnadene til prosjektet, og vil alt annet like gjøre prosjektet mindre lønnsomt jo
større de er. I den siste veilederen for lønnsomhetsanalyser i offentlig sektor fra Direktoratet
for Økonomistyring (2014) er ikke sysselsettingseffekter omtalt i det hele tatt. I tidligere
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veiledere heter det imidlertid at prinsippet om at sysselsetting utgjør en kostnad for prosjektet
kan fravikes dersom tiltaket er rettet spesielt mot arbeidsledige eller dersom tiltaket er rettet
mot avgrensede geografiske områder med særlig høy arbeidsledighet (Finansdepartementet,
NOU 1998:16). Utbygging i Barentshavet sørøst kan ikke sies å være spesielt rettet mot
arbeidsledige. Videre har ikke arbeidsledigheten i Finnmark vært spesielt stor sammenlignet
med arbeidsledigheten i resten av landet. I 2015 var den i Finnmark 3,4%, mens den for
landet som helhet var på 3,0% ifølge NA Y. 29 Aust-Agder, Vest-Agder og Oslo hadde en
høyere arbeidsledighet. For desember 2016 var arbeidsledigheten i Finnmark nede på 3,0%,
men hele seks fylker hadde høyere arbeidsledighet. Det tilsier at sysselsettingseffektene i
konsekvensanalysen skal betraktes som rent deskriptive, og ikke tillegges en positiv verdi
som veier for eller mot at prosjektet skal gjennomføres.
Når det gjelder andre ringvirkningseffekter, peker Poyry på økt bosetting og økt aktivitet i
boligmarkedet i Finnmark. Disse effektene følger av økt sysselsetting, og vil derfor så vidt vi
kan forstå, være mindre enn skissert i Poyrys rapport siden sysselsettingseffektene etter vår
mening er overdrevne.
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8. Ikke verdsatte effekter
I dette kapitlet diskuterer vi kort andre miljøeffekter enn klimagassutslipp av
petroleumsaktivitet i Barentshavet sørøst, basert på omtalen i Konsekvensutredningen.
•

Petroleumsaktivitet i Barentshavet sørøst bør forventes å gi et signifikant
samfunnsøkonomisk overskudd for å forsvare ikke-verdsatte negative miljøeffekter.

Konsekvensutredningen finner at miljøeffektene ved reguler drift er små. Det vil være utslipp
til luft og vann, men ifølge Konsekvensutredningen tilsier kunnskapene på feltet at effekten
av disse på naturmiljøet er ubetydelig. Dette stiller seg annerledes ved akutte utslipp. Da kan
miljøkonsekvensene for sjøfugl og andre dyr bli betydelige, spesielt hvis utslippene når
iskanten eller land før de fanges opp. Akutte utslipp kan også påvirke fiskebestandene i
Barentshavet negativt. I en nytte-kostnadsanalyse skal slike effekter veies opp mot det
monetært verdsatte samfunnsøkonomiske overskuddet av prosjektet.
Det finnes norske studier som søker å verdsette de negative konsekvensene av akutte
oljeutslipp. F.eks. Lindhjem, Magnussen ogNavrud (2014) finner en gjennomsnittlig
betalingsvillighet for befolkningen mot å unngå oljeutslipp som når kysten på I000-2400
kroner per husstand per år i 10 år. I 20 I 6 var det i overkant av 2.300.000 husstander i Norge.
Den samlede betalingsviljen for å unngå et oljeutslipp kan altså beløpe seg til et sted mellom
20 og 46 milliarder (i nåverdi). Selv om sannsynlighetene for et akutt utslipp vurderes som
lav i Konsekvensutredningen, er det derfor vår mening at petroleumsaktivitet i Barentshavet
sørøst må forventes å gi et samfunnsøkonomisk overskudd på signifikant nasjonalt nivå for å
forsvare de ikke-verdsatte negative miljøeffektene.
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9. Oppsummering
I dette kapitlet vil vi utarbeide en kortfattet sammenstilling av sentrale samfunnsøkonomiske
gevinster og kostnader for petroleumsvirksomhet i Barentshavet sørøst. Sammenstillingen
bygger på det vi har diskutert i de foregående kapitlene, og er ellers basert på de samme
forutsetningene som i Konsekvensutredningen. Til slutt vil vi diskutere hvorvidt
Konsekvensutredningen med underrapporter fremstår som et økonomisk sett forsvarlig
grunnlag for å fatte Lisensvedtaket og åpningen av 23. konsesjonsrunde.
Som nevnt i kapittel 5 medfører diskontering av inntekter og kostnader at netto kontantstrøm
reduseres fra 280 milliarder kroner til I 09 milliarder kroner i Høyt scenario, og fra 50
milliarder kroner til 19 milliarder kroner i Lavt scenario (nåverdi 2017). Videre at mer
realistiske prisforventninger for olje og gass reduserer nåverdien ytterligere til hhv. 52
milliarder kroner (Høyt) og 0, 1 milliarder kroner (Lavt), se Tabell 6. Dette er før kostnader
ved CO2-utslipp er tatt hensyn til. Når vi trekker fra kostnadene ved CO2-utslipp i Norge,
blir nåverdien hhv. 41 milliarder kroner og-2 milliarder kroner. Dersom vi i tillegg trekker
fra anslåtte kostnader ved CO2-utslipp i utlandet, blir nåverdien hhv. 21 milliarder kroner og
-9 milliarder kroner. De sistnevnte anslagene er usikre og kan være høyere eller lavere.
Anslagene inkluderer ikke andre eksterne effekter. Disse er omtalt i Konsekvensutredningen,
men det er ingen prissetting av disse effektene.

Tabell 6. Nåverdi (i 2017) av petroleumsaktivitet i Barentshavet sørøst før og etter CO2kostnader er inkludert. Milliarder kroner

Nåverdi før C02-kostnader
Kostnader ved CO2-utslipp i Norge
Nåverdi inkl. C02-utslipp i Norge
Kostnader ved CO2-utslipp i utlandet
Nåverdi inkl. C02-utslipp i Norge og utlandet

Høyt scenario
52
-11

41
-20

Lavt scenario
0,1
-2,3
-2,2
-7

21

-9,2

Beregningene fra Oljedirektoratet kombinert med kostnader ved CO2-utslipp tyder på at
petroleumsaktivitet i Barentshavet sørøst vil ha begrenset eller negativ samfunnsøkonomisk
verdi. I Lavt scenario er den samfunnsøkonomiske verdien negativ selv om man ser bort fra
økte utslipp i utlandet og bare tar hensyn til en liten del av kostnadene ved CO2-utslipp i
Norge. I Høyt scenario er den samfunnsøkonomiske verdien positiv før man tar hensyn til
andre eksterne kostnader enn CO2-utslipp. I begge tilfellene er anslagene beheftet med
betydelig usikkerhet.
Med tanke på det «investeringsvennlige» petroleumsskatteregimet kan Lisensvedtaket
medføre at selskapene finner det bedriftsøkonomisk lønnsomt å investere selv om den
samfunnsøkonomiske verdien er negativ. I tillegg til at skatteregimet er mer
investeringsvennlig enn skatteregimet for fastlandsøkonomien, kan man heller ikke forvente
at selskapene tar hensyn til eksterne kostnader knyttet til aktiviteten sin. Kostnader ved egne
CO2-utslipp vil trolig være internalisert, men ikke nødvendigvis kostnader ved CO2-utslipp i
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utlandet. Det avhenger av hvordan det globale klimaregimet utvikler seg. Andre eksterne
kostnader knyttet til utslipp, risiko for uhell og fiskeressurser er også så vidt vi kan forstå
ufullstendig internalisert.
Etter vår mening er Konsekvensutredningen med underrapporter ikke et tilstrekkelig
gjennomarbeidet grunnlag for å fatte Lisensvedtaket og for åpningen av 23. konsesjonsrunde.
Vi begrunner dette standpunktet i tre forhold:
I.

Il.

Ill.

Det er mange, til dels alvorlige, feil og mangler i utredningen. Blant annet er det ikke
foretatt en nåverdianalyse, kostnader ved C02 utslipp fra aktiviteten er ikke
hensyntatt og sysselsettingseffekter er overdrevne. Alle feil og mangler vi har funnet
trekker i retning av for høye gevinster eller for lave kostnader.
Petroleumsvirksomhet i Barentshavet sørøst innebærer en rekke ikke-verdsatte
miljøvirkninger som private oljeselskaper ikke vil ta hensyn til i tilstrekkelig grad.
Dette gjelder blant annet miljøeffekten av ukontrollerte utslipp, og klimaeffekten av at
petroleumsforbruket globalt med stor sannsynlighet vil øke.
Petroleumsskatteregimet er utformet slik at investeringer som ikke er
samfunnsøkonomisk lønnsomme likevel vil kunne bli gjennomført av private aktører.
Videre favoriserer petroleumsskatteregimet investeringer på norsk sokkel til dels
betydelig fremfor investeringer på fastlandet.

Dette innebærer at det etter vår mening bør gjennomføres en fullstendig nyttekostnadsanalyse for å avdekke hvorvidt petroleumsvirksomheten kan forventes å være
samfunnsøkonomisk lønnsom. En slik analyse bør blant annet inneholde en vurdering av
fremtidige klimagasskostnader, olje- og gassprisrisiko, risiko for kostnadsoverskridelser, og
en vurdering av sannsynligheter for Høyt og Lavt scenario mm. Videre bør nyttekostnadsanalysen gi en mer fullstendig gjennomgang av andre effekter slik som kostnadene
ved eventuelle uhell og endrede utslipp i andre land som følge av norsk
petroleumsvirksomhet. Det bør også vurderes hvordan man kan forhindre at
samfunnsøkonomisk ulønnsomme prosjektet realiseres i områder som åpnes for
petroleumsaktivitet.
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Notatȱ
Fra:
Til:
Dato:

Klimaavdelingen, Miljødirektoratet
Klimaavdelingen, KLD
9. juni 2017

Innspillȱtilȱbesvarelseȱavȱspørsmålȱfraȱregjeringsadvokatenȱȱ
ȱ
Viktigsteȱvirkemidler/tiltakȱ
Oversiktoverdeviktigstetiltak/virkemidlerforåreduserenasjonaleutslipp
UtslippsreduksjonerimillionertonnCO2Ͳekvivalenteroginkludererallemedeffektpå>0,3
millionertonnCO2Ͳekv
Kilde:Norges6.NationalCommunicationog2.BiennialReport.Itilleggerdetlagttilåret
virkemiddelet/tiltaketbleinnført
Tiltak/virkemiddel
CO2ͲavgiftogkvotesystemͲoffshoresektor
CO2Ͳavgiftforandresektorerennoffshore
Kvotesystemforandresektorerennoffshore
HFKͲavgiftogrefusjonsordningHFK
Enova
DifferensiertCO2Ͳavgiftvedregistreringavnye
biler
Avgiftsunntak(fritak for merverdiavgift og
engangavgift, lavere årsavgift) forelbilerog
hybrider+
EUstandard
Innblandingavbiodrivstoff,x%
RedusertePFKutslippfra
aluminiumsproduksjon(bl.a.gjennomfrivillig
avtale)
AvtaleomreduserteSF6utslippfra
magnesiumproduksjon
ReduserteN2Outslippfra
mineralgjødselproduksjon(bl.a.gjennomavtale
medindustrienogteknologiutvikling)
Oppsamlingavdeponigass
Forbudmotdeponeringavvåtorganiskavfall

1

Årinnført
1991/2008
1991
2010?
2005

2003/2004 
2001

2009

2008Ͳ

2009

2000
3

2010
5

0,8

2030
7

0,85 1.05Ͳ1.15 1.05Ͳ1.15
0Ͳ0.3
0Ͳ0.3
0Ͳ0.3
0,6
0,7
0,5

0,6




2020
7

0,6

1,5

1,5

0,05

0,5

1

0,4

0.4Ͳ0.6
0,62

0,6
0,69

1.8Ͳ4.1

1.8Ͳ4.3

1.9Ͳ4.3



2009Ͳ2012
0.5Ͳ2.7
1985
1,4 





2009Ͳ2012
1998
2009

0,6
0,4


2,2
0,3
0,1

2,3
0,3
0,3

2,3
0,2
0,5
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Størsteȱnorskeȱutslippskilderȱ
Utslippavklimagasserbeståravkarbondioksid(CO2;ca80prosentiNorge),metan(CH4),
lystgass(N2O)ogulikefluorholdigegasser(HFK,PFK,SF6).

Kilde
1OljeͲoggassutvinning
2Industriogbergverk
3Energiforsyning
4Oppvarmingiandrenæringerog
husholdninger
5Veitrafikk
6Luftfart,sjøfart,fiske,
motorredskaperm.m.
7Jordbruk
9Andrekilder
SUM

Utslipp,mill.tCO2Ͳ Andel,
ekvivalenter2016
prosent
14.9
28
11.7
22
1.7
3
1.2
9.9

2
19

6.5
4.6
3.0
53.4 

12
9
6

Utslipp av klimagasser i fordelt på kilde i 2016
Tota lt 53,4 millioner to nn C02-ekviva lenter

•
•
•
•

ralbyrå (SSB)

Olje og gass
Industri
Veitrafikk
Luftfart, sjøfart, fiske, motorredskaper mm.
Jordbruk
Energiforsyning
Bygg
Andre kilder

Lisens: Norsk Lisens for Offentlige Data (NLODJ


DeviktigsteutslippskildeneiNorgeeroljeͲoggassutvinning,industri,veitrafikkog
annentransport.

UtslippfraoljeͲoggassutvinningharøktmeddrøyt83prosentsiden1990.
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UtslippenefraoljeͲoggassvirksomhetenøktemed2,5prosentfra2014til2015,mens
industrienhaddeenøkningisammestørrelsesorden.Utslippenefraveitrafikkvarpåca.
10millionertonnCO2Ͳekvivalenter,somerenlitenoppgangpå0,3prosent.

IndustrivarlengedenstørstekildentilutslippiNorge,menutslippenehargåttnedmed
nær40prosentsiden1990ͲogindustriernåforbigåttavoljeͲoggassutvinning.
Utslippenefratransportharøkt,medomtrent33prosentforveitrafikkog15prosentfor
annentransport.CO2erdendominerendeklimagassenialledissesektorene.

Forjordbrukogkategorien"annet"erandregasserviktigere.Utslippenefrajordbruk
domineresavmetanoglystgass,oghargåttnedmedca.5prosentsiden1990.

"Annet"Ͳkategorienomfattersærligmetanfraavfallsdeponier,somhargåttbetydelig
ned,ogfluorholdigegassersombrukesblantannetikjøleanlegg,somharøktsiden
1990.


Størsteȱnorskeȱpunktutslippȱȱ
Utgangspunktetforlistenundererde20størstekvotepliktigeutslippenei2016.
ForlandanleggenedekkerdettekvotepliktigeutslippavCO2,PFKogN2O.Tallenefor
YaraPorsgrunninkludereritilleggikkeͲkvotepoliktigeutslippavN2Ofra
fullgjødselproduksjonen.Talleneforolje/gassfeltinkludererkunCO2fraforbrenningog
fakling.

Disse20utslippeneutgjorde29prosentavdenorskeklimagassutslippenei2016.

20størstepunktutslippeneiNorgei2016(millionertonnCO2Ͳekvivalenter)

Anlegg
StatoilASAavd.raffineriMongstad
Oseberg
YaraPorsgrunn
GasscoKårstø
HammerfestLNG
Åsgard
Ekofisk
Gullfaks
Statfjord
Sleipner
NorcemBrevik
Troll
HydroAluminiumSunndal

2016
1.4
1.2
1.1
1.1
1.1
1.1
0.9
0.9
0.8
0.8
0.7
0.7
0.6
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MongstadHeatandPowerPlantAS
Snorre
NoretylAS
AlcoaaluminiumMosjøen
HydroAluminiumÅrdalMetallverk
Heidrun
Norne

0.5
0.5
0.4
0.4
0.4
0.4
0.3

Kilde:Miljødirektoratet


ȱ
Norskeȱutslippȱiȱforholdȱtilȱglobaleȱutslippȱogȱkarbonbudsjettȱ
Globaleutslippavmenneskeskapteklimagasservarca.54milliardertonnCO2Ͳ
ekvivalenteri2012,somerdetsisteåretderdetfinnesfullstendigedata1.Detteåretvar
Norgesutslipptotalpå53,8millionertonn,somutgjorde0,1prosentavdeglobale
utslippene.

TilsvarendeforCO2alene:Globaleutslippi2015varca.40milliardertonn.Norges
utslippvar44,7millionertonn,ogsådette0,1prosentavdeglobaleutslippene.

Foråhaen66prosentsjanseforåbegrenseoppvarmingentil2°Cmådetotale
framtidigeCO2Ͳutslippenebegrensestilrundt800milliardertonn2.Deterstorusikkerhet
knyttettilestimateravkarbonbudsjetterforet1,5°CͲmål,meniarbeidetsomergjort
finnerenatforåhaen50Ͳ66prosentsjanseforåbegrenseoppvarmingentil1,5°C,er
detgjenståendekarbonbudsjettetrundt150milliardertonn3.



1

Kilde: Miljøstatus, http://www.miljostatus.no/tema/klima/globale-utslipp-klimagasser/

22

IPCC, 2014: Climate Change 2014: Synthesis Report, tab. 2.2. Justert for historiske utslipp i årene 2011-2016.
Karbonbudsjettet for å begrense oppvarmingen til 2C med 66 % sannsynlighet er 450 – 1050 milliarder tonn CO2 basert
på de enkle klimamodellene eller 800 basert på de komplekse modellene. De enkle klimamodellene gjengir best
usikkerheten i klimasystemet, mens de komplekse modellene viser til usikkerheten i forskjellige utslippsbaner.
33
Peters, 16.03.2017 i KLIMA (Cicero
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Norge og Kina fornyer samarbeidet
om klima og miljø
Nyhet | Dato: 27.06.2017 | Klima- og miljødepartementet
(http://www.regjeringen.no/no/dep/kld/id668/)

Norge og Kina har undertegnet en avtale om fornyet samarbeid
på viktige miljøområder som forurensing, farlig avfall og
naturmangfold.
Norge vil også fortsette samarbeidet med Kina om å etablere et nasjonalt system
for kvotehandel.
– Kinas klima- og miljøutvikling de siste årene har vært imponerende. Fra å være
verdens fabrikkområde med store miljøutfordringer, produserer de nå klima- og
miljøløsninger med stor betydning for verden, sier klima- og miljøminister Vidar
Helgesen.
Vidar Helgesen signerte avtalen sammen med påtroppende miljøvernminister i
Kina, Li Ganjie.
– Den nye miljøavtalen slår at fast at Norge vil fortsette det viktige samarbeidet
med Kina om å redusere klimagassutslipp og minske forurensing, sier Vidar
Helgesen.
Konkrete eksempler på samarbeidet er å redusere klimagassutslipp fra
sementproduksjon og minske forurensingen fra kvikksølv.

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/norge-og-kina-fornyer-samarbeidet-om-klima-...
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Det er første gang på åtte år at en norsk klima- og miljøminister besøker Kina.
Målet med reisen er å gjenoppta og vitalisere det norske klima- og
miljøsamarbeidet med Kina.
– Jeg har til initiativ til å starte nye samarbeidsprosjekter med Kina, blant annet
om plastforsøpling som er et verdens største miljøproblemer.a Vi vil også utveksle
erfaringer med Kina om politikk for å fremme elbiler og grønn skipsfart, sier
Helgesen.
Norge ønsker også å samarbeide med Kina om å redusere forurensing av sot
som både gir helseskader og bidrar til global oppvarming.
Året 2013 var et vendepunkt for Kina. Siden har trenden vært en stabilisering eller
reduksjon i kullforbruket, og CO2-utslippene har flatet ut. Mange tror at CO2utslippene i Kina kan nå toppen og begynne å falle tidligere enn 2030, slik Kina
har forpliktet seg til i Parisavtalen.
– Kina spiller en svært viktig rolle internasjonalt i miljø- og klimapolitikken. De har
fått en enda viktigere rolle etter USAs beslutning om å trekke seg ut av Parisavtalen, sier Helgesen.

Klima- og miljødepartementet

TEMA
Klima og miljø
Naturmangfold
Forurensning
DKlima ..____I
_
_____,I '----I
_
_____,I ._____I
______,

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/norge-og-kina-fornyer-samarbeidet-om-klima-...
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Ansvarlig for Klima- og miljødepartementets sider:
Ansvarlig redaktør: Jon Berg
Nettredaktør:aSilje Vang
Tlf: 22 24 90 90
E-post: postmottak@kld.dep.no
Ansatte i KLD: Depkatalog
Organisasjonsnummer: 972417882

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/norge-og-kina-fornyer-samarbeidet-om-klima-...

29.06.2017

6195
REGJERINGSADVOKATEN
Oslo, 30.06.2017
2016-0727 FSE/ANW

PROS.ESSKRIV
TIL

OSLO TINGRETT

Sak nr:

16-166674TVI-OTIR/06

Saksøker 1:

Foreningen Greenpeace Norden
Postboks 33 Torshov
0412 OSLO

Prosessf ul Imektig:

Advokat Cathrine Hambro
Wahl-Larsen Advokatfirma AS
Fr. Nansens pl. 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 v/Olje- og energidepartementet
Postboks 8148 Dep
0033 OSLO

Prosessfullmektig:

Regjeringsadvokaten
v/Regjeringsadvokat Fredrik Sejersted
Postboks 8012 Dep
0030OSLO

Rettslige medhjelpere:

Advokat Anders F. Wilhelmsen, Regjeringsadvokaten
Advokatfullmektig Ane Sydnes Egeland, Regjeringsadvokaten

*****
POSTADRESSE:
POSTBOKS 8012 DEP

0030OSlO

TELEFON:+ 47 22 99 02 00 / +47 22 99 02 01
TELEFAKS: +47 22 99 02 50
E-POST: FSE@REGJERINGSADVOKA TEN.NO

BESØKSADRESSE:
UNIVERSITETSGATA 8
OSLO

6196

REGJERINGSADVOKATEN

1

YTTERLIGERE DOKUMENTASJON FOR INNHOLDET I NORSK KLIMAPOLITIKK

Som bebudet i planmøtet 15. mai d.å. ønsker staten å legge frem noe mer dokumentasjon i
saken, først og fremst knyttet til innholdet i norsk klimapolitikk. Formålet er først og fremstå
anskueliggjøre de tiltak regjeringen treffer, som er med på å tilfredsstille de krav som følger av
grl. § 112.
Den nylig utarbeidede klimameldingen gir en oversikt over eksisterende politikk, og over
Parisavtalen og EUs klimaregelverk med betydning for Norge. Som bevis fremlegges:
Bilag 1:

Meld. St. 41 (2016-2017) Klimastrategi for 2030- norsk omstilling i
europeisk samarbeid

Det er vedtatt en ny klimalov som går ut på å lovfeste Norges klimamål for 2030 og 2050. Som
bevis fremlegges:
Bilag 2:

Prop. 77 L {2016-2017) Lov om klimamål (klimaloven)

Bilag 3:

lnnst. 329 L (2016-2017) innstilling om klimaloven

Bilag 4:

Stortingsdebatten om klimaloven, 2.6.2017, sak 4, samt voteringsoversikt

I perspektivmeldingene beskriver og analyserer regjerningen de langsiktige utfordringene for det
norske samfunnet og verdenssamfunnet, bl. a. knyttet til klimautfordringer. Som bevis
fremlegges:

Bilag 5:

Meld. St . 12 (2012- 2013) Perspektivmeldingen 2013, pkt. 4.3 og kap. 6

Bilag 6:

lnnst. 262 S (2012-2013) Innstilling fra finanskomiteen om
Perspektivmeldingen 2013, s. 11-25 og 36-39

Bilag 7~

Meld. St. 29 (2016-2017) Perspektivmeldingen 2017, kap. 4 og 5

BIlag 8:

lnnst. 358 S (2016-2017) Innstilling fra finanskomit een om
Perspektivmeldingen 2017

I klimaforliket som ble inngått av Stortinget i 2008, har Norske politikere vedtatt mål for
klimapolitikken og t iltak for hvordan vi skal nå målene. Som ytterligere bevis i denne anledning
fremlegges:

Bilag 9:

Avtale om klimameldingen inngått av Ap, Sp, SV, KrF, H og V

Vi har bedt Miljødirektoratet utarbeide en tabelloversikt over de viktigste norske klimatiltakene
og deres effekt på utslipp av klimagasser. Som bevis fremlegges:
Bilag 10:

Notat fra Miljødirektoratet

Hva gjelder det internasjona le aspektet ved norsk klimapolitikk kan vi vise til

utviklingsmeldingen. Som bevis fremlegges:
Bilag 11:

M eld. St. 24 (2016-2017) Utviklingsmeldingen, pkt. 3.4.4 (s. 37-42), pkt.
5.4.4 og 5.4.5 (s. 68-71)
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Hva gjelder forholdet mellom petroleumspolitikk og klimapolitikk er det av interesse at det
internasjonale energiforbundet (IEA) nylig har utgitt to rapporter. Den første slår fast at fortsatt
og økt norsk petroleumsutvinning er nødvendig for å tilfredsstille verdens energibehov. Den
andre drøfter hva som skal til for at målene i Parisavtalen skal nås. Som bevis fremlegges:
Bilag 12:

Utdrag av rapporten "Energy Policies of IEA Countries - Norway 2017
Review"

Bilag 13:

Sammendrag av rapporten "Energy Technology Perspectives 2017"

I et "policy note" fra Cicero v/Bård Lahn drøftes redusert oljeutvinning som klimatiltak. Notatet
illustrerer kompleksiteten i de spørsmål politikerne må ta stilling til hva gjelder den videre
utviklingen av hhv. norsk petroleumspolitikk og klimapolitikk. Som bevis fremlegges:
Bilag 14:

Policy note 2017:01, Redusert oljeutvinning som klimatiltak: Faglige og
politiske perspektiver, 15.3.2017

For å Illustrere den løpende Stortingsdebatten om klimaspørsmål fremlegges:

nr. 11 for

Bilag 15:

Utskrift av initiativdebatt om oppfølging av Parisavtalen, sak
15. mai 2017

Bilag 16:

lnnst. 258 S (2016-2017), innstilling etter dok. 8-forslag om utfasing av
norsk petroleumsproduksjon

Bilag 17:

Utskrift av debatt etter dok. 8-forslag om utfasing av norsk
petroleumsproduksjon, sak nr. 4 for 25. april 2017

Videre fremlegges som eksempel på norsk internasjonal klimapolitikk:
Bilag 18:

2

Utskrift av nyhetssak fra regjeringen.no om at Norge og Kina har
undertegnet en avtale om fornyet samarbeid på viktige miljøområder som
forurensing, farlig avfall og naturmangfold

AD SAKSØKERS PROSESSKRIV AV 6. JUNI

I sitt prosesskriv av 6. juni d.å. tar saksøkerne forbehold om at en halv rettsdag kan bli for knapt
til replikk og duplikk. Staten fastholder at en halv dag t il replikk og duplikk bør være tilstrekkelig,
men har ellers ingen merknader.

3

AD SAKSØKES PROSESSKRIV AV 7. JUNI

I prosesskrivet av 7. juni d.å. har saksøkerne videreutviklet sine anførsler knyttet til de
samfunnsøkonomiske sidene ved lisensvedtaket og ved petroleumsvirksomhet i Barentshavet
mer generelt, og det er fremlagt en rapport innhentet fra Knut Einar Rosendahl og Mads Greaker
med tittelen «Petroleumsvirksomhet i Barentshavet sørøst - om klima, økonomi og
sysselsetting».
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Dette er et viktig tema, men det er, etter statens syn, ikke rettslig relevant for saken.
Økonomiske vurderinger av et gitt tiltaks lønnsomhet eller manglende lønnsomhet er ikke en del
av det rettslige vurderingstemaet etter grunnloven § 112, og det er heller ikke noen
rettskildemessig dekning for å innfortolke dette, verken i ordlyd, forarbeidere eller andre kilder.
Reelle hensyn taler også med tyngde imot- som denne saken godt illustrerer. Spørsmålet om
fremtidig lønnsomhet i norsk petroleumssektor (generelt og i de enkelte aktuelle leteområdene)
er en meget omfattende, komplisert og til tider kontroversiell problemstilling, som ikke bare
reiser vanskelige økonomiske spørsmål, men også spørsmål om politiske avveininger og
prioriteringer. Det foregår en løpende diskusjon om dette på mange plan. Men dette er en
politisk og faglig debatt - som egner seg dårlig for rettsliggjøring på den måten saksøkerne
legger opp til. Hvilke områder og felt som skal utvikles er spørsmål som må avgjøres ved politiske
beslutninger basert på beste faglige innsikt - ikke i rettsapparatet.
På denne bakgrunn vil staten ikke gå inn i noen nærmere diskusjon av de samfunnsøkonomiske
aspektene som saksøkerne tar opp, eller som er drøftet i rapporten fra Rosendahl og Greaker.
Staten vil nøye seg med å vise til at den vurderingen av økonomiske forhold saksøkerne bruker
som grunnlag for sin kritikk er utarbeidet som ledd i konsekvensutredningen i forbindelse med
åpningen av Barentshavet sørøst, ikke i forbindelse med lisensvedtaket etter
23. konsesjonsrunde, som i hovedsak tildelte lisenser i Barentshavet sør. I lnnst. 495 S (20122013) ga Stortinget sin tilslutning til å åpne Barentshavet sørøst for petroleumsvirksomhet. Det
fremgår av innstillingen at Komiteen konstaterer at regjeringen har gjennomført en
konsekvensutredning etter petroleumsloven (s.6). Videre fremgår det at Komiteens flertall, alle
unntatt medlemmet fra Kristelig Folkeparti, var av den oppfatning at departementet hadde
utført en grundig og lovmessig håndtering av åpningsprosessen (s. 6).
Vurderingen av inntekter fra petroleumsvirksomhet er lagt frem som bilag 18 del 2 til
stevningen. At det ved åpningen av nye områder for petroleumsvirksomhet skal gjøres en
helhetlig vurdering der også økonomiske forhold skal tas i betraktning følger av petroleumsloven
§ 3-1. Vurderingen av økonomiske forhold som ble foretatt i forbindelse med åpningen av
Barentshavet sørøst t ilfredsstiller de krav som følger av denne bestemmelsen. Allerede av at en
slik vurdering gjøres ved åpningen av et område når man altså ikke har noe klart bilde av hva
som finnes av petroleum i området, følger det at en slik vurdering ikke kan ha som mål å gi et
nøyaktig ollde av om en eventuell fremtidig utvinning av petroleumsprodukter vil være
samfunnsøkonomisk lønnsom. Dette er også eksplisitt sagt i vurderingen på side 7 der det heter:
«Kvantifisering av de økonomiske verdiene av mulige petroleumsressurser i Barentshavet
sørøst og dermed mulige inntekter til staten er derfor forbundet med stor usikkerhet.
OD har likevel basert på de to scenarioene og de tekniske og økonomiske forutsetningene
som er lagt til grunn, foretatt en helt overordnet vurdering av muligheter for statens
inntekter.»
Vi nevner også at noe av poenget med å åpne områder og også senere tildele
utvinningstillatelser er å finne ut hvor mye petroleum som eventuelt finnes i et område.
Noe tilsvarende krav til å vurdere økonomiske forhold gjelder ikke ved tildeling av
utvinningstillatelser, jf. petroleumsloven § 3-3. Noe slikt krav kan altså heller ikke utledes av
grunnloven § 112.
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Når det gjelder vurdering av fremtidige inntekter fra petroleumsvirksomheten minner vi også om
at dette er noe som vurderes årlig i forbindelse med nasjonal- og statsbudsjettet. OED samler inn
data fra operatørene på norsk sokkel og Oljedirektoratet om produksjons-, inntekts- og
kostnadstall i løpende verdier. Makrotall sendes til Finansdepartementet, som bruker dette inn i
sin modell for norsk økonomi. Tallene er offentlig tilgjengelige på statsbudsjettets hjemmesider.
Som bevis fremlegges:
Bilag 19:

Meld. St. 1 {2014-2015) Nasjonalbudsjettet 2015, pkt. 1, 2.4, 2.5, 3 .7 og
5.5, samt s. 132

Bilag 20:

Meld. St. 1 (2015-2016) Nasjonalbudsjettet 2016, pkt. 1, 2.4, 3.6 og 3.7

Denne typen vurderinger gjøres også i forbindelse med perspektivmeldingene.

*****
Ett eksemplar av prosesskrivet sendes retten. Et eksemplar sendes hhv. advokat Hambro og
advokat Feinberg.

Oslo, 30. juni 2017
REGJERINGSADVOKATEN ~

~~~

c____ /

..______,

:::;~rik Sejersted
Regjeringsadvokat
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Advokat Mads Andenæs
Advokatfirmaet Galtung,
Daas gate 16 b,
0259 Oslo
Oslo, 11. juli 2017.
ERKLÆRING OM PARTSHJELP
TIL
OSLO TINGRETT
16-166674TVI-OTIR/06 Gyldighet av vedtak om utvinningstillatelse i 23.
konsesjonsrunde
Saksøkere
Saksøker 1:
Prosessfullmektig:

Saksøker 2:
Prosessfullmektig:

Foreningen Greenpeace Norden
Box 15164, 104 65 Stockholm
Advokat Cathrine Hambro
Wahl-Larsen Advokatfirma AS
Fridtjof Nansens plass 5, 0160 Oslo
Natur og Ungdom
Torggata 34, 0183 Oslo
Advokat Emanuel Feinberg
Advokatfirmaet Glittertind AS
Postboks 1383 Vika, 0114 Oslo

Partshjelper
Prosessfullmektig:

Besteforeldrenes klimaaksjon
Postboks 10, 5648 Fusa
Advokat Mads Andenæs
Advokatfirmaet Galtung, Daas gate 16 b, 0259 Oslo
mads.andenas@jus.uio.no, mobil: 46624550

Saksøkt
Prosessfullmektig:
Rettslige medhjelpere:

Staten ved Olje- og energidepartementet
Postboks 8148 Dep, 0033 Oslo
Regjeringsadvokat Fredrik Sejersted
Postboks 8012 Dep, 0030 Oslo
Advokat Anders F. Wilhelmsen
Advokatfullmektig Ane Sydnes Egeland
***
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Besteforeldrenes klimaaksjon melder partshjelp for saksøkerne, jf. tvisteloven § 15-7 b).
Om Besteforeldrenes klimaaksjon
Besteforeldrenes klimaaksjon er en tverrpolitisk organisasjon som vil motvirke
menneskeskapt global oppvarming, http://www.besteforeldreaksjonen.no/. BKA ser
global oppvarming som en etisk utfordring og som et spørsmål om rettferdighet mellom
generasjonene og solidaritet i verden.
Besteforeldrenes klimaaksjon vil bruke sin generasjons erfaringer til kritisk ettertanke.
Alvoret ved klimaproblemene gjør det nødvendig med gjennomgripende endringer i
samfunn og levemåte. En politikk som forutsetter materiell forbruksvekst i rike land, er
uansvarlig.
Besteforeldrenes klimaaksjon vil bruke kritiske innspill og ulike former for aksjonering
for å øke presset på politikere, samfunnsaktører og allmennheten til nødvendig handling.
Det trengs en offensiv bruk av politiske, økonomiske og juridiske virkemidler.
Grunnloven § 112 (miljøparagrafen) er en rettesnor for Besteforeldrenes klimaaksjon i
dette arbeidet. Å motarbeide gjennomføringen av de vedtak søksmålet gjelder på linje med
saksøkerne, er en naturlig del av oppgavene.
Foreningen ble stiftet 28. april 2012. Vedtektene for foreningen ble vedtatt på årsmøtet
Trondheim 25. september 2016. Formålsbestemmelsen er gjengitt nedenfor, og den fulle
teksten
er
tilgjengelig
på
http://www.besteforeldreaksjonen.no/wpcontent/uploads/2016/10/Vedtekter-vedtatt-25.-september-2016-DEF.pdf.
Partsevne etter tvisteloven §§ 1-2 og § 17-7 (1) b)
Saken ligger innenfor det naturlige formål og virkeområde for Besteforeldrenes
klimaaksjon oppfyller kravene til partsevne etter tvisteloven. Den har siden stiftelsen i
2012 vært organisert som en forening med vedtekter, medlemmer, lokallag og
foreningsorganer som styre, råd og årsmøte, og den har egne midler.
Styret representerer virksomheten utad.
Søksmålskompetanse etter tvisteloven §§ 1-2 og § 17-7 (1) b)
Vedtektenes § 2 Formål lyder:
«Besteforeldrenes klimaaksjon er et landsdekkende tverrpolitisk nettverk som ser den
globale oppvarmingen som en etisk utfordring og et spørsmål om rettferdighet mellom
generasjonene. Det krever at vi både hjemme og ute reduserer avhengigheten av olje,
gass og kull og legger om til redusert og mer klima- og miljøvennlig energibruk. BKA
mener Norges viktigste bidrag til en internasjonal avtale om utslippsreduksjon er å gå
foran som eksempel på at rike land både kan og må redusere mest.»
Vedtektene viser at søksmålsgjenstanden ligger innenfor formål og naturlige virkeområde
for Besteforeldrenes klimaaksjon. Formål og virksomhet står i sentral sammenheng med
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resultatet som søkes oppnådd ved søksmålet. Besteforeldrenes klimaaksjon er en naturlig
representant for de interesser som søkes ivaretatt gjennom søksmålet.
Anførsler - hovedforhandlingen
Besteforeldrenes klimaaksjon slutter seg til de anførsler som er gjort gjeldende av
saksøkerne. Parthjelperen vil etter samråd med partene prosedere enkelte anførsler som er
gjort gjeldende. Det er avsatt bare syv rettsdager til gjennomføringen som er svært snaut
for et så omfattende sakskompleks. Jeg ber derfor om at det settes av en ekstra dag.
Ketil Lund vil være Besteforeldrenes klimaaksjons partshjelperrepresentant. Han vil etter
partsforklaringene gi en kortfattet fremstilling av begrunnelsen for partshjelpen.
Jeg vil nedlegge samme påstand for hovedkravet (påstandens punkt 1) som saksøkeren om
at tildelingen av utvinningslisenser i 23. konsesjonsrunde er ugyldig.
Med vennlig hilsen,

Mads Andenæs
Advokat
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Rettslige medhjelpere:

Advokat Anders F. Wilhelmsen, Regjeringsadvokaten
Advokatfullmektig Ane Syd nes Egeland, Regjeringsadvokaten

*****
Vi viser til erklæring om partshjelp fra Besteforeldrenes klimaaksjon av 11. juli d.å., og rettens
brev med frist for uttalelse til d.d.
Staten vil ikke protestere mot at Besteforeldrenes klimaaksjon opptrer som partshjelper i saken.
Staten vil imidlertid motsette seg ønsket fra partshjelperen om at det settes av mer tid til
hovedforhandlingen. Lengden på forhandlingene er som kjent resultat av en grundig prosess. og
drøfting mellom sakens parter og retten, og staten er ikke enig i at den samlede t idsrammen er
snau, snarere tvert imot, gitt det rettslig relevante vurderingstemaet i saken. Partshjelperen
bringer heller ikke noen nytt til saken, men skal etter eget utsagn "prosedere enkelte anførsler
som er gjort gjeldende". Dette vil naturlig måtte skje i samarbeid med saksøkerne, innenfor de
rammer som er satt av til deres innlegg, og staten kan ikke se at det medfører behov for
ytterligere tid til hovedforhandlingen som helhet.

*****
Ett eksemplar av prosesskrivet sendes retten. Ett eksemplar sendes hver av sakens øvrige
prosessfu 11me ktiger.

Oslo, 15. august 2017
REGJERINGSADVOKATEN

Fredrik Sejersted
Regjeringsadvokat
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Advokat Cathrine Hambro
Wahl-Larsen Advokatfirma AS
Fridtjof Nansens plass 5
0160 OSLO

Deres referanse

Vår referanse

Dato

16-166674TVI-OTIR/06

18.08.2017

Natur og Ungdom m.fl. - Staten ved Olje- og energidepartementet
Besteforeldrenes klimaaksjon har i prosesskriv av 11.7.2017 under henvisning til tvisteloven
§ 15-7 første ledd bokstav b erklært partshjelp til fordel for saksøkerne. I prosesskrivet er det
bedt om at det settes av åtte dager til hovedforhandlingen. Partene er gitt frist til 15.8.2017 for
uttalelse.
Ingen av partene har motsatt seg at partshjelp utøves. Det legges således til grunn at vilkårene
for dette er oppfylt, jf. Høyesteretts ankeutvalgs beslutning av 4.2.2013 (HR-2013-265-U).
Etter dette besluttes at partshjelp tillates.
Når gjelder spørsmålet om å utvide hovedforhandlingen med en dag, har partshjelperen uttalt at
syv rettsdager til gjennomføringen er svært snaut for et så omfattende sakskompleks. Det fremgår
videre av erklæringen at partshjelperen slutter seg til de anførsler saksøkerne har gjort gjeldende
og tar sikte på å prosedere enkelte av dem. Det er også redegjort for at det skal gis forklaring
under hovedforhandlingen fra representant for partshjelperen. Partshjelperen har ikke fremlagt
noen nye bevis eller varslet vitneførsel.
Saksøkerne har i prosesskriv av 15.8.2017 uttalt at partshjelperklæringen innebærer at det må
reserveres noe mer tid, f.eks. slik at det settes av ytterligere en dag. Saksøkte har i prosesskriv av
samme dato motsatt seg en utvidelse.

Retten bemerker at den avsatte tid er et resultat av drøftinger mellom partene og retten, hvor
tidsavsettingen har skjedd basert på en forholdsvis detaljert planlegging. Slik retten ser det
foranlediger ikke det som er fremkommet av partshjelperens prosesskriv at det bør avsettes
ytterligere tid. Anmodningen om utvidelse tas derfor ikke til følge.
Likelydende brev er sendt til alle prosessfullmektigene.

Postadresse

Sentralbord

Saksbehandler

Postboks 8023 Dep., 0030 Oslo

22 03 52 00

Trine Langfjell Kibsgaard

Bankgiro

Organisasjonsnummer

Kontoradresse

Telefaks

Telefon

Ekspedisjonstid

Internett/E-post

Oslo tinghus, C.J. Hambros plass 4

22 03 53 53

22 03 52 06

Kl.0845-1545 (1500)

http://domstol.no/oslo tingrett
oslo.tingrett.eksp@domstol.no

974714647
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Åpning av Barentshavet sørøst er basert på korrekte tall - Oljedirektoratet
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Åpning av Barentshavet sørøst er basert på korrekte tall
tl;'..(1 1).201 7

Det er stor oppmerksomhet rundt tallgrunnlaget for åpning av Barentshavet sørøst for petroleumsvirksomhet.

Beregningene i Konsekvensutredningen og i Stortingsmeldingen er basert på korrekte tall fra Oljedirektoratet.
Bruttotallet (salgsverdien av antatte ressurser) for lavt scenario som er oppgitt i teksten i Konsekvensutredning.for Barentshavet
sørøst, er imidlertid feil. Det beklager vi . Dette har ingen konsekvenser for de øvrige beregningene i rapporten. Bruttotallet er ikke
brukt i disse beregningene, her er nettotall (korrekt bruttotall fratrukket kostnader) benyttet.
Feilen er presentert i teksten til konsekvensutredningen, men ikke i Stortingsmeldingen (melding til Stortinget nr 36 (2012-2013)
nye muligheter for Nord-Norge - åpning av Barentshavet sørøst for petroleumsvirksomhet).
En viktig del av en konsekvensutredning er ~ belyse de samfunnsmessige virkninger av petroleumsvirksomheten pa regionalt og
lokalt nivA.

I forbindelse med konsekvensutredningen fikk OD i oppdrag å gi brutto- og nettotall for to scenarioer for utviklingen i Barentshavet
sørøst.
Disse er udiskontert for å gi riktig grunnlag til de øvrige beregningene, som for eksempel utredningene av nasjonale og regionale
verdiskapings- og sysselsettingsvirkninger som ble gjort av henholdsvis Statistisk sentralbyrå og Poyri.

, OLJEORDLISTE

ordliste
petroleum

str.ir•ara.1
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L
ABONNER PÅ NYHET ER
Få siste nytt fra Oljedirektoratet tilsendt på e-post.
Resultat av leteboring
Boretillatelser
Produksjonstall
Andre nyheter
Faktasider og faktakart - teknisk informasjon
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Ny studie gir håp om
å holde
http://www.cicero.uio.no/no/posts/nyheter/ny-studie-gir-haap-om-aa-holde-oppvarmin... 23 .10.2017
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oppvarmingen under
1,5 grader
NYHETER - Nytt fra CICERO
Key scientists

Jan S. Fuglestvedt
RESEARCH DIRECTOR/SPECIAL ADVISOR

Ragnhild Bieltvedt Skeie
SENIOR RESEARCHER

AV: CHRISTIAN BJØRNÆS

Publisert 18.09.2017

Å oppfylle Paris-avtalens hovedmål om å

begrense økningen i den globale
gjennomsnittstemperaturen til 1,5 grader er
mulig, men vil kreve kraftige
httn· //www cfoero_ 11io_no/no/nosts/nvheter/nv-studie-l!ir-haan-om-aa-holde-onovannin... 23 .10.2017
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utslippsreduksjoner, understreker forskerne bak
en ny vitenskapelig artikkel.
Artikkelen som ble publisert mandag 18. september i det
prestisjetunge tidsskriftet Nature Geoscience, konkluderer med
at det er geofysisk mulig å begrense økningen av den globale
gjennomsnittstempe raturen til 1,5 grader sammenlignet med
førindustriell tid. Samtidig skriver forskerne at dette vil kreve
mer ambisiøse utslippsreduksjoner enn det verden så langt har
forpliktet seg til.
Bakgrunnen for artikkelen er et samarbeid mellom blant annet
CICERO, University of Oxford, University of Exeter og University
College London for å undersøke den geofysiske sannsynligheten
for å begrense global oppvarming til «godt under 2 grader
sammenlignet med førindustriell tid og arbeide for å begrense
temperaturøkningen til 1,5 grader.»
Beregningen av det gjenværende karbonbudsjettet for 1,5 grader,
det vil si hvor mye C02 vi kan slippe ut før temperaturen stiger
mer enn 1.5 grader, ble foretatt på tre ulike måter:
• Forskerne gikk på nytt gjennom tidligere resultater fra
komplekse jordsystemmodeller
• Forskerne foretok nye eksperimenter med en mellomstor
modell
• Forskerne evaluerte betydningene av usikkerheten rundt vår
forståelse av klimasystemet ved hjelp av enkle modeller.
I alle tilfeller ble utslipp og menneskeskapt oppvarming til dags
dato tatt i betraktning.
Ifølge Richard Millar, hovedforfatter og forsker ved University of
Oxford har vi tjue år med dagens utslipp før vi bryter
temperaturmålet i Parisavtalen.
- Dersom vi begrenser det totale C02 -utslippet fra og med 2015
til under 880 milliarder tonn C02 , eller om lag 20 år med
http://www.cicero.uio.no/no/posts/nyheter/ny-studie-gir-haap-om-aa-holde-oppvarmin... 23 .10.2017
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dagens utslipp, vil vi trolig overholde Paris-målet om å begrense
oppvarming til 1,5 grader sammenligne t med førindustriell tid.
- Tidligere beregninger av karbonbudsjettet for 1,5 °C, basert på
IPCCs femte hovedrapport, var rundt fire ganger lavere, så dette
er veldig gode nyheter med tanke på å kunne oppfylle ett av
Paris-målene , sier professor Pierre Friedlingstein fra University
of Exeter. Han er medforfatter av studien og en nøkkelekspert på
karbonbudsjetter i FNs klimapanel.
- Den femte hovedrapporten undersøkte ikke spesifikt
karbonbudsjettet for 1,5 grader slik vi gjør gjennom tre ulike
metoder. Dette målet ble først kjent etter klimatoppmø tet i Paris
og overrasket store deler av forskningsmiljøet, sier
Friedlingstein.
Professor Michael Grubb fra University College London mener at
konklusjonene fra artikkelen både viser at Paris-målene er innen
rekkevidde, og klargjør samtidig hva forpliktelsen til å begrense
temperaturøk ningen til 1,5 grader virkelig betyr.
- Fra og med neste år, når landene skal melde inn til FN hva de
har gjort, må de komme seg ut av kull og styrke sine
eksisterende mål. Jo tidligere globale utslipp begynner å falle,
desto lavere er risikoen for store klimaendringer, men også for
den økonomiske risikoen som vil oppstå dersom vi tvinges til å
gjennomføre ekstreme utslippsreduksjoner.
Jan S. Fuglestvedt, forskningsleder ved CICERO og medforfatter
av artikkelen, maner til forsiktighet i tolkning av artikkelen.
- Vi kan selvsagt glede oss over at det fremdeles kan være
geofysisk mulig å begrense oppvarmingen til ca. 1,5 grader. Dette
er godt nytt for lavtliggende øystater og andre sårbare samfunn.
Men vi må huske at vi uansett har en meget krevende utfordring
foran oss. Hvis vi skal klare Parismålet er det helt avgjørende at
vi kommer i gang med omstillingen og reduserer utslippene
drastisk. Siden 1,5 gradersmålet er såpass nært er det viktig med

httn://www.cicero.uio.no/no/oosts/nvheter/nv-studie-2:ir-haao-om-aa-holde-ooovarmin... 23 .10.201 7
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god kommunikasjon av ny kunnskap om klimasystemet til
beslutningstakere.

Del dette

Commentary: Did 1.5°C suddenly get easier?
COMMENTARY: A new paper suggestsa rather significant upward revision of
the carbon budget for 1.5°C. This is a potential game changer, but it is too
early to reformulate mitigation plans.

http://www.cicero.uio.no/no/posts/nyheter/ny-studie-gir-haap-om-aa-holde-oppvarmin... 23 .10.2017
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Seks ting du bør vite om ukas 1,5-studie
I midten av september publiserte Nature Geoscience en studie som viser at
1,5 gradersmålet fra Paris ikke er umulig likevel. Bare svært, svært vanskelig.

MELD DEG PÅ NYHETSBREVE T VÅRT

Hver uke sender vi ut et redaksjonelt nyhetsbrev med informasjon fra
CICERO
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Emission budgets and pathways consistent with
limiting warming to 1.5 °C
Richard J. Millar1·2*, Jan S. Fuglestvedt3, Pierre Friedlingstein1, Joerl Rogelj 4 •5, Michael J. Grubb6,
H. Damon Matthews 7, Ragnhild B. Skeie3, Piers M. Forster8 , David J. Frame 9 and Myles R. Allen 2•10
The Paris Agreement has opened debate on whether llmltlng warmlng to 1.5 °C Is compatible wlth current emlsslon pledges and
warmlng of about 0.9 •c from the mid-nlneteenth century to the present decade. We show that limiting cumulatlve post-2015
CO2 emlsslons to about 200 GtC would limit post-2015 warmlng to less than 0,6 •c In 66% of Earth system model members
of the CMIPS ensemble wlth no mltlgation of other cllmate drivers, lncreaslng to 240 GtC wlth ambltlous non•CO2 mltlgatlon.

We comblne a simple cllmate-carbon-cycle model wlth estlmated ranges for key cllmate system propertles from the IPCC
Flfth Assessment Report. Assumlna emlsslons peak and decllne to below current levels by 2030, and contlnue thereafter
on a much steeper decllne, whlch would be hlstorlcally unprecedented but conslstent wlth a standard ambltlous mltlgation
scenario (RCP2.6), results In a llkely ranae of peak wannlng of 1.2-2.0 •c above the mld-nlneteenth century. lf C02 emlsslons
are contlnuously adjusted over time to limit 2100 warmlng to 1.5 °C, wlth ambltlous non-C02 mltlgatlon, net future cumulatlve
C02 emlsslons are unlikely to prove less than 250 GtC and unllkely greater than 540 GtC. Hence, llmltlng warnilng to 1.5 •c Is
not yet a geophysical lmposslblllty, but Is llkely to requlre dellvery on strenathened pledges for 2030 followed by challenglngly
deep and rapid mltlgatlon. Strenphenlng near-term emlsslons reductions would hedge against a high climate response or
subsequent reductlon rates proving economlcally, technlcally or polltlcally unfeaslble.
he aim of Paris Agreement ls 'holding the increase In global
avcrage temperature to well below 2 •c above pre-industrlal
levels and pursuing efforls to limit the temperature increase
to 1.5 °C' (ref. I). The Parties also undertook to achieve this goal by
reducing net emissions 'to achieve a balance between anthropogenic
sources and removals by sinks of greenhouse gases in the second
half of this century: and hence implicitly not by geo-engineering
planetary albedo. Under what conditions is this goal geophysically
feasible?
Human-induced warming reached an estimated 0.93 •c
(±0.13 "C; 5-95 percentile range) above mid-nineteenth-century
conditions in 2015 and is currently increasing at almost 0.2 •c per
decade1 • Combined with the effects of El Nifto and other sources
of natural variability, total warming exceeded 1 •c for the first time
in 2015 and again in 20163 • Average temperatures for the 2010s
are currently 0.87 •c above 1861-80, which would rise to 0.93 •c
should they remain at 2015 levels for the remainder of the decade.
With a few exceptions4•5, mitigation pathways that could achieve
peak or end-of-century warming of 1.5 •c have thus far received
little attention. Even the 'Paris, increased ambitton' scenario of ref. 6
results in CO1 emissions still well above zero in 2100, and hence a
low chance oflimiting warming to 1.5 •c.
Long-term anthropogenic warming is determined primarily by
cumulative emissions of CO2 (refs 7-10 ): the IPCC Fifth Assessment
Report (IPCC-AR5) found that cumulative CO2 emissions from
1870 had to remain below 615 GtC for total anthropogenic warming
to remain below 1.5 •c in more than 66% of members of the

T

5th Coupled Model Intercomparison Project (CMIP5) ensemble of
Earth system models (ESMs) 11 (see Fig. la). Accounting for the
545GtC that had been emitted by the end of 201412 , this would
indicate a remaining budget from 2015 ofless than seven years of
current emissions, while current commitments under the Nationally
Determined Contributions (NDCs) indicate 2030 emissions dose to
current levels 13 •
The scenarios and simulations on which these carbon budgets
were based, however, were designed to assess futures in the absence
of CO2 mitigation, not the very ambitious mitigation scenarios
and correspondingly small amounts of additional warming above
present that are here of interest. Furthermore, many mitigation
scenarios begin reductions in 2010 and are already inconsistent with
present-day emissions, complicating the comparison with pledges
for 2030.

Carbon budgets and scenarlos for ambitious climate goals
The black cross on Fig. la shows an estimate of human-induced
warming, which excludes the impact of natural fluctuations such as
El Niiio, in2015 (0.93 ± 0.13"C relative to 1861-80; 5-95 percentile
range) and pre-2015 cumulative carbon emissions (545 ± 75 GtC
since 1870; 1 s.d.). Although both quantities are individually
consistent with the CMIP5 ensemble, in the mean CMIP5 response
(coloured lines) cumulative emissions do not reach 545 GtC until
after 2020, by which time the CMIP5 ensemble-mean humaninduced warming is over 0.3 •c warmer than the central estimate
for human-induced wanning to 2015. In estimating the outstanding

1College of

Engineering, Mathematical and Physical Sciences, University of Exeter, Exeter EX4 4QF, UK. 2 Environmental Change Institute, University of
Oxford, South Parks Road, Oxford OXl 3QY, UK. 3 Center for International Climate and Environmental Research-Oslo (CICERO), PO Box 1129, Blindern,
0318 Oslo, Norway. 4 Energy Program, International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA), 2361 Laxenburg, Austria. 5 Institute for Atmospheric
and Climate Science, ETH Zurich, Universitåtstrasse 16, 8006 Zurich, Switzerland. 6 Institute for Sustainable Resources, University College London, London
WClH ONN, UK. 7Concordia University, Montreal, Quebec H3G 1MB, Canada. 8 School of Earth and Environment, University of Leeds, Leeds LS2 9JT, UK.
9 New Zealand Climate Change Research Institute, Victoria University of Wellington, PO Box 600, Wellington, New Zealand. 10 Department of Physics,
University of Oxford, Oxford OXl 3PJ, UK. •e-mail: richard.millar@ouce.ox.ac.uk
NATURE GE0SOENCE I VOL 10 I OCTOBER 2017 I www.nature.com/naturegeoscience
© 2017 Macmillan Publishers Limited. part of Springer Nature. All rights reserved.
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Cumulative total anthropogenic CO2 emissions from 1870 (GtCO 2)
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than 0.6 °( above 2010-19 in b.

carbon budget for 1.5 °C, this is an important discrepancy. IPCCAR5 also calculated the percentiles of the CMIP5 distribution
that excceded given thresholds of warming relative to the average
of 1986-2005 (Table 12.3 of ref. 14), adding a further 0.61 °C
to express these reiative to l!!SU-1900. However, this reference
period and the GCM ensemble used in this table are not identical
to the ESM ensemble used to derive estimates of the carbon
budget, for which a volcano-free reference period is preferred, to
focus on human-induced warming. Moreover, since the discrepancy
in warming between ESMs and observations emerges only after
2000, expressing warming relative to the 1986-2005 reference
period <loes not entirely resolve it and also does not address the
small underestimation of cumulative emissions to date. Figure lb
shows an alternative analysis of the CMIP5 ensemble to assess
the remaining carbon budget for an additional 0.6 °C of warming
b eyonrl th ~ cnrr~nt ,.lrcaile, a rimsihle interpretation of 'pursuing
efforts to limit the temperature increase to 1.5 °C' in light of
estimated human-induced warming to date. The median response of
the CMIP5 models indicates allowable funne cumulative emissions
(threshold-exceedance budget or TEB 15 ) of 223 GtC for a further
0.6 °C warming above the 2010-2019 average, and a 204 GtC
remaining TEB from 2015 to keep warming likely below this
value (meaning, by the time cumulative emissions from 2015 reach
204 GtC, 66% of CMIP5 models have warmed less than 0.6 °C above
the present decade, consistent with the methodology for assessing
the 2 °C carbon budget in IPCC-AR5 16 ). Given uncertainty in
attributable human-induced warming to date, differences between
observational products and true global surface air temperature17 ,
and the precise interpretation of the 1.5 °C goal in the Paris
Agreement (for example, the choke of pre-industrial reference
pcriod which temperatures are defined relative to 18 ), budgets
corresponding to a range of levels of fu ture warming should also be
considered-see Table 1 and the Supplementary Information.
TEBs are useful because peak CO 2 -induced warming is a
function (shown by the grey plume in Fig. l) of cumulative
CO 2 emissions and approximately independent of emission path,
although threshold behaviour, such as sudden carbon release from
thawing permafrost, might complicate this relationship 19 • This does
not apply to non-CO 2 forcing, which is relatively more important for
ambitious mitigation scenarios. The rapid warming from the 2000s
742

to the 2030s in CMIP5 arises partly from strong increases in net
non-CO 2 forcing over this period in the driving RCP scenarios, due
to simulated rapid reductions in cooling aerosol forcing. It remains
unclear whether this increase in non-CO 2 forcing will be observed
if future reductions in aerosol emissions occur because present-day
effective non-CO2 forcing is still highly uncertain 20 • Table 2 shows
budgets for thresholds of future warming in the CMIP5 ensemble
under an RCP2.6 scenario, a stabilization scenario in which nonCO2 forcing across the rest of the century remains doser to the
2010-2019 average than in the RCP8.5 scenario. This allows more
CO 2-induced warming for the same total, increasing the median
TEB of the CMIP5 distribution for an additional 0.6 °C to 303 GtC
and the 66th percentile to 242 GtC.
In many current ambitious mitigation scenarios (for example,
RCP2.6 (ref. 21), dark blue lines in Fig. 2), substantial CO 2
emission reductions beein in 2010. such that both emissions and
forcing are already inc~nsistent with observed climate state and
emission inventories to date. The thick dark green lines in Fig. 2
show an amended version of RCP2.6 that is more consistent with
current emissions and estimated prcsent-day climate forcing. This
scenario, hereafter referred to as RCP2.6-2017, assumes the same
proportional rates of change ofboth CO 2 and other anthropogenic
forcing components as in the standard RCP2.6 scenario from
2010, hut with the mitigation start date delayed by seven years to
2017 (following the RCP8.5 scenario22 between 2010-2017) . This is
more representative of a possible mitigation pathway from today:
many nations are already planning on policy action to reduce
emissions over the 2015-2020 period, in anticipation of achieving
their NDC commitments in the future. Total anthropogenic
radiative forcing peaks in 2050 (at 3.41 W m- 2 ) in RCP2.6-2017, as
opposed to in 2043 (at 3.00 W m- 2 ) under RCP2.6. The grey lines
represent emissions pathways from the IPCC 430-480 ppm scenario
category2 3•24 hut with proportional decreases in radiative forcing also
delayed by seven years to start in 2017.
Figure 2c shows the implications of these scenarios for future
warming, evaluated with a simple climate model that reproduces
the response of the CMIP5 models to radiative forcing under
ambitious mitigation scenarios (Supplementary Methods). Like
other simple climate models, this Jacks an explicit physical link
between oceanic heat and carbon up take. It allows a global feedback
NATURE GEOSCIENCE I VOL 10 I OCTOBER 2017
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Table 11 Future cumulative budgets (GtC) from January 2015
for percentiles of the distribution of RCPS.5 simulations of
CMIPS models and varlous levels of future warming above the
modelled 2010-2019 average.
Warming above

Percentlles of CMIPS models

Warmlng above

2010-2019 average (°C)

0.3
0.4

Percentlles of CMIPS models

2010-2019 average (°C)
90%

66%

50%

33%

10%

80
107
137
164
199

119
155
186

382
416

142
172
209
250
289
333
376
421
464

189
242
299
333
387
438
505
579
653

1.0

306

106
133
168
204
245
279
321
358

1.1

332

395

0.5
0.6
0.7
0.8
0.9

Table 21 Future cumulatlve budgets (GtC) from January 2015
for percentiles of the distribution of RCP2.6 simulations of
CMIPS models and varlous levels of future warming above the
modelled 2010-2019 average.

231
274

223

256
301
348

Percentiles correspond to the percentage of CMIP5 models that have greater cumulative
emisslons lor the given leve I or warming.

0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
1.1

90%

66%

50%

89
106
126

106

118
173
214
303

143

170
177
277
468

NA

152
191
242

291
372

NA
NA
NA

NA
NA
NA
NA
NA

33%
133

10%

193
258

NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA

NA
NA
NA
NA
NA
NA

245

Percentiles correspond to the percentage ol CMIPS medels !hat have greater cumulatlve
emissions for the given lever ot warming. lf an insufficient number of models warm above a

particular threshold lo calculate a given percentlle of the total mode! distrlbution !hen a value
of NA Is given.

between temperature and carbon uptake from the atmosphere, but
no direct link with net deforestation. It also treats all forcing agents
equally, in the sense that a single set of dimate response parameters
is used in for all forcing components, despite some evidence of
component-specific responses25.26 • We do not, however, attempt to
calibrate the mo del directly against observations, using it instead to
explore the implications of ranges of uncertainty in emissions12 , and
forcing and response derived directly from the IPCC-AR5, which
are derived from multiple lines of evidencc and, importantly, do
not depend directly on the anomalously cool temperatures ohserved
around 2010. Non·CO2 fordng and the transient dimate response
(TCR) co-vary within ARS ranges to consistently reproduce
present-day extemally forced warming (Methods), and as in
Fig. 1b, we quote uncertainties in future temperatures relative to
this level.
The limits of the green plume in Fig. 2c show peak warming
under the RCP2.6-2017 scenario is likely between l.24-2.03 •c
(1.12-1.99°C for 2100 warming) given a 2015 externally forced
warming of 0.92 •c. The IPCC-AR5 did not propose a 'bestestimate' value of the TCR, hut using a central value of 1.6 • C
(the median of a log-normal distribution consistent with IPCC-AR5
likely ranges, the typical shape of most reported TCR distributions
in ref. 16), RCP2.6-2017 gives a median peak warming of 1.55 •c
above pre-industrial (1861-1880 mean) and 1.47 •c in 2100,
approximately consistent with as likely as not (50% probability of)
warming below 1.5 •c in 2100.
The shaded green hands show the central four prohahility
sextiles of the distribution of responses to RCP2.6-2017 for a lognormal distribution for the TCR (see Supplementary Methods
for alternative distrihutions). Under RCP2.6-2017, peak warming
is likely below 2 •c, and well helow 2 •c by ·the end of the
century. However, such a scenario cannot exdude a non-negligible
probability of peak warming significantly in excess of 2 •c,
particularly given the possibility of nonlinear dimate feedbacks, for
which there is some evidence in more complex GCMs27 •
Emissions in Fig. 2a are diagnosed from radiative forcing in
Fig. 2b using a version of the IPCC-ARS carbon-cycle impulseresponse function28 , with a_ minimal modification to account
for the change in the impulse response between pre-industrial
and twenty-first century conditions due to atmospheric CO 2 and
temperature-induced feedbacks on carbon uptake, as observed
in Earth system models29 • This simple model reproduces the
response ofESMs to ambitious mitigation scenarios (Supplementary
Information) induding, with hest-estimate parameters, nearconstant temperatures following a cessation of CO 2 emissions. The

temperature response of the UVic Earth System Climate Mode!
(UVic ESCM)3 o-32 driven by the diagnosed RCP2.6-2017 emissions
scenario and non-C02 forcing is shown in Fig. 2c (orange line),
and Is emulated well by the simple carhon-cyde-dimate model
with equivalent dimate response parameters (thin green line, see
Methods}. Carhon-cycle feedback uncertainties (see Methods) have
only limited scope to influence the allowable emissions under
scenarios in which concentrations and temperatures peak at a
relatively low level.
Since RCP2.6-2017 represents a scenario with ambitious CO2
and non-CO 2 mitigation, it currently Hes near the lower limit of
2100 anthropogenic forcing available in the literature•· 15 , as shown
by the grey lines in Fig. 2. We have not assumed any additional
non-CO 2 mitigation heyond RCP2.6, but uncertainties in mitigation
technologies and demand reduction measures decades into the
future mean that non-CO2 mitigation mayyet play a !arger role than
indicated here.

Adaptive mitigation and carbon budgets
The Paris Agreement establishes a regime of continuously
updated commitments informed by on-going scientific and
policy developments and the overarching temperature and
emission reduction goal. Therefore, we re-estimate carbon
budgets, accounting for the present-day dimate state and current
uncertainty in the dimate response, and assuming mitigation
efforts are perfectly adapted over time to achieve a warming in
2100 of 1.5 °C for a range of possihle realizations of the dimate
response2-33 • Figure 3a shows a distribution of future temperature
trajectories, for different dimate responses, that are all consistent
with ohserved attributable warming in 2015 and a smooth transition
to 1.5 °C in 2100. The limits of the green plume show temperature
trajectories associated with IPCC-AR5 likely ranges for the TCR and
equilibrium dimate sensitivity (ECS), with hands delineating the
central four sextiles of the distribution. These temperatures initially
follow the responses to the RCP2.6-2017 scenario (the green plumes
in Fig. 2c) hut are then smoothly interpolated over the coming
century to the trajectory given by the best-estimate response (see
Supplementary Methods). This provides a simple representation of
goal-consistent pathways fora range of possible dimate responses34 •
In contrast to a scenario-driven, forward-modelling approach (for
example, ref. 6 and Fig. 2), the temperature trajectories in Fig. 3a
define the scenario, from which corresponding CO2 emission
pathways (Fig. 3b) are derived, similar to the temperature-tracking
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Flpre 21 Emlsslons, forclng and temperature response associated wlth varlous mltlgatlon scenarlos. a, Solid lines show median diagnosed emlssions,
with green shading showing the central four probability sextiles in the carbon-cycle feedbacks distribution. The brown bar denotes projected emissions in
2030 based on current NDCs. b, Solid lines show total anthropogenic forcing (expressed in terms of forcing equivalent CO2 concentrations on the
right-hand axis) fo r RCPB.5 (red), RCP2.6 (dark bl ue), RCP2.6-2017 (da rk green) and delayed IPCC-WG3 430-480 ppm (grey) scenarios. Dotted lines
show non-CO2 forcing. c, Solid lines show median temperature response, wilh green shading showing the central four probability sextiles of response to
RCP2.6-2017 radiative forcing. Black bar shows the likely r1mge for the IPCC-AR5 scenario-independent projection for the average of the 2016-2035
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approach used by ref. i 0. T'nis implicitly assumes that information
on the emerging climate response is available and acted upon
instantaneously. In reality, both resolving the response and adapting
policies will be subject to delay, although the impact can be reduced
if policies respond to both observed and decadal predictions of
human-lnduced warming, which are much hetter constrained than
long-term projections of, for example, ECS.
Green hands in Fig. 3b show emissions compatible with the
goal-consistent temperature trajectories and climate responses of
Fig. 3a, computed using the modified IPCC-AR5 impulse-response
function with carbon-cycle feedback uncertainty assumed positively
correlated with the TCR (see Methods). Such an assumotion mav
be pessimistic, hut uncertainty in these feedbacks m~y also b~
underestimated in CMIP5-the impact of thawing permafrost, for
example, is generally not represented.
Figure 3c shows cumulative emissions (net carbon budgets)
consistent with limiting warming to 1.5 •c warming in 2100
under the climate response uncertainty distribution and these
goal-consistent pathways. The median ('as likely as not') case
corresponds to a cumulative budget of 370 GtC (1,400 GtCO 2 all carbon budgets given to two significant figures) from 2015 to
2100, including ~lOGtC of net negative emissions in the final
decades. Compared to this, higher cumulative CO2 emissions
budgets are associated with lower climate responses and vice versa
(hence the ordering of the coloured hands in 3a,b). Assuming
completely successful adaptive CO 2 mitigation to achieve a warming
of 1.5 •c in 2100 (allowing for mid-century tempera ture overshoots,
assuming non-CO 2 forcing following RCP2.6-2017, and imposing
no restrictions on the rate of net carbon dimtide removal), the
cwnulative carbon budget from 2015 to 2100 is unlikely ( <33%
probability) to be less than 250 GtC (920 GtCO 2 ), in good agreement
with the 242 GtC TEB for the 66th percentile of the CMIP5
distribution for 0.6 °C warming above the 2010-2019 average in the
RCP2.6 scenario (Table 2). Conversely, cumulative future emissions
from 2015 compatible with a warming of 1.5 •c in 2100 are unlikely
to be greater than 540 GtC (the top of the 50-67% band in Fig. 3c)

even under such an ideaiized perfectly responsive mitigation poiicy.
The relationship between CO2 -induced future warming compatible
with the cumulative emissions shown in Fig. 3c is also broadly
consistent with that expected from the IPCC-AR5 likely range of
the transient climate response to cumulative carbon emissions, or
TCRE (see Supplementary Fig. 4), which, when combined with
varying contributions from non-CO2 forcing, informs the allforcing budgets quoted here.
The small difference that varying TCR makes to warming
between 2015 and 2030 (Fig. 3a) highlights both the importance
of continuous quantifications of human-induced warming in any
stocktake of progress to climate stabilization. and the need for
a precautionary approach even under an adaptive mitigation
regimel4. Although more progress has been made on constraining
TCR than ECS, uncertainties are unlikely to be resolved rapidly.
Allowing emissions to rise in the hope of a low dimate response
risks infeasible subsequent reductions should that hope prove ill
founded. Conversely, the risk of 'over-ambitious' mitigation is low:
the darkest green plume in Fig. 3b shows that the difference between
a TCR of 1.3 °C and 1 •c has a substantial impact on the allowable
carbon budget for 1.5 °C, but the probability of a TCR in that range is
already assessed to be low. Since IPCC-AR5 a number of studies have
suggested an increase in the lower bound on the TCR towards 1.3 •c
(for example, ref. 25), whilst others indirectly support a 1.0 °C lower
bound through upward revisions of radiative forcing3 5·36 • Using a
TCR!ikelyrange ofl.3-2.5 •cand an ECSlikelyrange of2.0-4.5 •c,
the remaining budget fora 1.5 •c warming would be unlikely greater
than 400 GtC and unlikely less than 220 GtC (see Supplementary
Fig. 18).
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Discussion and implications for the 'emissions gap'
Much recent policy discussion has centred on the 'emissions
gap' between the NDCs emerging from the Paris Agreement and
emission scenarios consistent with 1.5 •cand 2 •c (refs 13,37). The
extent of any 'gap' depends on the uncertain climate response; the
definition of the Paris Agreement goals; the interpretation, delivery
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Figure 3 ITempemure traJectories and associated emlsslons consistent with 1.5 °C warmlng In 2100 fora range of climate responses under an adaptive

mltlgation regime.•• The thick green line shows median response to RCP2.6-2017 scenario as in Fig. 2c, green plume shows temperature trajeclories
corresponding initially to the central four sextil es of the response to RCP2.6-2017, then smoothly interpolated over 2017-2117 to the median response. The
orange line shows the response of the UVic ESCM driven by diagnosed emissions from the simple climate-carbon-cycle model consistent with the
interpolated temperature trajectory corresponding to the UVic ESCM climate response parameters. The thin green line shows the response of the simple
climate-carbon-cycle model driven by the same emissions as the UVic ESCM with identic1I climate response parameters to UVic ESCM and identicat
carbon-cycle parameters to the standard RCP2.6-2017 scenario In Fig. la. These two Hnes correspond to the lefl-hand axis only. b, Diagnosed emissions
consistent with temperature trajectories In • and the corresponding response percentile. Brown and black bars shows NDC emlssion range and near-term
temperature projection as in Fig. 2. c, Cumulative emissions from 2015, or relative to 1870 (right-hand axis) assuming the observed best estimate of
545 GtC emissions 1870-2014.
and/or revision of the NDCs, and in particular the technical and/or
socio-economic feasibility of subsequent emissions reductlons.
Considerable uncertaintles are associated with the NDCs themselves13·38. Modelling indicates that the NDCs could be consistent
with global fossil-fuel and land-use change CO2 emissions in 2030
only slightly above 2015 values6. 13 (lower limit of the brown bar
in Figs 2a and 3b), dose to the RCP2.6-2017 scenario. This would
imply that ifNDCs are fully implemented (including all conditional
elements), with plausible values for Chinese emissions in 2030,
and RCP2.6-2017 mitigatlon rates are maintained after 2030, then
the NDCs would still remain inconsistent with future scenarios
projected to correspond to a peak warming likely below 2 °C and
a 2100 warming as likely as not below 1.5 °C. However, a modest
stcengthening of the pledges corresponding to an approximate 10%
reduction in proposed 2030 emissions could achieve consistency
with such scenarios. Hence, the NDCs as they stand do not necessarily imply a commitment to a fundamentally different approach,
such as resorting to solar radiation management (SRM}, to achieve
a warming of 1.5 °C in 2100, if the climate response is dose to
or less than our central estlmate and if emissions can be rapidly
reduced after 2030. The RCP2.6-2017 scenario involves a smooth
transitlon to slightly negative net CO2 emissions after 2080, which
may require challenging rates of deployrnent of CO2 removal (CDR).
Figure 3b shows that returning warming to 1.5 °C in 2100 undera
higher climate response potentially requires very substantial rates of
CDR, which may not be technically feasible or socio-economically
plausible.
An additional caveat to assessments of a 2030 'emissions gap' is
that most NDCs are formulated in terms ofCO 2 -equivalent (CO 2 e)
emissions, a composite metric of warming impact of different
gases based on Global Warming Potentials (GWPs) from various
IPCC reports.- It is therefore impossible to assess precisely the 2030
emissions of CO2 itself that are compatible with these pledges
without additional asswnptions, .because CO2 e pledges could be
attained through varying combinations of long-lived and shortlived forcer mitigation 39- 41 • Separate reporting of long-lived and
NATURE GE0SOENCE I VOL 10 I OCTOBER 2017

short-lived greenhouse gases in national pledges would help clarify
their long-tenn implications4u 2 •
Aside from scientific uncertainties and the interpretation of
the NDCs, a crucial issue is the feasibility of achieving sufficient
rates and levels of decarbonization required by these ambitious
mitigation scenarios. Rapid decarbonization relies on societies
being able to swiftly replace existing capital with new investments
at massive scales. Inertia within the economic system is an
important constraint on realizable mitigation pathways43 . RCP2.6like scenarios imply decarbonization at over 0.3 GtC yr-• yr- 1 in
the 2030s and 2040s-or 4-6% per year sustained for multiple
decades. lf applied to gross CO2 emissions, such rates of reduction
have historically been observed globally only for short periods,
such as in the 1930s Great Recession and the Second World
War, and regionally in the collapse of the former Soviet Union1\
Sustained decarbonization at these rates, and the associated
capital displacement (run-down and replacement of fossil-fuel
infrastructure), would be historically unprecedented, although the
parallel between intentional policy-driven decarbonization in the
future and historical rates remains unclear.
Longer-term deep decarbonization also relies on many energy
system innovations, including development and deployrnent on
an unprecedented scale of renewable energy as well as, as yet
undemonstrated, amounts of carbon capture and storage and
CDR45 • Given possible limits to rates of decarbonization, nearterm mitigation ambition and delays in mitigation start dates
may strongly influence peak and 2100 warming. The purple
dashed lines in Fig. 2 illustrate this point with a simple scenario
in which CO2 emissions reduce linearly (at 0.17 GtC yr- 1 yr- 1 ,
about 0.6 GtCO 2 yr- 1 yr- 1 ) from 2020 to achieve approximately
the same Warming as RCP2.6-2017 in 2100. Under this scenario,
maximum rates of decarbonization are much lower than in RCP2.62017, in both absolute and percentage terms, demonstrating the
potential advantage of more ambitious near-term mitigation given
the risk that subsequent RCP2.6-like rates of decarbonization may
be unachievable.
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More ambitious near-term mitigation may be more feasible than
previously thought. The rapid growth of global emissions from 2000
to 2013 was dominated by increases in Chinese emissions46 , driven,
at !east in part, by unprecedented levels of deht-fuelled investment
in carbon-intensive industries and capita! stock47 • Sustaining such
expansion is likely to be neither necessary (the infrastructure is now
built) nor feasible (the debt levels are likely to prove unsustainable )47 •
For these reasons, the possibility that both Chinese and global
emissions are at or near their peak46•48 , and could reduce from 2020,
seems less far-fetched than it once did. This could allow for the
required strengthening of the NDCs in the 2020 review towards an
RCP2.6-2017 trajectory or beyond, more readily con~istent with a
1.5 ·c goal.
Regular review of commitments is built in to the Paris
Agreement. This stocktake should be extended to relate
commitments directly to the long-term temperature goal. As
human-induced warming progresses, the question must be asked:
'.Are we on track to reduce net emissions to zero to stabilize
dimate well below 2 •c as agreed in Paris'? Regular updates of
human-induced warming based on a standard and transparent
methodology would allow countries to adapt commitments to the
emerging dimate response. Our analysls suggests that 'pursuing
efforts to limit the temperature increase to 1.5 •c' is not chasing
a geophysical impossibility, hut is likely to require a signiflcant
strengthening of the NDCs at the first opportunity in 2020 to
hedge against the risks of a higher-than-expected climate response
and/or economic, technical or political impediments to sustained
reductions at historically unprecedented~ ra tes after 2030.

Methods
Methods, including statements of data availability and any
associated accession codes and references, are available in the
online vcrsion of this paper.
Received 3 February 2017; accepted 22 August 2017;
published online 18 September 2017
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Methods
We refer to 'climate response' as a specified combination of the TCR and ECS
lhroughout this paper. Our median estimate cllmate response (TCR

= 1.6 'C, ECS

=2.6 'C) is defined as the median oflog-normal distributions consistent with

IPCC-AR5 likely bounds on the TCR and ECS (TCR: 1.0-2.5 'C; ECS: 1.5-4.5 'C).
From this, the likely above/below values are found from the 33rd and 67th
percentiles of the distribulion (TCR: 1.3-1.9 'C; ECS: 2.0-3.3 'C). The median TCR
ofthis log-normal distribution is significantly lower than In the IPCC-ARS ESM
ensemble bul is more consislent with observed warming lo date than many
ensemble members (see Supplemenlary Methods), indicative of the multiple lines
of evidence used lo derive the IPCC-ARS uncertainty ranges. Although JPCC-ARS
did not explicitly support a specific distribution, there is some theoretical
justification 50 fora log-normal distribution fora scaling parameter like the TCR.
Reconciling the IPCC-ARS best estimate of attrlbutable warming trend over
1951-2010 with the best-estimate effective radiative forcing requires a
best-estimate TCR near to I .6 "C under the simple climale mode! used here,
consistent with a log-normal distribution. As a sensltivlty study, we also assume a
Gausslan distribulion for the TCR (see Supplementary Methods) that raises the
2015 attributable warming to 1.0 'C hut only marginally affects the remaining
carbon budget fora 1.5 'C warmlng above pre-lndustrial (the likely below budget is
reduced to 240 GtC).
The ECS distribution used here ls derived directly from IPCC-ARS likelv
bounds that drew on multiple lines of evldence, so o~r conclusions are not directly
affected by uncertainties In the efficacy of ocean heat uptalte thai affect purely
observational constralnts on ECS". We are not here arguinll for the revlsion of
uncertalnty utimates on any climale reaponse parameters, although any ,uch
revision would of course affect our concluslons. The implications of an increased
lower bound on the climate response are shown In Supplementa.ry Fig. 18.
Reproducing present-day temperatures with dlfferlng values for both the TCR
and ECS requlres these parameters to co-vary with present-day nei anthropogenlc
radlative forclng". In the best-estlmate forcing case (Fig. 2b), past and future
effectlve radiatlve forcing components are lndividually 1caled (multlplicatlvely) to
match the respective best-eslimate values for each component in 2011 as given in
IPCC-ARS". Figures 2 and 3 scale past and future anthropogenlc aerosol effecttve
radiative forcing (the most uncertain forclng component11 ), along with accountlng
for combined uncertainty in the non-CU, etfeclive radiatlve torcing components
thai were assessed to have Gaus,ian-distributed uncertainty In IPCC-ARS (draws
from this distribution are antl-correlated with TCR). The aerosol radiattve forcing
scaling factor is chosen to give externe.lly forced warming above 1861-1880 equal
to that under the median climate response (thai is, 0.92 'C In 2015) for all draws
from the climale response distribution. In all cases shown the scaled 2011 aerosol
fordng is within lPCC-ARS assessed uncertalnty bounds. A ,ummary of cUmate
system propertles used Is given In Supplementary Table I: In only one case (the
TCRE value lmplied by the lowest, 17th, percentile) are thcse outslde the ARS
'likely' ranges, and this parameter comblnatlon Is used only in the figures, not our
headline conclusions.
Temperature anomalies are computed using a two-timescale lmpulse-response
model from refs 28,29, in which surface temperatures adjust to an imposed
r~uli~tiv~ fnr,c!.!_"1~ 1.t71th_ ~ fut ;md !i:lm~ timPcr::111~ r'11.!~rt~ri7in~ !h_~ !!!'t!.__lrP nfhP::11t
into the upper and deep ocean (set at 8.4 and 409.5 years, respectively, as in ref. 28).
The lower limit of the TCR likely range requlres • total anthropogenic forcing of
3.54 wm- 2 in 2011, slightly greater than the upper bound of the JPCC-ARS
confidence interval (3.33 W m-'). Natura! forcing is taken as given at
http://www.pik-potsdam.de/~mmalte/rcps and Is smoothed with a JO-year
standard deviation Gaussian filter beyond 2015 in all scenarios.
In constructing temperature trajectories in Fig. 3a, a smooth cosine
lnterpolatlon of the CO,-induced warming is applied over the perlod 2017 to 21)7
between the response fora specific climate response parameter ,et to RCP2.6-2017
and the total warming under the RCP2.6-2017 median climate response (which
meets the goal of 1.5 'C in 2100). Non-CO, warmlng remains as originally
simulated under the climate response parameter sel for RCP2.6-2017, and only
CO,-induced warming is adapted to force the total warming to asymptote lowards
the median response of RCP2.6-2017, corresponding toa scenario In which only
CO, policy responds to the emerging signal.
CO, emissions in Figs 2a and 3b are derived using the simple carbon-cycle
impulse-response formulation in re( 28, modifled to make alrbome fraction a
linear function ofboth warmlng and cumulative carbon uptake by terrestrial and

' 10 1 H1ilH/1IN(,r()ll);·

ocean sinks". Emissions in all figures are smoothed wilh a Gaussian filler wilh a
standard deviation of two years: note thai our use of an acausal filter implies thai
emlssions are continuously adjusted to projected human-induced warrning over
this timescale in addition to warming to date. Cumulative emissions (Fig. 3c) are
more robust than cmission ratcs in any given year, since rates depend on the
mcthod used to construct these goal-consistent pathways.
The strength of carbon-cycle feedbacks (a single scaling factor applied to default
rT and re coefficients In ref. 29) varies from 0 to 2, consistent with the CMIPS
RCP2.6 ensemble (Supplementary Information). We assume thai this scaling factor
range corresponds to the 5th-95th percentiles of a Gaussian distribution. In Fig. 3,
draws from this carbon-cycle feedback scaling factor distribution are taken at an
equal percentile to thai from the TCR distribution. This correlation between the
TCR and carbon-cycle feedback dlstribution is chosen to maximize the range of
carbon budgels calculaled from Fig. 3. For each carbon-cycle feedback strength,
total alrbome fraction is adjusted (via the r0 parameter in ref. 29) to reproduce
observed CO, emissions in 2014; and leads toa range ofhistorical cumulative CO,
emisslons of 467-598 GtC (l 7th-83rd percentUe of distribution), with a median
estimale of 542 GtC, under carbon-cycle-only uncertainty.
Figures 2c and 3a show a version of the simple carbon-cycle-clirnate mo del
(thin green lines) with thermal dimate response parameters as represented in the
tNic Earth System Oimate Mode! (verslon 2.9; TCR = 1.9 'C and ECS =
3.5 °C)' 1J> and default carbon-cycle parameters given In ref. 29. These parameters
achieve a good emulation of the UVic ESCM response when driven with the
RCP4.5 scenario (see Supplementary Methods). In Fig. 2c, tNic ESCM and the
tNic ESCM-emulation simple carbon-cycle-climate mode! version are driven by
RCP2.6-2017 emissions, diagnosed from the simple climate-carbon-cycle mode!
using the medfan climate response and carbon-cyde parameters (dark green line in
Fig. 2a) and RCPl.6-2017 non-CO, ndiative forcing scaled as discu,sed previously,
fora 1.9 'C TCR. In Fig. 3a, tNic ESCM and the UVic ESCM-emulation simple
carbon-cycle-climate mode) version are driven by diagnosed emissions
corresponding to an lnterpolated temperature pathway at a 1.9 'C TCR, consistenl
with the method described prevlously.
We add an estimate of the 2030 land-use emissions in RCP2.6-2017 (2023 in
RCP2.6), as derived from the MAGICC model53 (http://www.pik-potsdam.de/
~ mmalte/rcps), to the fossil-fuel and industry emissions consistent with the NDCs
trom rel. 12 for the brown bars In FiBs 2 and 3.
In analysis of the CMIPS ensemble budBets given in Tables 1 and 2, budgels are
calculated in an identical fashion to ref. 54 (both in terms of models and initial
condition ensemble members used). Budgets are TEBs and are derived from
percentiles of the distribution of decadal means of CMIPS RCP8.5 integratlons,
linearly interpolati ng b etween adjacent rank-ordered ensemble members. In
Table 2, where insuf6cient models cross a particular future warming threshold lo
calculate a partlcular percentilc of the total mo del distribution at that threshold, no
value Is reported. For the grey (l%yr- 1 C01 lncrease) plume in Fig. 1, cumulative
emlssions and temperatures are expressed from the beginning of the increase
(Fig. la) and relative toa ten-year period centred around the year in which
concentrations reach the 2015 value of398 ppm (Fig. lb). Scenarios thai peak and
decline emissions were excluded from the red plume in Fig. lb.
Code availability. Code will be avaUable on request to the corresponding author.

Data availability. RCP forcing data used In this study are available at
http://www.pik-potsdam.de/~ mmalle/rcps.
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Verden l<an ha bedre tid enn frylctet på
å stanse l<lin1aendringene.

l.

:I

andagbleen
ny forskningsartikkel
publisert i
Nature
Geoscience.
Den har gitt verdens klimaforskere bakoversveis. Er konldusjonene riktige, er artikkelen den
beste nyheten for klimaet p å
lange tider. Kort fortalt: Verden
kan ha en bedre mulighet til å
klare de ambisiøse klima.målene
fra Parisavtalen enn tidligere
antatt.
Dette er hva det handler om:
Arbeidet er ledet fra Universitetet i Oxford og er gjort av
anerkjente klimaforskere. Jan S.
Fuglestvedt, som er en av
nestlederne i FNs klimapanel og
jobber ved Cicero Senter for
klimaforskning i Oslo, er en av
bidragsyterne.
Artikkelen handler om
verdens karbonbudsjett.
Begrepet slo igjennom med
hovedrapporten FNs klimapanel
la frem i 2014. Budsjettet
forteller hvor mye C02 verden
kan slippe ut i årene fremover
hvis klimamålene skal nås. Ifølge
Parisavtalen skal temperaturstigningen holdes godt under to
grader og verden skal strebe
etter å holde dem på 1,5 grader.
Forskerne har brukt en ny
tilnærming for å beregne karbonbudsjettet. I stedet for å la
klimamodellen regne seg frem
fra 1850, lar de modellen ta
utgangspunkt i dagens observerte temperaturer.
Konsekvensen for størrelsen
på det gjenværende karbonbud sjettet er svært stor. Budsjettet
kan være tre ganger større enn
tidligere antatt. I så fall kan
verden brenne vesentlig mye
mer kull, olje og gass, og likevel
unngå at lavtliggende øyer
synker i havet eller ekstremvær
blir enda mer ekstremt.

Usikkerheten er dessuten
enorm. Andre forskere peker
blant annet på at de nye bereg•
ningene kan undervurdere
effekten av at havet har tatt opp
mye av oppvarmingen de siste
årene og slik holdt igjen på
temperaturstign ingen. Når havet
ikke kan ta imot mer energi, kan
temperaturen stige raskere.
Et større karbonbudsjett gir
mulighet til en mer gradvis og
mindre brå og kostbar
omstilling. Men hvis politikere
baserer politikken sin på at de nå
år på seg,
har fått en de
en å ha
risikerer de
til å klare
forspilt mull
karbonbudklimamilene
sjettet likev
mindre.
Karbonbudsjette t er blitt
sentralt i klimadebatten. Det
brukes blant annet i diskusjonen
om norsk oljevirksomhet. Den
nye artikkelen viser hvor mye
som fremdeles er usikkert i
klimaforskninge n og at
skråsikkerhet ikke er å anbefale.
Det er verdt å minne om at
Klimaforsker Glen Peters, som
om Parisavtalen er ambiselv
som
og
Cicero
ved
jobber
også
siøs, ligger klimapolitikken i
har jobbet mye med karbonbudeles langt bakpå.
verden fr
sjettet, men ikke har vært med
Omstilling går for sakte. De
på denne artikkelen, kaller i en
e, først og fremst
riktige tilt
blogg konsekvensene «breath
er på utslipp som
a
nok
høye
som
dem
blant
er
Peters
taking».
t, er stort sett ikke
skader ·
har ment at klimamålene fra
på plass. Det er altså ikke slik at
Paris dessverre virker uoppnåelige. For å klare 1,5 gradersmålet, politikere, oljeselskaper og andre
nå kan slappe av. En del av
måtte alle C02 -utslipp opphø1e i
konldusjonen i den nye artikkekarbongamle
det
ifølge
2022,
len er at det er fysisk mulig å
budsjettet. Hvis den nye
klare 1,5 gradersmålet, men det
beregningen stemmer, har
krever at landene skjerper
verden likevel en sjanse til å
klimaforpliktelse ne sine for 2030
klare dem.
og årene etter.
en
er
jøet
I klimaforskermil
Om det stemmer at verden har
intens debatt om det reviderte
karbonbudsjette t i full gang. Den litt bedre tid, er det godt nytt.
Verden har nemlig brukt opp
nye artikkelen går rett inn
altfor mye av tiden allerede.
arbeidet med spesialrapporten
FNs klimapanel lager om
1,S-gradersmåle t. Rapporten skal Kjetil B. Alstadhelm er politisk
redaktør i Dagens Næringsliv
være klar neste år.

På innsiden

6223

VVL

WAHL-LARSEN
ADVOKATFIRMA

Oslo tingrett
Postboks 8023 Dep
0030 OSLO
Oslo, 4.oktober 2017

PROSESSKRIV
TIL
OSLO TINGRETT
Sak nr.

16-166674TVI-OTIR/06

Saksøker 1:

Foreningen Greenpeace Norden
BOX 15164
104 65 Stockholm
Stockholms län

Prosessfullmektig:

Advokat Cathrine Hambro
Wahl-Larsen Advokatfirma AS
Fridtjof Nansens plass 5, 0160 Oslo

Saksøker 2:

Natur og Ungdom
Torggata 34
0183 OSLO

Prosessfullmektig

Advokat Emanuel Feinberg
Advokatfirmaet Glittertind AS
Postboks 1383 Vika
0114 Oslo

Partshjelper:

Besteforeldrenes klimaaksjon v / Ketil Lund
c/o Lund & Co
Akersgata 30
0158 Oslo

Saksøkt:

Staten ved Olje- og energidepartementet
Postboks 8148 Dep
0033 Oslo
Prosessfullmektig:

Regjeringsadvokaten
v/ Regjeringsadvokat Fredrik Sejersted

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:
NO0815035845930
SWIFT:
DNBANOKKXXX

Klientkonto: 1503.58.30135
IBAN:
NO6115035830135
SWIFT:
DNBANOKKXXX

6224

WL

Postboks 8012 Dep., 0030 Oslo
Rettslige medhjelpere:

Advokat Anders F. Wilhelmsen, Regjeringsadvokaten
Advokatfullmektig Ane Sydnes Egeland, Regjeringsadvokaten
***

1. Supplerende bevisførsel
Sakens dokumenter suppleres herved med følgende fra saksøkers side:
Bilag 1:
Bilag 2:

Utskrift av IEAs hjemmeside – IEAs formål
Oversikt over fakling på norske felt og terminaler 2000-2016, mottatt fra
Oljedirektoratet

Excellfilen i vedlegg 2 er mottatt direkte fra Oljedirektoratet. Den grafiske fremstillingen er i
dokumentet lagt til basert på de tallene som fremkom i filen.
Prosjektet Global Carbon Project arbeider bl. a med løpende oppdatering av klodens
karbonbudsjett. Global Carbon Projects materiale sier noe om hvordan verden ligger an med
hensyn til utslippskutt. Deler av presentasjonen av deres «Global Carbon Budget 2016»
vedlegges:
Bilag 3:
Bilag 4:

Om Global Carbon Budget (fra www.globalcarbonproject.org)
Global Carbon Budget 2016.

Videre varsles følgende vitne:
Vitne:

Bjørn Samset, forskningsleder, CICERO Senter for klimaforskning

Samset vil forklare seg om hva karbonbudsjetter er og hvilken informasjon som kan hentes
fra disse.

Som nevnt i stevningen er «klimasøksmål» initiert mange steder i verden. FN ved UN
Environment Programme (UNEP) utgav i mai 2017 en rapport som gir en oversikt over en del
slike søksmål:
Bilag 5:

UN Environment Programme «The status of climate change litigation – a
global overview», mai 2017.
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De enkeltvedtakene hver lisens (PL) utgjør, er ikke tidligere fremlagt i saken. Hittil er kun
fremlagt den kongelige resolusjon som gir en oppramsing av de konkrete enkeltvedtak
(stevningen bilag 6) og arbeidsplanen som gir en oversikt over de enkelte oljeselskapenes
arbeidsforpliktelser knyttet til hvert enkeltvedtak (stevningen bilag 7). Her fremlegges
utvinningstillatelsen nr. 609 C tildelt Lundin Norway AS, DEA Norge AS og Idemitsu Norge AS,
med unntak av de sidene som er sladdet ut av Olje- og energidepartementet da Greenpeace
begjærte innsyn etter offentlighetsloven:
Bilag 6:

Utvinningstillatelse nr. 609 C for petroleumsvirksomhet

Bilag 7 :

Utvinningstillatelse nr. 859 for petroleumsvirksomhet

Gjennomgang av øvrige enkeltvedtak omfattet av kongelig resolusjon den 10. juni 2016 viser
at disse i hovedsak har likt innhold, selv om subjektet under hvert vedtak, den geografiske
beliggenhet for tillatelsen og relatert arbeidsforpliktelser er forskjellig.
Etter at petroleumsselskapene har fattet vedtak om å igangsette petroleumsproduksjon
basert på utvinningstillatelsene, igangsettes prosessen med PUD og PAD. Prosessen er omtalt
i et av de mange underlagene for Makt- og demokratiutredning (NOU 2003:19):
Bilag 8:

Utdrag fra Maktutredningens rapport nr. 56.

2. Provokasjoner og manglende besvarelse av provokasjoner
Vi hitsetter fra vårt prosesskriv av 7. juni 2017:
«I Konsekvensutredningen er det underrapporten «Inntekter fra petroleumsvirksomhet på
nasjonalt nivå», som er det sentrale dokumentet der det foretas økonomiske vurderinger
(bilag 18 til stevningen). For å få ytterligere klarhet i den økonomiske saksbehandlingsprosessen som er gjennomført i forkant av Lisensvedtaket ber vi staten opplyse hvilke ansatte
hos Oljedirektoratet som har hatt ansvar for å utarbeide denne underrapporten. Vi antar at
det minst er en saksansvarlig og en saksbehandler som har behandlet rapporten, og vi ber
om å få opplyst navnet på alle som bidro til å utarbeide rapporten, med en beskrivelse av
hvilke roller disse hadde. Tilsvarende ber vi staten opplyse hvilke personer som hadde
arbeidet med å følge opp de økonomiske vurderingene som ble foretatt i
Konsekvensutredningen hos Olje- og energidepartementet.» (Kursivert her.)
Denne provokasjonen er ikke besvart og gjentas. Vi ber om at den besvares snarlig, slik at vi
kan vurdere behovet for ytterligere bevisførsel på dette punkt. Provokasjonen er knyttet
direkte til saksøkernes anførsel om saksbehandlingsfeil. Siktemålet er å få belyst prosessen.
Bestemmelser om bevisfritak er ikke anvendelige.
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Rapporten fra Knut Einar Rosendahl og Mads Greaker (bilag 1 til prosesskriv av 7. juni 2017)
har vært omtalt i pressen, hvilket foranlediget følgende uttalelse på Oljedirektoratets
hjemmeside:
Bilag 9: Meddelelse fra Oljedirektoratet datert 8. september 2017.
Det fremgår at OD fikk i oppdrag å gi brutto- og nettotall for to scenarier (altså ikkediskonterte tall.) Oppdragsbeskrivelsen OD ble gitt provoseres fremlagt. Heller ikke i dette
tilfellet er bevisfritaksregler anvendelige.
Staten har heller ikke besvart vårt uttrykkelige spørsmål (prosesskriv av 24. mars 2017, punkt
4, gjentatt i prosesskriv av 7. juni 2017) om staten anser kravene til samfunnsøkonomisk
analyse i R-109/2005 (erstattet av R-109/14) oppfylt gjennom den økonomiske
saksbehandlingen som er foretatt. Spørsmålet må besvares av staten.
Ettersom hovedforhandlingen nærmer seg bes det om at staten gis en kort frist for å
etterkomme de utestående provokasjonene.

*****
Prosesskrivet er lastet opp i aktørportal Lovisa. Prosesskrivet er også sendt på e-post til de
tre advokatene hos Regjeringsadvokaten.

Oslo, 4. oktober 2017
WAHL-LARSEN ADVOKATFIRMA AS

Oslo, 4. oktober 2017
ADVOKATFIRMA GLITTERTIND AS

Cathrine Hambro
Advokat

Emanuel Feinberg
Advokat
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Det vises til epost fra retten av 26. september 2017, der partene gis frist til 10. oktober til å
uttale seg om søknaden fra filmfotograf og dokumentarist Anna Myking om å filme
forhandlingene fra tingretten, fortrinnsvis med to kameraer og «en annen visualitet enn en
tradisjonell nyhetssending)).
Den kommende rettssaken har betydelig offentlig intE:resse, som en prinsipiell sak om viktige
samfunnsspørsmål og forholdet til grunnloven. Fra statens side vil vi derfor bidra til åpenhet og
offentlighet, så langt det kan skje uten å komme i konflikt med andre tungtveiende hensyn.
I denne forbindelse er det særlig viktig å sikre at interessen fra media ikke går utover en korrekt
og mest mulig uforstyrret gjennomføring av hovedforhandlingen. Det er allerede stor pågang i
saken. Det er laget et eget dokumentarprogram bare om utarbeidelsen av stevningen, det er høy
aktivitet på internett og sosiale medier, det er gitt en rekke uttalelser t il media, og det kan
forventes økt trykk fremover mot og under hovedforhandlingene, både fra nasjonale og
internasjonale medier og organisasjoner.
Etter statens syn er det viktig at tingretten og partene håndterer dette på en måte som gjør at
medietrykket samlet sett ikke når et nivå og får en karakter som forstyrrer rettsforhandlingene.
Dette er bakteppet som søknaden fra Myking må vurderes ut fra.
Rettslig sett er utgangspunktet at regulering av fotografering og filmopptak mv under rettsmøter
i sivile saker må skje med utgangspunkt i domstolloven § 133 første ledd. Bestemmelsen er en
generell regel som bestemmer at «[r]ettens leder vaaker over, at forhandlingen foregaar med
orden og værdighet. Han kan tilrettevise enhver, som forstyrrer forhandlingen, ( ... )». Det er
antatt at bestemmelsen gir retten hjemmel for å nekte lydbåndopptak, fotografering og filming i
den grad det virker forstyrrende på forhandlingene, jf. Schei m.fl. «Tvisteloven
kommentarutgave» (2. utgave 2013) side 476 med videre henvisninger til Justisdepartementets
rundskriv G 134-81 punkt 6 og NOU 1988:2 side 42-49. Dette ble også slått fast av Høyesteretts
ankeutvalg i sak HR-2016-1769-U, som viste til at§ 133 er gitt for å sikre at administrator skal
«kunne legge til rette for at forhandlingene blir gjennomført på en forsvarlig og verdig måte, og
sikre at aktørene i saken får den nødvendige ro og konsentrasjon til å utføre de oppgaver som er
tildelt dem» (pkt 14).
I den pågående høringsrunden om ny domstollov er det i den utredningen som er utarbeidet
foreslått følgende formulering i utkastet til ny lov§ 16-6 (2): «Rettens tillatelse [til opptak] kan
gis når det ikke kan antas å ha uheldig virkning for behandlingen av saken og heffer ikke andre
hensyn taler avgjørende imot. Før tillatelse gis, skal partene ha anledning til å uttale seg.»
Formuleringen er bygget på rapport fra arbeidsgruppen som Domstolsadministrasjonen
oppAevnte i 2009 for å vurdere delrevisjon av reglene om offentlighet i rettspleien. Av den
nevnte utredningen side 108 følger det at de reglene som foreslås er antatt å videreføre dagens
regler, med noen endringer som har til formål å klarlegge gjeldende rett.
Fra statens side skal tilføyes at TV er et særlig sterkt medium, og at løpende fjernsynsopptak
derfor på en annen måte enn vanlig tilstedeværelse fra pressen eller lydbåndopptak kan få en
uheldig innvirkning på forhandlingene. Hva gjelder prosessfullmektigene, kan det hevdes at de
som profesjonelle aktører må kunne forventes å forholde seg til dette. Hva gjelder parter og
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vitner, er det etter statens syn større risiko for at løpende fjernsynsopptak vil kunne forstyrre
deres ro og konsentrasjon, eller på annet vis påvirke deres opptreden og uttalelser.
På denne bakgrunn vil staten ikke motsette seg at retten gir tillatelse til fjernsynsopptak fra
prosessfullmektigenes innlegg, dersom retten selv etter en samlet vurdering kommer til at det
lar seg gjennomføre uten at det forstyrrer forhandlingene. Staten vil imidlertid klart fraråde at
det gis tillatelse til filming av parts- og vitneforklaringene.
Hva gjelder antall kameraer det søkes om, og ønsket om «en annen visualitet enn en tradisjonell
nyhet ssending», antas det at Oslo t ingrett har erfaring med det fjernsynstekniske, og vil kunne
legge t il rette for en hensiktsmessig løsning. Det viktigste hensynet må være at kameraene ikke
på noen måte forstyrrer forhandlingene. Det innebærer blant annet at de ikke må inn i sonen
mellom aktørene i retten, og at de ikke må vinkles slik at de kan fange opp aktørenes notater,
eller vise dem fra uheldige perspektiv. Staten er nok generelt skeptisk til ønsket om «en annen
visualitet», og mener at det som er best forenlig med hensynet til orden og verdighet i retten vil
være at eventuelle kameraer er fast montert bak i salen, på vanlig måte.
Det foreligger så langt en henvendelse om fjernsynsopptak, fra dokumenta rist Anna Myking. Det
er mulig det ikke kommer flere. Men dersom det skulle skje, vil hensynet til likebehandling tale
for at de gis tilgang på samme måte. Samtidig vil det være uheldig og unødig forstyrrende med
et antall konkurrerende kameraer i salen. Etter statens syn vil det mest hensiktsmessige derfor
være at det foretas ett felles opptak, som de medier som ønsker det gis tilgang til. Dette er gjort
i andre saker staten kjenner til. Hvordan det praktisk og teknisk best kan ordnes, antar staten at
tingretten selv står nærmest til å vurdere. En mulighet kan være at den som gis tillatelse
på legges å dele med andre. En annen mulighet er at retten selv tar opptakene, og deler dem
med Myking og andre interesserte.

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

Oslo, 10. oktober 2017
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Fre:,ik Sejersted
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Representantforslag fra stortingsrepresentant Une
Aina Bastholm om å stanse tildeling av nye letetillatelser på norsk sokkel

Til Stortinget

Bakgrunn
Forslagsstiller viser til at Olje- og energidepartementet i juni kunngjorde utlysning av 24. konsesjonsrunde. Runden omfatter 102 blokker, eller deler av
blokker. Disse fordeler seg på 93 blokker i Barentshavet
og 9 blokker i Norskehavet. Regjeringen har opplyst at
de tar sikte på tildeling av nye utvinningstillatelser
første halvår 2018.
Klimaendringene truer med å utløse fundamentale
endringer i det livsmiljøet som har vært grunnlaget for
dagens sivilisasjon. Matforsyning, infrastruktur, artsmangfold, økonomi og overlevelsen til lokalsamfunn,
byer og hele land står på spill. Forbrenning av fossil
energi er hovedårsaken til disse endringene. Norge er i
dag verdens 7. største eksportør av klimagassutslipp.
Norsk petroleumsvirksomhet har hittil ført til at 14 milliarder tonn C0 2 har havnet i atmosfæren.
Samtidig er verden på vei inn i en fornybarrevolusjon. I India vil energiministeren kun ha el-biler fra
2030, Kina vil stanse salg av fossilbiler ifølge Bloomberg.
Frankrike vil forby bensin- og dieselbiler fra 2040, det
samme vil Storbritannia. Fornybar energi er den største
energikilden i Tyskland, og solenergi utgjorde den største nye energikilden i verdens energimiks i 2016.
Det internasjonale energibyrået (IEA) sin årlige rapport «World Energy Outlook» for 2016 spår et stort fall i

Berilrtiget

etterspørsel etter olje fram mot 2040, hvis Paris-avtalens
mål skal innfris. I et scenario med 50 prosent sannsynlighet for at oppvarmingen blir 1,84 grader ved slutten
av århundret, konkluderer IEA med at markedet for olje
reduseres med 30 prosent til 63 millioner fat pr. dag i
2040. IEA skisserer et liknende bilde for gassmarkedet;
nylig presenterte de et scenario som beskriver effekten
av Paris-avtalens mål. Her fremgår det at det globale
gassforbruket vil øke frem til omkring 2025 fordi gass
overtar for kull i kraftsektoren. Men deretter faller gassforbruket Fornybar energi gir billigere strøm enn gasskraft og skyver gassen ut (Energi og Klima 20. april
2017).
Forslagsstilleren viser til at det tar lang tid å bygge ut
et olje- eller gassfelt etter et funn. Drift av felt på blokkene som utlyses gjennom 24. konsesjonsrunde, vil stort
sett komme i gangj løpet av 2030-tallet med driftshorisont på mange tiår. På denne tiden vil fossil energi være
på vei ut av verdens energimiks. Etterspørsel og pris vil
falle raskt, og på et eller annet tidspunkt falle for godt.
Nesten samtlige felt som er utlyst, ligger i Barentshavet,
et havområde der norsk oljebransje har møtt svært store
utfordringer med å utvikle drivbare og lønnsomme prosjekter selv i oljens gullalder. Etter 40 år er det kun to felt
i drift: Snøhvit og Goliat De har gitt kostnadsoverskridelser på henholdsvis 19 og 16 mrd. kroner, og det tok
henholdsvis 33 og 37 år fra utlysning til feltene kom i
drift
Risikoen for det norske samfunnet forsterkes av at
det er staten som tar 78 prosent av risikoen ved leting etter nye felt, og staten bidrar også med gode betingelser i
resten av investeringsfasen gjennom gunstige avskrivningsregler. A gå videre med tildeling av letetillatelser
gjennom 24. konsesjonsrunde kan bidra til store feilinvesteringer og plutselig arbeidsledighet. A ikke dele ut
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nye letetillatelser derimot, er den mest skånsomme og
politisk rasjonelle måten å trappe ned investeringsnivået på sokkelen. En rekke felt på norsk sokkel som allerede er kontraktfestet, vil fortsette å utvinne olje og gass i
mellom 15 og 30 år til, så lenge lønnsomhetskrav tillater
det Lønnsomheten vil igjen avhenge av hvor raskt fornybarrevolusjonen skrider fram, oljesektorens skattefordeler og andre politiske rammebetingelser.
Det internasjonale pengefondet (IMF) har allerede
advart om langvarig og høy arbeidsledighet dersom
Norge ikke kommer seg ut av oljeavhengigheten. Tildelingen av nye letetillatelser gjennom 24. konsesjonsrun-

de må derfor stanses, både av hensyn til klodens klima
og norsk økonomi.

Forslag
På denne bakgrunn fremmes følgende
forslag:
Stortinget ber regjeringen stanse den planlagte tildelingen av nye letetillatelser gjennom 24. konsesjonsrunde.

10. oktober 2017

Une Aina Bastholm
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Skriftlig spørsmål fra Heikki Eidsvoll Holmås (SV) til oljeog energiministeren
Dokument nr.

15:1629 (2016-2017)

Innlevert: 29.09.2017
Sendt: 29.09.2017
Besvart: 10.10.2017 av olje- og energiminister Terje Søviknes

Spørsmål
Heikki Eidsvoll Holmås (SV): I Plan for utbygging og drift forventes en kostnad på utbyggingen av
Goliat på 28 mrd. kroner og inntekter med daværende oljepris på over 60 mrd. Siden den gang har
kostnadene ved utbygging hatt enorme overskridelser, driftsstart vær forsinket og oljeprisen stupt.
Staten tar, ved at utgifter for kostnader gir fradrag i skatt for eierne av lisensen, nær all kostnad ved
utbygging og drift.
Hvilken oljepris er nødvendig for at Staten skal sitte igjen med positiv nåverdi (gå i pluss) ved
Goliatutbyggingen?

Svar
Terje Søviknes: Petroleumsvirksomheten er Norges største næring målt i verdiskaping, statlige
inntekter, investeringer og eksportverdi. I

2016

utgjorde petroleumssektoren 12 prosent av all

verdiskaping i landet og stod for 36 prosent av eksportinntektene. Virksomheten bidrar til å finansiere
velferdsstaten og gir arbeid til mange. I 2016 var over 180 ooo sysselsatte knyttet til
petroleumsnæringen, direkte eller indirekte. Den stimulerer videre til positiv nærings-, teknologi- og
samfunnsutvikling over hele landet.
Petroleumsskattesystemet er utformet med tanke på å sikre staten en stor andel av overskuddet fra
utvinningsvirksomheten som gjennomføres av oljeselskapene, og samtidig legge til rette for høy
verdiskaping ved at det legger til rette for at de lønnsomme ressursene blir hentet opp. SDØEordningen er den andre sentrale brikken for å oppnå dette.
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Petroleumsskattesystemet skal derfor virke nøytralt, slik at et investeringsprosjekt som er lønnsomt
for en investor før skatt, også vil være det etter skatt. Gjennom petroleumsskattesystemet betaler
oljeselskapene 78 prosent skatt av sitt netto overskudd (ordinær selskapsskattesatsen på 24 prosent og
særskattesatsen på 54 prosent). Det betyr at staten i realiteten mottar 78 prosent av oljeselskapenes
inntekter og dekker, gjennom fradrag i skattegrunnlaget for ordinær- og særskatt, 78 prosent av alle
relevante kostnader. Denne egenskapen er viktig for at investeringsprosjekter som er lønnsomme for
selskapene etter skatt også er lønnsomme før skatt og vice versa. Det gjør at staten mottar en stor
andel av verdiene fra våre olje- og gassressurser.
Staten har mottatt store inntekter fra næringen. Siden år 2000 har statens netto kontantstrøm fra
petroleumsvirksomheten vært 4 800 milliarder kroner (løpende priser). I inneværende år er
kontantstrømmen anslått til 175 milliarder kroner. I tillegg til disse inntektene for staten kommer
leverandørindustrien og annen landbasert virksomhet knyttet mot utvinningsvirksomheten på
sokkelen. Alle anslag tilsier at næringen vil bidra med store inntekter til fellesskapet også i fremtiden
gjennom de etablerte systemene.
Det er rettighetshaverne som er ansvarlig for beslutninger om leting, utbygging og drift på norsk
sokkel. Utbyggingsprosjekter på sokkelen står overfor en rekke usikkerhetsfaktorer av blant annet
geologisk, teknologisk, prosjektgjennomføringsmessig og markedsmessig art. Rettighetshaverne
etablerer en utbyggingsløsning og en gjennomføringsplan som de fatter utbyggingsbeslutning basert
på. De legger så i sin plan for utbygging og drift (PUD) blant annet fram sine vurderinger av
prosjektets inntekter og kostnader over feltets levetid.
Oljedirektoratet gjennomførte i 2013 en analyse av gjennomførte prosjekter på norsk sokkel. De
konkluderte med at de fleste prosjektene på norsk sokkel ender opp med utbyggingskostnader
innenfor usikkerhetsspennet som er angitt i PUD. Direktoratet viste videre til at forskning på
gjennomføring av store prosjekter innen andre industrigrener (transportsektor, forsvars prosjekter
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Direktoratet konkluderte videre i analysen med at overskridelser i store, kompliserte prosjekter ikke
er et særnorsk fenomen. Utbyggingen av Goliat er et prosjekt på norsk sokkel som fikk store
kostnadsoverskridelser i forhold til anslaget i PUD. Dette er uheldig for alle involverte parter.
Goliat-feltet startet produksjon i mars

2016

og forventet levetid omtalt i PUD er 15 år. Operatøren

anslår at feltes samlede inntekter, fratrukket driftskostnader, overstiger investeringskostnaden i løpet
av 2019/2020. Ifølge operatøren, Eni, er utbyggingen med selskapets interne forutsetninger, herunder
avkastningskrav, lønnsom med en gjennomsnittlig oljepris på om lag 50 US dollar per fat over feltets
levetid.
I driftsfasen er det flere forhold som påvirker hvor lønnsomt et utbyggingsprosjekt viser seg å bli til
slutt. Dette er forhold som oljepris og driftskostnader i løpet av produksjonsperioden og hvor mye
ressurser som blir realisert før nedstengning. På de fleste felt på norsk sokkel øker utvinnbare reserver
i produksjonsfasen og dermed forlenges forventet levetid. I gjennomsnitt har levetiden økt med 12 år i
forhold til opprinnelig PUD for felt i drift.
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Det er for tidlig å si hvor mye som vil bli produsert fra Goliat. Etter produksjonsstart har
rettighetshaverne på Goliat påvist og bygget ut tilleggsreserver som bidrar til å øke lønnsomheten.
Videre planlegger rettighetshaverne to til tre nye produksjonsbrønner i 2018, som ifølge operatøren vil
øke reservene ytterligere. Det er også identifisert flere prospekter i området Ved funn kan disse
tilknyttes Goliat og forlenge levetiden av feltet. Ovennevnte faktorer påvirker fremtidig lønnsomhet og
prissensitivitet for feltet. Først etter at produksjonen er avsluttet kan man ha et endelig svar på svar på
lønnsomheten av utbyggingen.
Goliat-utbyggingen har allerede bidratt til store ringvirkninger i utbyggingsfasen. Det er tildelt
kontrakter til norske leverandører for flere titalls milliarder kroner. Prosjektet har sysselsatt flere
hundre personer i regionen i utbyggingsfasen. I driftsfasen vil feltet bidra med skatteinntekter og
ytterligere ringvirkninger, særlig i Hammerfestområdet.
Korrigert svar 19. oktober 2017:
Det vises til tidligere besvarelse 10. oktober 2017 av skriftlig spørsmål fra representant Heikki Eidsvoll
Holmås til olje- og energiministeren vedrørende Goliatutbyggingen.

I mitt svar oppga jeg, basert på informasjon fra operatøren, 2019/2020 som årstall for når feites
samlede inntekter, fratrukket driftskostnader, overstiger investeringskostnaden. Selskapet har nå
opplyst at det har oppgitt galt årstall til departementet. Riktig årstall er 2022.

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar... 23.10.2017
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Det vises til motpartens prosesskrift av 4. oktober 2017, som oversendt fra retten med frist til å
gi svar innen den 23. oktober.

Til saksøkernes anførsler og provokasjoner om samfunnsøkonomiske forhold
I sitt siste prosesskrift gjentar saksøkerne to provokasjoner knyttet til de økonomiske
vurderingene som ble gjort i forbindelse med prosessen som ledet frem til regjeringen og
Stortingets beslutning om å åpne Barentshavet Sørøst (BSØ) våren 2013. Dette inngår i
saksøkernes anførsler om samfunnsøkonomiske forhold, som er utdypet i deres prosesskrift av
7. juni 2017 og foreløpig kort kommentert i vårt prosesskrift av 30. juni.
Før vi går nærmere inn på provokasjonene, kan det være hensiktsmessig å se litt nærmere på
hva saksøkerne her egentlig anfører, og hvordan det eventuelt relaterer seg til påstanden i
saken, som er at vedtaket om 23. konsesjonsrunde i 2016 er ugyidig.
Som beskrevet i tilsvaret (særlig s. 9 til 22) er det etter petroleumsloven en rekke stadier i de
beslutningsprosessene som leder frem til vedtak om tildeling av utvinningstillatelser på norsk
sokkel, og deretter eventuelt til utbygging og drift. Men tre av de viktigste stadiene er:
•

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

~

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

•

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

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

Derimot krever loven ikke at det foretas særskilte konsekvensutredninger i forbindelse med de
enkelte vedtakene om tildeling av utvinningstillatelser etter§ 3-2 - verken av økonomi, miljø
eller andre forhold, og verken for de «nummererte» rundene eller for rundene tildeling i modne
områder (TFO). Dette er ikke ansett nødvendig eller hensiktsmessig, siden slike vurderinger
allerede er gjort på generelt grunnlag for de aktuelle områdene etter§ 3-1, og siden det uansett
vil bli gjort nye utredninger dersom det gjøres drivverdige funn som resulterer i utbygging og
drift etter§ 4-2. Dertil kommer at det for de aktuelle havområdene ofte også gjennomføres
andre separate utrednings- og konsekvensprosesser, slik som i forbindelse med oppdatering og
revisjon av forvaltningsplanen for Barentshavet og for havområdene utenfor Lofoten. Det følger
også av rollefordelingen at myndighetene regulerer sektoren, og bestemmer rammene, mens
det er oljeselskapene ag andre aktører i næringen som har ansvaret for den operasjonelle og
kommersielle aktiviteten. Fordi selskapene står for leting, utbygging og drift, er det avgjørende å
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gi dem riktige insentiver - slik at de beslutninger som er best for selskapene også er gode for
samfunnet. Det er rettighetshaverne som fatter de kommersielle beslutningene og vurderer
lønnsomheten, herunder om man ønsker å søke om utvinningstillatelser.
Vedtaket om 23. konsesjonsrunde omfatter som kjent 10 tillatelser, hvorav 7 er i Barentshavet
Sør (BS) og 3 er i Barentshavet Sørøst (BSØ). De 7 første ligger i det området som ble
konsekvensutredet i forbindelse med åpningen i 1989. De 3 siste ligger i det området som ble
konsekvensutredet i 2012-2013, før Stortingets beslutning om åpningen våren 2013. Dersom det
blir gjort drivverdige funn, vil det senere bli foretatt nye konsekvensutredninger før eventuell
utbygging og drift, både av økonomi, miljø og andre forhold. Men det ligger i så fall frem i tid, og
foreløpig er det ikke gjort slike funn i de blokkene som inngikk i 23. runde.
Når saksøkerne kritiserer de økonomiske utredningene, er dette følgelig ikke en anførsel som
knytter seg til direkte til vedtaket om tildelingen av 23. runde i 2016. Det man egentlig angriper,
er i realiteten selve åpningen av havområdene - av Barentshavet Sør i 1989 og Barentshavet
Sørøst i 2013, som begge ble fremlagt av regjeringen og besluttet av Stortinget.
Så langt staten kan se, har ikke saksøkerne kommet med noen nærmere spesifisert kritikk av de
økonomiske utredningene som ble gjort før åpningen av Barentshavet Sør i 1989. For de 7
tillatelsene i 23. runde som gjelder blokker i dette området, kan det følgelig ikke sees at
anførselen om gal eller mangelfull økonomisk konsekvensutredning er nærmere begrunnet.
For de 3 tillatelsene i 23. runde som gjaldt blokker i BSØ har saksøkerne søkt å begrunne sin
kritikk med en rapport innhentet fra Greaker og Rosendahl våren 2017, som er fremlagt i saken,
og som konkluderer med at «Etter vår mening er Konsekvensutredningen med underrapporter
ikke et tilstrekkelig gjennomarbeidet grunnlag for å fatte Lisensvedtaket ... ».
Staten er uenig i denne kritikken på flere plan - både hva gjelder innholdet i vurderingen og dens
rettslige relevans.
For det første kan saksøkers anførsler på dette punktet altså ikke relatere seg til hele vedtaket
om 23. runde, men bare til 3 av de 10 tillatelsene.
For det andre var den konsekvensutredningen det vises til ikke en del av beslutningsgrunnlaget
for å treffe vedtaket om 23. runde i 2016. Den var en del av grunnlaget for å treffe beslutningen
om åpning av BSØ i 2013. Det som egentlig angripes er derfor gyldigheten av dette. Bare dersom
åpningen av BSØ i 2013 var ugyldig, kan det ha som følgevirkning at (deler av) vedtaket om 23.
runde i 2016 er ugyldig. Men å påstå at åpningen i 2013 i seg selv var ugyldig, er i så fall både en
ny anførsel i saken og en betydelig utvidelse, med et annet og bredere vurderingstema. I så fall
må man gå inn ikke bare i de enkelte (24) underlagsrapportene, men også i helheten av de
meget omfattende faglige og politiske vurderingene som ble gjort i denne saken, først av
forvaltningen og regjeringen (Stoltenberg li}, og deretter av Stortinget, på bakgrunn av St. Meld.
nr. 36 (2012-2013} om åpning av Barentshavet Sørøst.
For det tredje, og i forlengelsen, vil staten vise til at vurderingene av mulige økonomiske
konsekvenser under prosessen som ledet frem til åpningen av BSØ bare var ett av mange
temaer. Åpningen av BSØ var en direkte følge av delelinjeavtalen med Russland i 2010, og i de
brede faglige og politiske prosessene som fulgte var det først og fremst andre spørsmål enn
økonomi som sto sentralt (bl.a. miljøvirkninger). Av de 24 underlagsrapportene er det kun en
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som tar opp spørsmålet om fremtidige inntekter, samt en om ringvirkninger og en om
sysselsettingseffekter (se oversikt i tilsvaret s. 20). I fremstillingen av mulige fremtidige inntekter
er det presisert at anslagene nødvendigvis er høyst usikre, og at de vil avhenge av en lang rekke
variable. Vurderingene er da også presentert med stor avstand mellom «høye» og «lave» anslag.
Skal man analysere hvilken rolle de økonomiske vurderingene hadde for den endelige
beslutningen i 2013 om å åpne BSØ, må man følge dette gjennom følgende fire stadier:
(i}

(ii}
(iii}
(iv}

Oljedirektoratets rapport om «Inntekter fra petroleumsvirksomhet på nasjonalt nivå»,
som var en av de 24 rapporter som ble innhentet i 2012 (bilag 18-2 til stevningen}.
Den sammenfattende «Konsekvensutredningen» som OED sendte på høring i 2012 (bilag
18-1 til stevningen, se særlig s. 5 og s. 40}.
Meld. St. 36 (2012-2013}, Nye muligheter for Nord-Norge - åpning av Barentshavet
sørøst/or petroleumsvirksomhet (stevningen bilag 17, se særlig s. 25-26}
lnnst. 495 S (2012-2013}, der komiteens vurderinger fremgår (stevningen bilag 19, ses.
9), samt stortingsdebatten 19.6.2013 (også del av bilag 19, se St.tid. s. 4697-4706).

I rapporten fra Greaker og Rosendahl er det kun vist til de to første av disse stadiene - altså
underlagsrapporten fra Oljedirektoratet og konsekvensutredningen fra OED. Det er ikke vist til
fremstillingen og vurderingen av økonomiske forhold i stortingsmeldingen og
komiteinnstillingen, som må være de primære dokumentene dersom man skal vurdere om
Stortingets samtykke til åpningen av BSØ I 2013 ble gitt på et forsvarlig grunnlag.
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rikelig anledning til å kommentere på de økonomiske beregningene. Men så langt staten kan se,
var det ingen av de 50 høringsinstansene som den gang hadde vesentlige innvendinger til de
punktene som saksøkerne nå kritiserer - se sammenstillingen av høringssvar som inntatt som del
av bilag 18-1 til stevningen (s. 111-238). Og i innstillingen fra komiteen våren 2013 fremhevet et
bredt flertall (alle unntatt medlemmet fra KrF} at man var «av den oppfatning at departementet
har utført en grundig og lovmessig håndtering av åpningsprosessen» (s. 6}.
l=nr
rløt fiørrlø ør c;t~tøn , 1ønia i rløn kritikkøn c;nm c;~kc;/1\kørnø (n!i an innl~a ~v r~nnnrtøn
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Greåker og Rosendahl} har gjort gjeldende mot innholdet i de økonomiske utredningene. Dette
er nå konsist besvart i en pressemelding fra Oljedirektoratet av 27.9.2017, som ble fremlagt som
bilag 9 til saksøkernes prosesskrift av 4.10.2017. Som det fremgår her, er det kun på ett enkelt
punkt at det er en feil i rapporten (angivelsen av bruttotallet for lavt scenario}, som skyldtes en
inkurie, men som ikke fikk noen betydning fordi nettotallene uansett var korrekte, og fordi det
var disse som senere er referert i stortingsmeldingen og komiteinnstillingen.
Det saksøkerne ellers anfører som feil og mangler er i realiteten faglig uenighet om metode og
fremstillingsvalg, knyttet bl.a. til om man skal bruke diskonterte tall og om man skal ta med
mulige samfunnsøkonomiske klimakostnader i inn- og utland. Dette kan man ha faglig delte
meninger om. Men det er ikke noe galt ved de tallene direktoratet har fremlagt, og langt mindre
er dette noen rettslig mangel ved utredningen. Det fremgår også klart hva slags tall som
presenteres, og dette kunne vært problematisert av høringsinstansene dersom det hadde vært
interesse for det. Og endelig er det i konsekvensutredningen på s. 40 vist til at man kun har
«foretatt en helt overordnet vurdering av mulig verdiskaping fra olje- og gassvirksomhet i
utredningsområdet», og at «Denne typen beregninger er usikre».
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Sammenfattet vil staten anføre at det ikke er noen feil eller mangler ved de økonomiske
vurderingene som ble gjort av betydning for gyldigheten av regjeringen og Stortingets beslutning
om å åpne BSØ i 2013, og at dette dermed heller ikke har noen følgevirkninger for gyldigheten av
vedtaket om 23. runde i 2016.

*****
Det kan tilføyes at staten her så langt har forholdt seg til den prosessuelle siden ved saksøkernes
anførsler om samfunnsøkonomi. Som det fremgår av prosesskriftet av 7. juni har saksøkerne på
dette punktet også en materiell anførsel - som etter hva staten kan forstå i grove trekk går ut på
at et offentlig vedtak som vil kunne åpne for klimautslipp bare er forenlig med grl. § 112 dersom
det er forholdsmessig, og at det bare er forholdsmessig dersom det kan påvises at det er
samfunnsøkonomisk fordelaktig. Som tidligere påpekt er dette etter statens syn en fullstendig
frirettslig rettsforståelse, som Ikke har noe grunnlag i rettskildene. Det kan ikke utledes noe slikt
kriterium av grl. § 112. Videre er saksøkernes kritikk også her i realiteten rettet mot åpningen av
BSØ som sådan i 2013, ikke mot vedtaket om 23. runde i 2016. Hvorvidt vedtaket om 23. runde
vil være økonomisk gunstig eller ikke vil avhenge av om det gjøres driwerdige funn I de aktuelle
blokkene - og det kan bare fremtiden vise.
Enkelte av saksøkernes anførsler kan for øvrig tyde på at det man egentlig ønsker er å reise
spørsmål om den fremtidige lønnsomheten av norsk utvinning av olje og gass mer generelt særlig I Barentshavet, men også på sokkelen ellers. Til det er å si at dette for tiden er et aktuelt
og mye omdiskutert tema i norsk offentlig og politisk debatt - som var mye fremme før valget
høsten 2017, og som stadig tas opp på Stortinget og andre arenaer. I denne debatten er det
mange elementer, mange ulike synspunkter, og til dels betydelig uenighet - både om de faglige
spørsmålene og om de awelnlnger av kryssende hensyn og Interesser som må gjøres. Men dette
er Ikke relevant for rettens vurdering av gyldigheten av 23. runde - og det er heller ikke et tema
som etter sin karakter egner seg for domstolsprøving.

*****
Dette er bakgrunnen for vurderingen av de provokasjonene som saksøkerne nå har gjentatt.
Det første som provoseres opplyst er navnet på «hvilke ansatte hos Oljedirektoratet som har
hatt ansvar for å utarbeide denne underrapporten», samt «hvilke personer som hadde arbeidet
med å følge opp de økonomiske vurderingene som ble foretatt om Konsekvensutredningen hos
Olje- og energidepartementet».
Staten kan ikke se at navnet på saksbehandlerne, selv etter saksøkernes pretensjoner, kan ha
bevisverdi for tvistetemaene i saken, jf. tvisteloven§ 21-7.
For det første er det som vist ovenfor ikke noen rettslig sammenheng mellom innholdet i det
underliggende materiale som lå til grunn for stortingsmeldingen som ledet til åpningen av BSØ i
2013, og det som skal vurderes av retten, som er gyldigheten av vedtaket fra 2016 om 23. runde.
For det andre er de to dokumentene det er tale om (underlagsrapporten fra Oljedirektoratet og
konsekvensutredningen fra OED) uttrykk for etatenes syn. Innholdet er klart og fremgår av
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teksten. Og dokumentene er avgitt av etatene som sådan, for deres regning og ansvar. Hvem
som har vært saksbehandlere har følgelig ingen bevismessig betydning.
På denne bakgrunn vil staten ikke imøtekomme anmodningen om å oppgi navnene på
saksbehandlerne.
Den andre provokasjonen er at saksøkerne ønsker fremlagt den «oppdragsbeskrivelsen» som i
2012 ble gitt av OED til Oljedirektoratet om mulige inntekter fra fremtidig oljeboring i BSØ.
Til dette vil staten bemerke at oppdragsbeskrivelsen allerede er gjengitt i innledningen til
rapporten (stevningen bilag 18-2 på s. 2), der det først vises til at det i prosessen med
konsekvensutredning av BSØ er «beskrevet at inntekter fra petroleumsvirksomhet vil bli
belyst/utredet», og deretter vises til at «Olje- og energidepartementet har bedt Oljedirektoratet

belyse/utrede dette gjennom et kortfattet notat».
Dette er bestiiiingen, og staten kan ikke se at det interne dokumentet som angir den har noen
bevismessig betydning for saken, verken den ene eller den annen vei. For å imøtekomme
provokasjonen har departementet imidlertid funnet frem den eposten der oppdraget gis. Det er
en epost på saksbehandlernivå fra OED til Oljedirektoratet av 17. september 2012. I henhold til
det som er sagt ovenfor er navnene på saksbehandlerne sladdet.
Bilag 1:

Epost fra Olje- og energidepartementet til Oljedirektoratet av 17.9.2012.

*****
Videre har saksøkerne gjentatt et tidligere spørsmål «om staten anser kravene til

samfunnsøkonomisk analyse i R-108/2005 (erstattet av R-109/14) oppfylt gjennom den
økonomiske saksbehandlingen som er foretatt».
Til dette er å si at det rettslig relevante spørsmålet er om staten anser at de krav som følger av
petroleumsloven § 3-1 ble ivaretatt ved åpningen av Barentshavet Sør i 1989 og ved åpningen av
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I forbindelse med vedtak om tildeling av utvinningstillatelser i 23. runde er det etter§ 3-2 som
tidligere forklart ikke noe krav til økonomiske konsekvensutredninger, verken etter
petroleumsloven eller andre regelsett. Og det kan heller ikke oppstilles noe slikt krav på
ulovfestet grunnlag. Det sentrale på dette stadiet er ikke de økonomiske konsekvenser, for det
vet man uansett ikke noe om før man har gjennomført leting og sett om det er drivverdige
forekomster.
Endelig skal tilføyes at saksøkerne flere ganger har trukket paralleller til kravene til økonomisk
utredning i forbindelse med offentlige investeringer. Dette må bero på en misforståelse. Vedtak
om å åpne områder for oljeboring, eller tildele tillatelser til kommersielle selskaper er ikke
beslutninger om offentlige investeringer. Det er selskapene som foretar investeringene, ikke det
offentlige. At det i denne sammenheng i petroleumssektoren gjelder særskilte regler for
skattemessige fradrag og avskrivninger endrer ikke noe ved dette.
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Ett eller flere vedtak i saken

I siste prosesskrift viser saksøkerne øverst på s. 3 til at hver tildeling av en utvinningstillatelse
etter deres syn utgjør et enkeltvedtak, og at man til nå bare har fremlagt «den kongelige
resolusjonen som gir en oppramsing av de konkrete enkeltvedtak ... ».
Hvorvidt tildelingen av 23. konsesjonsrunde den 10. juni 2016 formelt sett utgjør ett eller flere
enkeltvedtak er et spørsmål som tidligere ikke har vært oppe i saken. Det har vel mest teoretisk
interesse, og staten kan ikke se at det får betydning for gyldighetsvurderingen. Hjemmelen for
vedtaket er uansett petroleumsloven § 3-3 og de saksbehandlingsregler som følger av den. Og i
prosessen som leder frem til vedtak i statsråd sees de enkelte tillatelsene under ett, som ledd i
en helhetlig vurdering. Fra departementets side er det tradisjon for å se selve vedtaket om
tildeling (den kongelige resolusjonen) som ett enkeltvedtak, som så manifesteres gjennom de
enkelte utvinningstillatelsene. Som det fremgår på side 2 av de to tillatelsene som nå er fremlagt
av saksøkerne er de da også «tildelt ... ved kongelig resolusjon 10.6.2016».
Staten kan som sagt ikke se at dette skal ha noen rettslig betydning for gyldighetsvurderingen.
Derimot vil det kunne ha betydning for utformingen av saksøkers påstand. Så langt er påstanden
at vedtaket nedfelt I den kongelige resolusjonen av 10. 6.2016 er ugyldig. Hvis saksøkers nye syn
skal legges til grunn, må dette endres til en påstand om at hver og en av de ti
tildelingstillatelsene er ugyldige. Men etter statens syn vil dette ikke være det riktige.
Det kan tilføyes at selv om påstanden opprettholdes, om at den kongelige resolusjonen er ett
vedtak, vil saksøkerne selvsagt fortsatt kunne påstå at det er delvis ugyldig, for enkelte av
tillatelsenes del, slik det antydes i noen av anførslene, der saksøkerne skiller mellom de 7
tillatelsene som gjelder Barentshavet Sør (BS) og de 3 som gjelder Barentshavet Sørøst (BSØ).
Statens syn er selvsagt fortsatt at hele vedtaket om 23. konsesjonsrunde er gyldig.

Supplerende dokumentasjon fra statens side - den løpende samfunnsdebatten

Kjernen i saken etter statens syn er at det etter vanlig rettskildebruk ikke er grunnlag for å tolke
grunnloven § 112 slik saksøkerne anfører. Og dette avgjør saken. Ut fra en korrekt tolking er det
etter statens syn klart at vedtaket om tildeling av 23. konsesjonsrunde ikke bryter med § 112.
Videre har staten i tilsvaret også advart mot den typen utvidende og aktivt rettskapende
grunnlovstolking som saksøkerne i realiteten argumenterer for. Dette er konstitusjonelt
begrunnet i hensynet til korrekt maktfordeling mellom Stortinget, regjeringen og domstolene.
Men det er i tillegg også konkret begrunnet i at domstolsprosessen etter sin art er dårlig egnet til
å avgjøre de mange kryssende hensyn og interesser som forholdet mellom petroleumspolitikken
og miljø- og klimapolitikken reiser. Dette er spørsmål som best avgjøres gjennom faglige,
administrative og politiske prosesser, i siste hånd av Stortinget, og som ikke egner seg for
rettsliggjøring på grunnlag av en kort og generell grunnlovsbestemmelse.
I den forbindelse har staten i tilsvaret i avsnitt 3.8 (s. 24-27) redegjort for hvordan prosessen
som ledet frem til vedtaket om 23. konsesjonsrunde i flere runder har vært gjenstand for meget
brede faglige og politiske vurderinger, og hver gang besluttet med et bredt folkevalgt flertall. Det
gjelder for det første selve åpningen av BS i 1989 og BSØ i 2013. For det andre har Stortinget tre
ganger votert direkte over forslag om å stanse 23. runde - i 2014, 2015 og 2016 - og hver gang
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har et bredt flertall avvist forslagene. Dette er et samfunnsområde der den offentlige politiske
debatt er aktiv, engasjert og Informert.
Det har nå gått om lag et år siden tilsvaret ble avgitt. I denne perioden har den offentlige og
politiske debatten fortsatt med uforminsket styrke, både om forholdet mellom
petroleumsvirksomhet og miljøpolitikk generelt, og om tildeling av nye utvinningstillatelser i
Barentshavet mer spesielt. De spørsmål som motparten søker å rettsliggjøre i saken er i høy grad
fremme også på de arenaene der de etter sin karakter hører hjemme - i den brede offentlighet, i
media, i faglige miljøer, i næringslivet, i organisasjoner og politiske partier, i forvaltningen - og
på Stortinget. Noen full dokumentasjon av dette er ikke mulig og heller Ikke nødvendig for saken.
Men til supplerende illustrasjon vil staten fremlegge noen nyere eksempler på relevante saker
som har vært oppe på Stortinget i det siste.
Hva gjelder de økonomiske sidene ved skatteregimet på petroleumssektoren, har dette vært
fremme flere ganger de senere år og ble bl.a. behandlet våren 2016 i forbindelse med et forslag
fra Miljøpartiet De Grønne om «utfasing av petroieumssubsidier». Herunder bie også under
henvisning til bl.a. Parisavtalen fremsatt forslag til om å instruere regjeringen til å «sette i gang
en norsk offentlig utredning av petroleumsskattesystemet og hvilke konsekvenser et nytt globalt
klimamål om å begrense den globale oppvarmingen til maksimalt 1,5 grader C må ha på
innrettingen av norsk petroleums- og petroleumsskattepolitikk». Forslaget ble nedstemt med 95
mot 5 stemmer.
Bilag 2:

lnnst. 233 S (2015-2016)

Bilag 3:

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

Lønnsomheten ved petroleumsutvinning i Barentshavet ble senest tatt opp i et skriftlig spørsmål
fra Stortingets i september I år, som konkret gjaldt Goliat-feltet, men der statsråden i sitt svar av
10. oktober 2017 benyttet anledningen til også mer generelt å kommentere på flere punkter
som har vært fremme i den offentlige debatt i den senere tid.
Bilag 4:

Skriftlig spørsmål og svar fra olje- og energiministeren av 10.10.2017

Våren 2017 behandlet Stortinget et forslag fra KrF om marine verneområder i Arktis og føre-varprinsippet ved all virksomhet i tidligere helt eller delvis islagte områder, og i den forbindelse ble
det bl.a. vist til tidligere forslag om å stanse 23. runde:
Bilag 5:

lnnst. 241 S (2016-2017).

Et eksempel på at Stortinget går inn og verner særlige områder mot konsekvenser av
petroleumsvirksomhet var ved behandlingen av Meld. St. 35 (2016-2017), Oppdatering av
forvaltningsplanen for Norskehavet, som endte med et detaljert vedtak fra Stortinget:
Bilag 6:

lnnst. 455 S (2016-2017).

Bilag 7:

Stortingets vedtak 907,908,909,910 og 911 av 14. juni 2017.
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Videre behandlet Stortinget våren 2017 også et detaljert forslag fra Miljøpartiet De Grønne «om
en strategisk omstilling og utfasing av norsk petroleumsproduksjon i perioden 2018-2040 for å
redusere Norges økonomiske risiko og Innfri klimamålene I Paris-avtalen». Det ble fremsatt til
sammen 14 konkrete forslag, som alle ble nedstemt med bredt flertall. Herunder ble et forslag
om «å fjerne alle sektorspesifikke skattefordeler som petroleumsnæringen er omfattet av»
nedstemt med 93 mot 4 stemmer, og det samme gjaldt et forslag om stans i utdeling av nye
utvinningstillatelser fra og med 2018. Videre ble et forslag om å instruere regjeringen til «å legge
frem en ny petroleumsmelding om norsk olje- og gasspolitikk i lys av klimautfordringen en står
overfor, og den nye markedssituasjonen» nedstemt med 82 mot 15 stemmer.
Bilag 8:

lnnst. 258 S (2016-2017).

Bilag 9:

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

Endelig er det på samme måte som med 23. runde nå også fremsatt forslag om at Stortinget skal
instruere regjeringen om å stanse den pågående prosessen med 24. konsesjonsrunde.
Bilag 10:

Representantforslag 27 S (2017-2018) fra Une Aina Bastholm om å stanse tildeling av
nye letetillatelser på norsk sokkel.

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

Til saksøkernes anførsler om «karbonbudsjettets» størrelse
I sin fremstilling av saken så langt har saksøkerne lagt stor vekt på størrelsen på det såkalte
globale «karbonbudsjettet», slik det ble presentert i IPCCs femte hovedrapport og i Global
Carbon Projects rapport fra november 2016 (se bilag 4 til prosesskrivet av 4.10.2017). I samme
prosesskriv varsles det vitneforklaring om «hva karbonbudsjetter er og hvilken informasjon som
kan hentes fra disse» fra Bjørn Samset, forskningsleder ved CICERO.
Statens syn er at argumentasjonen rundt det globale karbonbudsjettet ikke er rettslig relevant
for rettens vurdering av det gyldighetssøksmålet som er anlagt. Som staten har redegjort for i
tilsvaret og i senere prosesskriv pålegger verken folkeretten, grl. § 112 eller petroleumsloven en
plikt til å utrede eller legge vekt på potensielle klimagassutslipp som følge av eventuell
forbrenning i utlandet av norskprodusert, eksportert petroleum i forbindelse med gjennomføring
av konsesjonsrunder på norsk sokkel. Norske myndigheter har ansvar for norske utslipp. Som
forklart i tilsvaret, har norske myndigheter iverksatt vellykkede, nasjonale tiltak for å redusere
utslipp fra petroleumsvirksomheten på norsk sokkel.
Hva gjelder henvisningen til Norges globale forpliktelser, viser staten til at Norge har oppfylt sine
forpliktelser under Kyotoprotokollen ved en kombinasjon av nasjonale tiltak og bruk av
protokollens fleksible gjennomføringsmekanismer. Norge forholder seg lojalt til forpliktelsen
som følger av Kyotoprotokollens andre forpliktelsesperiode, til tross for at Doha-endringene ikke
formelt har trådt i kraft ennå. Videre har Norge meldt inn ambisiøse utslippsmål under
Parisavtalen. Norge oppfyller dermed alle sine rettslige og politiske forpliktelser knyttet til det

Side 9 av 10

6245
REGJERINGSADVOKATEN

globale målet om at global oppvarming ikke skal overstige 2°C og i den globale innsatsen for at
temperaturen skal begrenses til 1,5°C, slik dette er beskrevet i Parisavtalen artikkel 2.
På denne bakgrunn er det etter statens syn ikke relevant ved den juridiske vurderingen av saken
å gå nærmere inn på karbonbudsjettets størrelse.
Dersom retten likevel skulle ønske å gå nærmere Inn på dette, vil staten kort vise til at størrelsen
på karbonbudsjettet er et forhold som varierer basert på hvilke forutsetninger som legges til
grunn for modellene og hvor oppdaterte data som anvendes. I den rapporten fra IPCC i 2013
som saksøkerne særlig har bygget på, er forskernes antagelse at «budsjettet» for å holde
oppvarmingen under 1,5°C var på omtrent 250 milliarder tonn CO 2 fra 2015. I en helt ny artikkel
publisert 18. september 2017 i tidsskriftet Nature Geoscience argumenterer imidlertid forskerne
Millar et al. for at budsjettet er betydelig større enn dette, basert på oppdatert informasjon om
oppvarming og utslippsnivåer fram til 2015.

Bilag 11:

Mliler m.fi., Emission budgets and pathways consistent with llmiting warmlng to 1,5
C, Nature Geoscience 18.9.2017.

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

Bilag 12:

«Ny studie gir håp om å holde oppvarmingen under 1,5 grader», Fuglestvedt og
c-1,._r_ 1\1 ........ ~ .. - r1r~nn. ""n n '"'ln-t-,
.;)l\t::lt::, n,yu lid \..1\..1:f\U, .L0.:7.LV.L/.

Bilag 13:

«Årets klimanyhet», Kjetil Aldstadheim, DN 21.9.2017.

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

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

Oslo, 23. oktober 2017
REGJERINGSADVOKATEN
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Advokat Anders F. Wilhelmsen, Regjeringsadvokaten
Advokatfullmektig Ane Sydnes Egeland, Regjeringsadvokaten

Det vises til statens prosesskriv av 23. oktober 2017, mottatt 24. oktober 2017. Som svar på
saksøkernes provokasjoner har staten fremlagt en e-post fra Olje- og energidepartementet til
Oljedirektoratet datert 17. september 2012. Av e-posten fremgår følgende:
For Barentshavet Sørøst og norske havområder ved Jan Mayen er ressursusikkerheten
betydelig. Det synes derfor hensiktsmessig med en helt overordnet beskrivelse av
muligheter for statens inntekter. OD er bedt om et mer konkret innspill mot årsskriftet,
men dette er etter at Konsekvensutredningene for de to områdene er sendt ut på
høring. Det er derfor behov for en mer overordnet beskrivelse nå.» (vår
understrekning)
Det fremgår av sammenhengen at den «helt overordnete oversikten» var den vurderingen
som skulle ligge til grunn for konsekvensutredningen for BSØ. Videre fremgår det at OD
skulle fremlegge en mer «konkret innspill» ved årsskiftet 2012/2013, etter at
konsekvensutredningen var sendt på høring.
I den grad det ble utarbeidet ytterligere dokumenter («mer konkret innspill»), er slike
dokumenter omfattet av allerede fremsatte provokasjoner, og må fremlegges snarest. I den
grad det ikke ble utarbeidet ytterligere dokumenter, bes det opplyst hvorfor planene om å
lage «mer konkret[e]» grunnlag ble skrinlagt.

*****
Prosesskrivet er lastet opp i aktørportal Lovisa. Prosesskrivet er også sendt på e-post til de
tre advokatene hos Regjeringsadvokaten.

Oslo, 25. oktober 2017
WAHL-LARSEN ADVOKATFIRMA AS

Oslo, 25. oktober 2017
ADVOKATFIRMA GLITTERTIND AS

Cathrine Hambro
Advokat

Emanuel Feinberg
Advokat
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Advokat Cathrine Hambro
Wahl-Larsen Advokatfirma AS
Fridtjof Nansens plass 5
0160 OSLO

Deres referanse

Vår referanse

Dato

16-166674TVI-OTIR/06

26.10.2017

Natur og Ungdom m.fl. - Staten ved Olje- og energidepartementet
Film- og lydopptak
Det vises til tidligere korrespondanse vedr. anmodning fra Anna Myking om film- og
lydopptak under hovedforhandlingen. Det har i tillegg kommet to ytterligere anmodninger, en
fra Foreningen Grunnloven § 112 og en fra Radio Wolfgang. De to sistnevnte vedlegges.
Hovedforhandlingen er berammet på sal 250. Dette gir mulighet for at film- og lydopptak kan
gjøres i et annet rom enn i salen.
Rettens foreløpige syn mht. anmodningene er:
- Det kan gjøres lydopptak av hele forhandlingen. Opptak skal ikke skje i pauser.
- Filmopptak kan gjøres under deler av forhandlingen, dvs. av de profesjonelle
aktørenes innlegg. Tillatelsen tenkes gitt på slike vilkår:
x Opptak skal bare gjøres av den aktør som til enhver tid har ordet.
x Notater og innholdet i dokumenter skal ikke fanges opp på film.
- Opptak skal ikke gjøres i salen, men fra rom stilt til disposisjon for dette formålet.
Opptakene skal gjøres tilgjengelig kostnadsfritt for partene/partshjelperen dersom de
ønsker det.
Saksforberedende møte
Det søkes berammet ytterligere et saksforberedende møte. Det legges opp til at det holdes på
sal 250. Kommentarer til opplegget vedr. film- og lydopptak kan da gis, herunder også til
anmodningen om direktesending og om å ta stillbilder. I tillegg tas det på møtet sikte å
behandle evt. gjenstående spørsmål knyttet til saksforberedelsen og gjennomføringen av
hovedforhandlingen.
Likelydende brev er sendt prosessfullmektigene.

Postadresse

Sentralbord

Saksbehandler

Postboks 8023 Dep., 0030 Oslo

22 03 52 00

Trine Langfjell Kibsgaard

Bankgiro

Organisasjonsnummer

Kontoradresse

Telefaks

Telefon

Ekspedisjonstid

Internett/E-post

Oslo tinghus, C.J. Hambros plass 4

22 03 53 53

22 03 52 06

Kl.0845-1545 (1500)

http://domstol.no/oslo tingrett
oslo.tingrett.eksp@domstol.no

974714647
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Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Folstad, Petter på vegne av Oslo tingrett (postmottak)
onsdag 27. september 2017 14.12
Oslo tingrett_presse
VS: Media access - Oslo District Court

Fra: Cormac McAuliffe [mailto:cm@radiowolfgang.com]
Sendt: onsdag 27. september 2017 14.09
Til: Oslo tingrett (postmottak) <Oslo.tingrett.ekspedisjon@domstol.no>
Emne: Media access - Oslo District Court
Dear Sir/Madam,
I hope this email finds you well.
I'm Cormac McAuliffe from Radio Wolfgang in London (https://www.radiowolfgang.com/).
We are producing a documentary series on the upcoming court case which is scheduled to
take place in the Oslo District Court from Tuesday November 14th until Wednesday
November 22nd. The plaintiffs for the case are Foreningen Greenpeace Norden and Natur
og Ungdom, and the defendant is The Government of Norway represented by the Ministry
of Petroleum and Energy. The case number is 16-166674TVI-OTIR/06.
We would like for two of our journalists to be able to be able to attend the first two
days of the court case in the Oslo District Court (14th and 15th of November). Their
names are Ivor Manley and Natalia Rodriguez. Is there a particular procedure
for approving media requests, or is this email sufficient?
We would also like to record audio from within the court room. The audio recordings
would not be broadcast live but would be included in the documentary series which
would be released after all the court proceedings have ended. What is the policy of
the Oslo District Court for recording sound within the court room?
If you have any questions at all please do let me know. Many thanks for your help with
this.
Best wishes,
Cormac

WOLFGANG
Cormac McAuliffe
Assistant Producer
Radio Wolfgang
Cranmer House
3 Cranmer Road,
London, SW9 6EJ
+44 77 6096 4565
+44 20 8986 6681
www.radiowolfgang.com
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Oslo, 23.10.2017

Søknad om tillatelse til å direktesende levende bilder og lyd, samt å ta stillbilder.

Foreningen Grunnloven § 112 søker med dette tillatelse til å direktesende levende bilder og
lyd ut fra rettssalen, samt tillatelse til åta stillbilder under rettssaken hvor Natur og Ungdom
og Greenpeace, med partshjelp fra Besteforeldrenes klimaaksjon, møter staten over tvisten
om forvaltningsvedtaket som åpnet 23. konsesjonsrunde. Rettssaken er berammet 14.-22.
november i Oslo tingrett, sal 127.

Foreningen Grunnloven§ 112 er en bred forening, bestående av Natur og Ungdom,
Greenpeace Norge og Besteforeldrenes klimaaksjon, samt Spire, Concerned Students
Norway, Forfatternes klimaaksjon § 112 og Concerned Artists Norway

Saken, hvor saksøkerne anlegger at norske borgeres rett til et sunt miljø er truet av statens
forvaltningsvedtak om å tildele 23. konsesjonsrunde, er av allmenn interesse. Det
gjenspeiles i den allerede brede medieoppmerksomheten saken har skapt, og det folkelige
engasjementet vi ser på grasrotnivå blant foreningens medlemmer. Under rettssaken vil flere
info-arrangementer om rettssaken avholdes, både i Oslo og andre steder.

For ytterligere å tilgjengeliggjøre rettssaken for den norske befolkning ønsker koalisjonen å
direktesende rettssaken, samt å ta stillbilder fra rettsforhandlingene. På den måten kan vi
bidra til å spre kunnskap og forståelse om saken, som kan sies å være historisk ettersom det
er første gang Grunnloven§ 112 prøves for retten, til norske borgere.

Rent praktisk vil vi, om vi får innvilget tillatelse til å direktesende hele eller deler av
rettssaken, sikre at gjennomføringen av dette gjøres uten å forstyrre rettens gang. For å
oppfylle dette ser vi for oss et fastmontert kamera bakerst i rettssalen. Direkteoverføringen vi
søker om vil innebære video- og lydopptak. Vi vil overføre dette via foreningsmedlemmenes
kanaler i sosiale medier, og på den måte tilgjengeliggjøre rettssaken for allmennheten.
Om vi får innvilget tillatelse til å ta stillbilder under hele eller deler av rettssaken vil vi også
sikre at dette gjøres uten å forstyrre rettens gang. Her er vi åpne for dialog med dommeren
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om hvordan fotografering bør gjennomføres for å forstyrre minst mulig. Om vi ikke får
innvilget søknaden om tillatelse til å ta stillbilder ønsker vi å søke om tillatelse til å bringe inn
en skisse-tegner.

Mette Newth
Styreleder i Foreningen Grunnloven § 112
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Oslo, 30. oktober 2017

Sak: 16-166674TVI-OTIR/06
Saksøker: Föreningen Greenpeace Norden og Natur og Ungdom
Partshjelper: Besteforeldrenes klimaaksjon
Saksøkt: Staten ved Olje- og energidepartementet

Det vises til rettsbok fra planleggingsmøte avholdt 15. mai 2017 underpunkt 3. Nedenfor følger
partenes felles omforente fremstilling av deler av faktum i saken, jf. tvisteloven § 9-9 (3) og (4).
Redegjørelsen nedenfor dekker de deler av faktum som partene er enige om at er relevante ved den
rettslige vurderingen av saken. Det er i første rekke den prosessen som ledet frem til vedtaket om
tildeling av 23. konsesjonsrunde den 10. juni 2016, herunder også de forutgående prosessene med
åpning av Barentshavet sør (BS) i 1989 og Barentshavet sørøst (BSØ) i 2013. Videre er det en
kortfattet fremstilling av hovedtrekkene i det internasjonale klimasamarbeidet som Norge deltar i,
herunder Parisavtalen av 2015 og deltagelsen i EUs kvotesystem.
Utover dette er det som påpekt i prosesskriftene og under planleggingsmøtet delte meninger mellom
partene om hva som er de relevante faktiske forhold ved en rettslig vurdering av vedtakets gyldighet
etter grl. § 112 og de andre reglene som er anført. Denne uenigheten gjør at det er vanskelig for
partene å utforme en felles fremstilling av forhold som kun den ene eller den annen part mener er av
rettslig relevans. Partene vil derfor mene at det er mest hensiktsmessig at hver av partene på vanlig
måte under hovedforhandlingen selv fremstiller de deler av faktum som man vil anføre som
relevante.

Omforent systematisk redegjørelse for enkelte faktiske forhold i saken:
1

RAMMENE FOR NORSK PETROLEUMSVIRKSOMHET OG 23. KONSESJONSRUNDE

1.1

Innledning

Den 10. juni 2016 fattet regjeringen ved kongelig resolusjon vedtak om tildeling av
utvinningstillatelser i 23. konsesjonsrunde i medhold av petroleumslovens § 3-3. Saken gjelder
gyldigheten av dette vedtaket.
Det ble tildelt 10 utvinningstillatelser for til sammen 40 blokker eller delblokker.
Utvinningstillatelsene kalles «Production License», forkortet «PL». De ti utvinningstillatelsene heter
henholdsvis PL 609C, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858 og 859. Utvinningstillatelsene angir
presist hvor petroleumsutvinning kan skje. Syv av utvinningstillatelsene (14 blokker) er lokalisert i
Barentshavet Sør og tre av utvinningstillatelsene (26 blokker) er lokalisert i Barentshavet Sørøst. Alle
blokkene er lokalisert nord for Norge mellom 71° 30' og 74° 30' nordlig breddegrad, samt 20° 40'
østlig breddegrad, til delelinjen mot Den russiske føderasjon.
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1.2

Åpning av havområder for petroleumsvirksomhet

Forut for vedtak om tildeling av utvinningstillatelser skjer en såkalt «åpning» av havområder for
petroleumsvirksomhet, jf. petroleumsloven § 3-1. Bestemmelsen stiller krav til at det skal foretas en
avveining mellom de ulike interesser som gjør seg gjeldende på det aktuelle området. Til bruk i denne
avveiningen skal det «foretas en vurdering av de nærings- og miljømessige virkninger av
petroleumsvirksomheten og mulig fare for forurensninger samt de økonomiske og sosiale virkninger
som petroleumsvirksomheten kan ha». Åpningsprosessen innebærer i praksis at Olje- og
energidepartementet gjennomfører en konsekvensutredning for det området på kontinentalsokkelen
som planlegges åpnet, jf. forskrift 27. juni 1997 nr. 653 til lov om petroleumsvirksomhet
(petroleumsforskriften) kap. 2. Virkninger for miljø og natur er blant de konsekvensene som skal
utredes.
Åpning av nytt område for petroleumsvirksomhet forelegges for Stortinget, jf.
petroleumsforskriften § 6d. I saksfremlegget skal det gjøres rede for hvordan virkningene av åpning
av nytt område for petroleumsvirksomhet og innkomne høringsuttalelser er vurdert, samt hvilken
betydning disse er tillagt. Stortinget fatter beslutning om åpning av et område for
petroleumsvirksomhet på basis av den fremlagte konsekvensutredningen.
Barentshavet Sør (BS) ble åpnet for petroleumsvirksomhet i 1989. Konsekvensutredningen ble lagt
frem for Stortinget ved St. meld nr. 40 (1988–1989) som fikk sin tilslutning fra Stortinget ved
behandlingen av Innst. S. nr. 216 (1988–1989). Det er senere tildelt en rekke utvinningstillatelser i
Barentshavet Sør og det er to felt i produksjon; Snøhvit og Goliat. I tillegg er det gjort flere funn, bl.a.
«Johan Castberg», «Wisting" og "Alta/Gohta».
Barentshavet Sørøst (BSØ) ble åpnet for petroleumsvirksomhet i 2013. Bakgrunnen var
overenskomsten med Den russiske føderasjon fra 2010 om maritim avgrensning og samarbeid i
Barentshavet og Polhavet (delelinjeavtalen). Overenskomsten innebar bl. a. at havområdet øst for
det allerede åpnede Barentshavet Sør ble tilgjengelig for norsk petroleumsvirksomhet.
Konsekvensutredningen ble presentert for Stortinget ved St. Meld nr. 36 (2012–2013) og
tilleggsmeldingen til denne, St. Meld 41 (2012–2013), og Stortinget ga sin tilslutning ved
behandlingen av Innst. 433 S (2010–2011).
Åpningen av Barentshavet Sørøst for petroleumsvirksomhet er første åpning av et nytt område på 19
år. Det er første åpning av nytt areal i Barentshavet på 24 år.
1.3

Utvinningstillatelse og faktisk utvinning av petroleum

Saken gjelder som nevnt gyldigheten av vedtak om tildeling av utvinningstillatelser i Barentshavet Sør
og Barentshavet Sørøst.
En utvinningstillatelse gir rettighetshaver enerett til undersøkelse, leting etter og utvinning av
petroleum innenfor det geografiske området som tillatelsen omfatter. Rettighetshaver blir eier av
petroleumen som utvinnes. Tillatelsen regulerer videre rettigheter og plikter som rettighetshaverne
til en utvinningstillatelse har overfor staten. Utvinningstillatelsen utfyller bestemmelsene i
lovgivningen og stiller detaljerte vilkår for virksomheten.
Dersom det under en utvinningstillatelse gjøres drivverdige funn, innledes prosessen mot faktisk
utnytting av det konkrete funnet. Denne prosessen reguleres av petroleumsloven kap. 4 og
petroleumsforskriften kap. 4. Rettighetshaver må blant annet få godkjent en plan for utbygging og
drift, basert på en konsekvensutredning, før utbygging og drift kan iverksettes, jf. petroleumsloven §
4-2.
2
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Norsk petroleumsvirksomhet må skje i tråd med det som fastsettes i forvaltningsplanen for det
havområdet der virksomheten skal foregå. Formålet med forvaltningsplanen er å legge til rette for
verdiskaping gjennom bærekraftig bruk av ressurser og økosystemtjenester, og samtidig
opprettholde økosystemenes struktur, virkemåte, produktivitet og naturmangfold. Den gjeldende
planen for Barentshavet finnes i Meld. St. 10 (2010–2011).
1.4

Nærmere om 23. konsesjonsrunde

Den 23. konsesjonsrunde ble startet i august 2013. Daværende regjering inviterte selskapene på
norsk sokkel til å nominere områder de ønsket å inkludere i 23. konsesjonsrunde. Fristen for å
nominere områder gikk ut i januar 2014. Gjennom nominasjonsprosessen fremmet oljeselskapene
sitt syn på hvilke blokker de anså mest geologisk interessante. 40 selskaper sendte inn forslag til
blokker de ønsket å inkludere i 23. konsesjonsrunde. Nominasjonene omfattet 160 blokker, hvorav
140 blokker i Barentshavet og 20 blokker i Norskehavet. 86 blokker ble nominert av to eller flere
selskaper.
I februar 2014 ble forslag til blokker som skulle inngå i 23. konsesjonsrunde sendt på høring. I 23.
konsesjonsrunde ble det foreslått å utlyse totalt 61 blokker fordelt på 7 blokker i Norskehavet, 34
blokker i Barentshavet Sørøst og 20 blokker i resten av Barentshavet Sør. For det nylig åpnede
området i Barentshavet Sørøst ble det kun bedt om innspill knyttet til om det hadde tilkommet ny,
vesentlig informasjon etter at Stortinget behandlet Meld. St.36 (2012–2013) og Meld. St. 41 (2012–
2013). For øvrige områder ble det kun bedt om innspill knyttet til om det hadde tilkommet ny,
vesentlig informasjon etter at den relevante forvaltningsplanen ble vedtatt, jf. Meld. St. 28 (2010–
2011). Etter utløpet av høringsfristen vurderte Olje- og energidepartementet de innkomne uttalelser.
Det ble utarbeidet et forslag til regjeringen til hvilke områder som burde inngå i utlysningen på hvilke
vilkår, sammen med vurdering av høringsuttalelsene. I januar 2015 ble 23. konsesjonsrunde utlyst.
Runden omfattet 57 blokker eller deler av blokker. Disse fordelte seg på 34 blokker i Barentshavet
sørøst, 20 blokker Barentshavet Sør og 3 blokker i Norskehavet.
Ved søknadsfristens utløp i desember 2015 hadde 26 selskaper levert søknader til departementet om
å få tildelt nytt areal. Etter søknadsfristen ble søknadene behandlet på vanlig måte og vurdert av
Oljedirektoratet, Petroleumstilsynet, Arbeids- og sosialdepartementet og Olje- og
energidepartementet. Forhandlingsmøtene med selskapene ble avholdt i mars 2016, og deretter tok
regjeringen stilling til hvilke selskaper som skulle få tilbud om andeler og operatørskap med vilkår og
arbeidsprogram. Tilbudet ble sendt ut i mai 2016. Deretter ble lete- og utvinningstillatelsene tildelt
10. juni 2016.
2

INTERNASJONALT KLIMASAMARBEID

Norge har deltatt i det internasjonale klimasamarbeidet siden dette første gang ble satt på
dagsordenen. Det overordnede folkerettslige rammeverket er FNs rammekonvensjon om
klimaendringer (UN Framework Convention on Climate Change, UNFCCC) som ble vedtatt i Rio de
Janeiro i 1992. Norge ratifiserte denne avtalen 11. juni 1993, jf. St.prp.nr. 36 (1992–93).
Kyotoprotokollen er en avtale under Klimakonvensjonen, vedtatt i 1997 og ratifisert av Norge i 2002
ved Stortingets behandling av St. prp. Nr. 49 (2001–2002). Avtalen innebærer tallfestede
utslippsforpliktelser for Norge og andre industriland. Kyotoprotokollens system åpner for at
utslippsforpliktelsene kan oppfylles ved fleksible gjennomføringsmekanismer og samarbeid mellom
land som supplement til nasjonale tiltak.
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Kyotoprotokollen trådte i kraft i 2005. Første forpliktelsesperiode var fra 2008 til 2012 og ble gjort
opp i 2015. Kyotoprotokollens andre forpliktelsesperiode, vedtatt på Klimakonvensjonens partsmøte
i Doha i 2012, gjelder for perioden 2013 til 2020. Doha-endringene har ennå ikke trådt i kraft, jf.
artiklene 20 og 21 i Kyotoprotokollen, men Norge følger i tråd med Wien-konvensjonen likevel
avtalen.
Norge har for perioden frem til 2020 forpliktet seg til et utslippsnivå som tilsier at utslippene i 2020
skal være redusert med 30 prosent sammenliknet med Norges utslippsnivå i 1990. Målet var del av
klimaforliket på Stortinget i 2012, jf. Innst. 390 S (2011–2012), som igjen bygger på klimaforliket fra
2008.
Parisavtalen ble fremforhandlet i Paris i desember 2015 og er den sist vedtatte protokoll til FNs
klimakonvensjon. Det er meningen at Parisavtalens regulering skal ta over når Kyotoprotokollens
andre forpliktelsesperioden løper ut i 2020. Et formål med avtalen og dens mekanismer er å holde
økningen i den globale gjennomsnittstemperaturen godt under 2 °C sammenliknet med førindustrielt
nivå, og tilstrebe å begrense temperaturøkningen til 1,5 °C over førindustrielt nivå, jf. artikkel 2. De
statene som har signert og ratifisert Parisavtalen er forpliktet til å fastsette og kommunisere
nasjonalt bestemte bidrag («nationally determined contributions»), jf. artikkel 4 nr. 2 første setning.
De nasjonale bidragene skal meldes inn eller oppdateres hvert femte år, jf. artikkel 4 nr. 9. Hver
oppdatering skal bygge på det forrige, suksessive bidrag, jf. artikkel 4 nr.2 og innebære et økende
ambisjonsnivå, jf. artikkel 4 nr. 3. Videre er statene forpliktet til å framskaffe nødvendig informasjon
vedrørende de nasjonale bidragene, jf. artikkel 4 nr. 8, gjøre opp regnskap med hensyn til de
nasjonale bidragene, jf. artikkel 4 nr. 13, og rapportere under en egen mekanisme for
gjennomsiktighet, jf. artikkel 13.
Norge ratifiserte Parisavtalen den 20. juni 2016 på bakgrunn av Prop. 115 S (2015–2016) og Innst.
407 S (2015–2016). Parisavtalen trådte i kraft 4. november 2016. Norge har meldt inn til FN en
betinget forpliktelse om minst 40 prosent utslippsreduksjon i 2030 sammenlignet med 1990, jf. Meld.
St. 13 (2014–2015) Ny utslippsforpliktelse for 2030 – en felles løsning med EU og lnnst. 211 (2014–
2015).
FNs klimapanel (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) ble nedsatt av Den
meteorologiske verdensorganisasjonen (WMO) og FNs miljøprogram (UNEP) i 1988. Formålet er å gi
verdens land et best mulig vitenskapelig grunnlag for å forstå klimaendringene og potensielle
effekter for mennesker, miljø og samfunn. I 1989 besluttet generalforsamlingen i FN å gi IPCC i
oppgave å utarbeide en rapport som beskrev bl. a klimastatus. Dette ble senere fulgt opp av første
partskonferanse under Klimakonvensjonen (Conference of the Parties, COP). I dag er det fast praksis
at partskonferansene mottar IPCCs rapporter. IPCC kom i 2013–2014 med sin femte hovedrapport.
Hovedrapporten består av tre underrapporter fra tre arbeidsgrupper («The Physical Science Basis»,
«Impacts, Adaptation, and Vulnerability» og «Mitigation of Climate Change») og en oppsummering
av funnene i disse («Synthesis Report»).
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OSLO TINGRETT

-------------RETTSBOK

Den 30. oktober 2017 kl. 1030 ble planleggingsmøte holdt i Oslo tingrett,
Saksnr.:

16-166674TVI-OTIR/06

Dommer:

Tingrettsdommer Hugo Abelseth

Saken gjelder:

Prøving av forvaltningsvedtak

Saksøkere:
Natur og Ungdom
Föreningen Greenpeace Norden
Partshjelper:
Besteforeldrenes klimaaksjon

Advokat Emanuel Feinberg
Advokat Cathrine Hambro
Ketil Lund

mot
Saksøkt:
Staten ved Olje- og
energidepartementet

Advokat Anders Flaatin Wilhelmsen,
Advokat Ane Sydnes Egeland,
Advokat Fredrik Sejersted
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Møteform og møtedeltakere
Møtet ble holdt i retten.
Foruten saksforberedende dommer deltok:
Fra saksøkersiden: Prosessfullmektigene.
Fra partshjelperen: Ketil Lund.
Fra saksøktesiden: Prosessfullmektigen og rettslige medhjelpere.
Videre behandling av saken
Partene ble gitt anledning til å uttale seg om plan for den videre behandlingen av saken.
- Gjenstående saksforberedelse. Saksøkernes prosessfullmektiger opplyste at saksøkerne
tar sikte på å legge frem enkelte ytterligere bevis og enkelte hjelpedokumenter.
- Avsluttet saksforberedelse, sluttinnlegg, tidsplan og utdrag.
Dommeren minnet om at saksforberedelsen avsluttes 31.10.2017. Dommeren besluttet
at det skal inngis sluttinnlegg og forslag til tidsplan innen 6.11.2017.
Prosessfullmektigene opplyste at elektronisk utdrag er under utarbeidelse og vil bli
innsendt med det første.
- Tvisteloven § 9-9 (2), redegjørelse for sakens faktiske side. Prosessfullmektigene
opplyste at en omforent systematisk redegjørelse av deler av sakens faktiske side vil bli
innsendt med det første.
- Lyd- og bildeopptak under hovedforhandlingen. De tilstedeværende fikk anledning til å
kommenterer rettens brev av 26.10.2017. Det ble gitt tilslutning til opplegget skissert i
brevet, dog med noen forbehold. Saksøkernes prosessfullmektiger fremholdt således at
det var få betenkeligheter med å tillate filmopptak under partsforklaringene.
Representanten for partshjelperen gjorde gjeldende det samme mht. vitneforklaringene.
Det fremkom ikke innvendinger til at det foretas direktesending. Mht. ønsket om
stillbilder ble det gitt uttrykk for at det er akseptabelt hvis det begrenses i tid og sted.
Dommeren opplyste at det vil bli truffet en avgjørelse mht. opplegget med det første.
Avslutning
Dommeren erklærte møtet for avsluttet, og opplyste at rettsboken vil bli sendt/gjort
tilgjengelig i aktørportalen.
Rettsmøtet varte fra kl. 10.30 til kl. 11.00.
Retten hevet

Hugo Abelseth
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GUTTERTI ND

Oslo, 31. oktober 2017
Sak nr.: 10102-501

PROSESSKRIV
TIL
OSLO TINGRETT
Sak nr.:

16-166674TVI-OTIR/06

Saksøker nr 1::

Foreningen Greenpeace Norden
BOX 15164, 104 65 Stockholm, Stockholms län

Saksøker nr 2:

Natur og Ungdom
Torggata 34.0183 OSLO

Partshjelper

Besteforeldrenes klimaaksjon
Postboks 20, 5648 Fusa
v/Ketil Lund
c/o Advokatfirmaet Lund & Co
Postboks 1148 Sentrum, 0104 Oslo

Prosessfullmektiger for saksøker 1 Advokat Cathrine Hambro
og 2 og partshjelperen:
Wahl-Larsen Advokatfirma AS
Fridtjof Nansens plass 5, 0160 Oslo
Advokat Emanuel Feinberg
Advokatfirmaet Glittertind AS
Postboks 1383 Vika, 0114 Oslo
Saksøkt:

Staten ved Olje- og energidepartementet
Postboks 8148 Dep, 0033 Oslo

Prosessfullmektig:

Regjeringsadvokaten
v/Regjeringsadvokat Fredrik Sejersted
Advokat Anders F. Wilhelmsen, Regjeringsadvokaten
Advokat Ane Syndes Egeland, Regjeringsadvokaten
Postboks 8012 Dep, 0030 Oslo

Rettslig medhjelpere:

Advokatfirmaet Glittertind AS
Org.nr. 916 284 055

Dronning Mauds gate 15, 0250 Oslo
Postboks 1383, 0114 Oslo

post@glittertind.no
www.glittertind.no
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INNLEDNING

Vi viser til planmøte avholdt 30. oktober 2017 der vi varslet at vi saksøkerne ville fremlegge noe
supplerende dokumentasjon
Vi varslet også at vi ville fremlegge noen hjelpedokumenter til støtte for presentasjonen.
For øvrig har vi noen kommentarer til representasjonsforholdene på saksøkersiden.
2

SUPPLERENDE DOKUMENTASJON

•

I statens prosesskriv av 23. november 2017 ble det fremlagt en e-post til OD vedrørende
vurdering av statens inntekter fra petroleumsaktivitet. Her uttrykkes det at det er
hensiktsmessig at resultatene «presenteres på samme måte som i ODs rapport: «Økonomisk
vurdering av uoppdagede petroleumsressurser i havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen
og Senja (2010)», kap 11.4. Denne rapporten fremlegges til sammenligning.
Bilag 1:

•

I forbindelse med saksøkernes anførsler relatert til Norges ansvar for Lisensvedtakets
klimamessige skadevirkninger er det relevant å vurdere forskjellige beregningsmåter for
hvordan ansvaret for utslippsreduksjoner frem til 2030 bør fordeles. I forbindelse med
forhandlingene om Parisavtalen ba SVs Stortingsgruppe en gruppe forskere om å utarbeide
en rapport som tok for seg disse problemstillingene. Denne rapporten fremlegges.
Bilag 2:

•

Økonomisk vurdering av uoppdagede petroleumsressurser i havområdene
utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja (2010)».

Norges klimaansvar 2030 av Kallbekken mfl., udatert 2014.

Ved vurderingen av statens gjeldende klimatiltak har staten blant annet fremhevet EUs
kvotesystem. I den sammen fremlegges en redaksjonell artikkel vedrørende dette systemet
publisert på Bloomberg.com 20. februar 2017
Bilag 3:

Artikkel fra Bloomberg.com av 20. februar 2017

Saksøkerne er interesseorganisasjoner og slike organisasjoners viktige rolle i miljøsaker er
blant annet kommet til uttrykk i Aarhus-konvensjonen om Miljøinformasjon. Det er
imidlertid et bakteppe for saken at svært mange enkeltindivider har uttrykt støtte til
søksmålet og de interesser som søksmålet forfølger. Per 31. oktober 2017 har 401 036
erklært
støtte
til
søksmålet.
Navnelisten
er
tilgjengelig
på
https://www.savethearctic.org/en/peoplevsarcticoil/witness-statement/ og den 19.
november vil en video med folks støtteerklæringer bli lagt ut på siden.
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•

UNEP har i dag utgitt en ny rapport vedrørende behovet for utslippsreduksjoner i relasjon
til målet om redusert global oppvarming og forskjellige nasjoner klimatiltak/klimamål.
Denne fremlegges også.
Bilag 4:

3

The Emissions Gap Report 2017 – A UN Environment Synthesis Report
(offentliggjort 31.10.2017)

HJELPEDOKUMENTER

Saksøkerne har utarbeidet enkelte statistikk- og hjelpedokumenter til støtte for saksøkernes innlegg.
Disse fremlegges i det følgende.
Bilag 5:

Hjelpedokumenter saksøker

Dokumentene formodes å være selvforklarende.
For øvrig har saksøker også utarbeidet enkelte kart som også søker å lette saksøkers fremstilling.
Bilag 6:

Kart fremlagt av saksøker

Referansene til grunnlagsdataen som er bruk til kartene fremgår av kartene.
Utover disse hjelpedokumentene har to av de sakkyndige vitnene, Eystein Jansen og Bjørn Samset,
planlagt å fremlegge støtteark til sine forklaringer.
Jansens støtteark er i stor grad allerede utarbeidet. Selv om det fortsatt vil kunne komme endringer
frem mot presentasjonen, legges de likevel frem i sin nåværende form.
Bilag 7:

Foreløpig støtteark til Eystein Jansens forklaring

For Samsets del er ikke støttearkene klare til utsendelse ennå. Vi vedlegger likevel en oversikt over
temaene han skal forklare seg om og en oppstilling over underlagsdokumentasjonen han vil referere
til. Noe av underlagsdokumentasjonen ligger allerede i saken. Vi ser ikke behov for å fremlegge
dokumentasjonen for øvrig, men vi oversender gjerne til staten hvis det skulle være ønskelig
Bilag 8:
4

Foreløpig oversikt vedrørende Bjørn Samsets forklaring

REPRESENTASJONSFORHOLD PÅ SAKSØKSERSIDEN

I tråd med vårt engasjement for de to saksøkende parter ber vi om rettens tillatelse til begge å opptre
som prosessfullmektig for begge parter, jf. tvisteloven § 3-1 (2).
For øvrig gjentar vi at vi har overtatt som prosessfullmektiger også for partshjelperen.
***
Dette prosesskriv er lastet opp i Aktørportalen og sendt direkte til Regjeringsadvokaten per e-post.
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Wahl-Larsen Advokatfirma AS

Advokatfirmaet Glittertind AS

Cathrine Hambro

Emanuel Feinberg

advokat

advokat
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OSLO TINGRETT
Dok 121

Anna Myking

Deres referanse

Vår referanse

Dato

16-166674TVI-OTIR/06

31.10.2017

Natur og Ungdom m.fl. - Staten ved Olje- og energidepartementet
Det vises til søknad om å gjøre film- og lydopptak under hovedforhandlingen i ovennevnte
sak.
Lydopptak
Det gis tillatelse til å gjøre lydopptak under hele forhandlingen. Opptak skal ikke gjøres i
pauser.
Filmopptak
Det gis tillatelse til å gjøre opptak på følgende vilkår:
x
x
x

Opptak kan gjøres av innlegg fra de profesjonelle aktørene (dommeren og
prosessfullmektigene). Det kan også gjøres opptak av forklaringer fra
partsrepresentanter og representant for partshjelperen.
Opptak skal bare gjøres av den aktør som til enhver tid har ordet.
Notater og innholdet i dokumenter skal ikke fanges opp på film.

Fellesvilkår for lyd- og filmopptak
Opptakene skal ikke gjøres i rettssalen, men fra rom stilt til disposisjon for dette formålet.
Opptakene skal gjøres tilgjengelig kostnadsfritt for partene/partshjelperen dersom de
fremsetter ønske om det.
Koordinering
Det gjøres oppmerksom på at også andre har søkt om å gjøre film- og lydopptak. Det må
derfor skje en koordinering. I den forbindelse ber vi om at det tas kontakt med
kommunikasjonsrådgiver Markus Iestra (e-post: markus.isetra@domstol.no, telefonnummer:
22035232) i god tid før hovedforhandlingens oppstart.
Kopi av dette brevet er sendt partene og partshjelperen.
Oslo tingrett
Hugo Abelseth
tingrettsdommer
Postadresse

Sentralbord

Saksbehandler

Postboks 8023 Dep., 0030 Oslo

22 03 52 00

Trine Langfjell Kibsgaard

Bankgiro

Organisasjonsnummer

Kontoradresse

Telefaks

Telefon

Ekspedisjonstid

Internett/E-post

Oslo tinghus, C.J. Hambros plass 4

22 03 53 53

22 03 52 06

Kl.0845-1545 (1500)

http://domstol.no/oslo tingrett
oslo.tingrett.eksp@domstol.no

974714647
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OSLO TINGRETT
Dok 129

Advokat Cathrine Hambro
Wahl-Larsen Advokatfirma AS
Fridtjof Nansens plass 5
0160 OSLO

Deres referanse

Vår referanse

Dato

16-166674TVI-OTIR/06

01.11.2017

Natur og Ungdom m.fl. - Staten ved Olje- og energidepartementet
Det vises til prosesskriv av 31.10.2017 hvor det bes om rettens tillatelse etter tvisteloven § 3-1
annet ledd annet punktum til at både advokat Hambro og advokat Feinberg kan opptre som
prosessfullmektig for begge parter. For øvrig gjentas, som fremholdt i rettsmøtet 30.11.2017,
at de nevnte advokater har overtatt som prosessfullmektiger også for partshjelperen.
Etter tvisteloven § 3-1 første ledd kan en part la seg representere av prosessfullmektig. Av
§ 3-1 annet ledd første punktum fremgår at en part bare kan ha én prosessfullmektig av
gangen, men retten kan etter annet ledd annet punktum tillate at en part har flere
prosessfullmektiger når det foreligger særlige grunner. Etter rettens oppfatning kommer disse
reglene også til anvendelse for partshjelpere. Det er således også nødvendig med rettens
tillatelse dersom både advokat Hambro og advokat Feinberg skal være prosessfullmektig for
partshjelperen.
Slik retten ser det er saken av en art som kan nødvendiggjøre behov for mer enn én
prosessfullmektig. Partene innbyrdes har ikke motstridende interesser, ei heller i forhold til
partshjelperen. Det legges til grunn at opplegget det søkes om ikke medfører økte kostnader.
Retten gir tillatelse til at advokat Hambro og advokat Feinberg begge kan opptre som
prosessfullmektig for begge parter og for partshjelperen. Retten minner om den klargjøring
som må gjøres etter tvisteloven § 3-1 annet ledd tredje punktum.
Likelydende brev er sendt saksøkerne og partshjelperen ved prosessfullmektigene.
Oslo tingrett

Hugo Abelseth
tingrettsdommer
Kopi: Saksøktes prosessfullmektig
Postadresse

Sentralbord

Saksbehandler

Postboks 8023 Dep., 0030 Oslo

22 03 52 00

Trine Langfjell Kibsgaard

Bankgiro

Organisasjonsnummer

Kontoradresse

Telefaks

Telefon

Ekspedisjonstid

Internett/E-post

Oslo tinghus, C.J. Hambros plass 4

22 03 53 53

22 03 52 06

Kl.0845-1545 (1500)

http://domstol.no/oslo tingrett
oslo.tingrett.eksp@domstol.no

974714647
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OSLO TINGRETT
Dok 131

Foreningen Grunnloven § 112
C/o Mette C. Newth, Paal Bergs vei 74

Deres referanse

Vår referanse

Dato

16-166674TVI-OTIR/06

02.11.2017

Natur og Ungdom m.fl. - Staten ved Olje- og energidepartementet
Det vises til søknad av 23.10.2017 om å gjøre film- og lydopptak samt å ta stillbilder under
hovedforhandlingen i ovennevnte sak.
Lydopptak
Det gis tillatelse til å gjøre lydopptak under hele forhandlingen. Opptak skal ikke gjøres i
pauser.
Filmopptak
Det gis tillatelse til å gjøre opptak på følgende vilkår:
x
x
x

Opptak kan gjøres av innlegg fra de profesjonelle aktørene (dommeren og
prosessfullmektigene). Det kan også gjøres opptak av forklaringer fra
partsrepresentanter og representant for partshjelperen.
Opptak skal bare gjøres av den aktør som til enhver tid har ordet.
Notater og innholdet i dokumenter skal ikke fanges opp på film.

Fellesvilkår for lyd- og filmopptak
Opptakene skal ikke gjøres i rettssalen, men fra rom stilt til disposisjon for dette formålet.
Opptakene skal gjøres tilgjengelig kostnadsfritt for partene/partshjelperen dersom de
fremsetter ønske om det.
Stillbilder
Det gis tillatelse til å ta stillbilder i rettssalen fra anvist sted. Tillatelsen er gitt på samme
vilkår som for filmopptak og er begrenset til de første 5 minuttene av den enkelte aktørs
innlegg/forklaring. I den utstrekning andre fremsetter anmodning om å få ta stillbilder,
forutsettes at det kun er én fotograf til stede av gangen. Hvorvidt kostnadene skal deles ved
tilgjengeliggjøring for andre medier og partene/partshjelpen, er det opp til de aktuelle medier
å avtale.
Direktesending
Det gis tillatelse til å foreta direktesending av de film- og lydopptak som gjøres.
Koordinering
Postadresse

Sentralbord

Saksbehandler

Postboks 8023 Dep., 0030 Oslo

22 03 52 00

Trine Langfjell Kibsgaard

Bankgiro

Organisasjonsnummer

Kontoradresse

Telefaks

Telefon

Ekspedisjonstid

Internett/E-post

Oslo tinghus, C.J. Hambros plass 4

22 03 53 53

22 03 52 06

Kl.0845-1545 (1500)

http://domstol.no/oslo tingrett
oslo.tingrett.eksp@domstol.no

974714647
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Det gjøres oppmerksom på at også andre har søkt om å gjøre film- og lydopptak. Det må
derfor skje en koordinering. I den forbindelse ber vi om at det tas kontakt med
kommunikasjonsrådgiver Markus Iestra (e-post: markus.isetra@domstol.no, telefonnummer:
22035232) i god tid før hovedforhandlingens oppstart.
Kopi av dette brevet er sendt partene og partshjelperen.
Oslo tingrett
Hugo Abelseth
tingrettsdommer

Oslo tingrett
16-166674TVI-OTIR/06
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Anna Myking
Medieoperatørene AS / www.mop.no
Oslo Tingrett
v. Hugo Abelseth
Tingrettsdommer

Deres referanse
16-166674TVI-OTIR/06

Dato:
02.11. 2017

Natur og Ungdom m.fl - Staten ved Olje- og energidepartementet
BEGJÆRING OM DELVIS OMGJØRING AV VILKÅR FOR TILLATELSE FOR FILMOPPTAK
Viser til brev av 31.10. med svar på vår søknad om filmopptak. Vi takker for tillatelse til å gjøre
lydopptak under hele forhandlingen og videoopptak under de beskrevne vilkår. Vi ønsker likevel å
fremlegge et ønske om å løse opp rammene noe i punkt 2. Punkt 1 og 3 er uproblematisk.
Punkt to: Opptak skal bare gjøres av den aktør som til enhver tid har ordet.
For at disse opptakene skal kunne brukes i en dokumentar, trengs det lyttebilder.
Denne filmen trenger avsnitt der sekvenser fra rettsaken framgår i sin helhet, dvs at det ikke bare
blir klippet inn enkeltbilder, men at man tenker seg at argumenter som konfronterer hverandre
direkte blir klippet opp mot hverandre. For å få dette til å fungere trenger man lyttebilder, og da
spesielt fra de som er direkte involvert ( partene, prosessorfullmektige, dommere og eventuelle
vitner / eksperter).
Vi har ikke interesse av å bruke opptak som fremstiller aktører åpenbart ufordelaktig ved at de
foretar seg noe som ikke har relevans til saken. For oss er det interessant å ha lyttebilder som
relaterer til saken, og som tydeliggjør denne.
Disse opptakene er kun for oss, og vil ikke deles med andre parter, ei heller kringkastes før filmen
er ferdigstilt, som sannsynligvis vil bli når den endelige dom faller ( i Høyesterett ). Hvis dommen
skulle bli rettskraftig allerede i tingretten, vil filmen uansett ikke være klar før om tidligst ett år.
Vi har forståelse for at det kan medføre noe ubehag ved følelsen av å bli filmet hele tiden, og
foreslår derfor at det åpnes for filming av lyttebilder i et begrenset tidsrom.
For å ha mulighet for lyttebilder fra begge parter settes det opp to ulike perioder:
De to første timene fredag 17.november under saksøkers hovedpresentasjon. Og da tilsvarende
under forsvarers hovedpresentasjon de to siste timene mandag 20.november.

På rettssakens første dag og dagen da domsavsigelsen blir framlagt ønsker vi i tillegg tillatelse til å
følge representanter fra miljøorganisasjonene i møte med presse på det tidspunktet dette finner
sted. Vi kommer til å henvende oss direkte til prosessfullmektigene med en forespørsel om å filme
dem i møte med eventuell presse, og håper å også få dette godkjent fra deres side.

Med vennlig hilsen,
Anna Myking, Regissør Medieoperatørene / www.mop.no
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Kibsgaard, Trine Langfjell
Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Kibsgaard, Trine Langfjell på vegne av Oslo tingrett_avdeling 6
fredag 3. november 2017 14.59
Abelseth, Hugo
VS: submission of an electronic copy of the Amicus Curia of CIEL in the Case
No: 16-166674TVI-OTIR/06

Fra: Anders F. Wilhelmsen [mailto:Anders.Wilhelmsen@regjeringsadvokaten.no]
Sendt: fredag 3. november 2017 14.13
Til: Oslo tingrett_avdeling 6 <obyr_avd6@domstol.no>; Kibsgaard, Trine Langfjell
<trine.langfjell.kibsgaard@domstol.no>
Kopi: Fredrik Sejersted <fredrik.sejersted@regjeringsadvokaten.no>; Ane Sydnes Egeland
<ane.sydnes.egeland@regjeringsadvokaten.no>; cathrine.hambro@wla.no; emanuel.feinberg@glittertind.no
Emne: SV: submission of an electronic copy of the Amicus Curia of CIEL in the Case No: 16-166674TVI-OTIR/06
Staten vil ikke gjøre gjeldende at de tre innleggene etter tvisteloven § 15-8 skal tilbakevises. Staten har ingen øvrige
kommentarer til innleggene.
Vennlig hilsen
Anders F. Wilhelmsen
_____________________
Anders F. Wilhelmsen
advokat
Regjeringsadvokaten
Tlf: 22 99 02 00, Dir: 22 99 02 21
Telefaks: 22 99 02 50
Mobil: +4748222251
Anders.Wilhelmsen@regjeringsadvokaten.no
3
tenk på miljøet før denne e-posten skrives ut

Fra: Kibsgaard, Trine Langfjell [mailto:trine.langfjell.kibsgaard@domstol.no] På vegne av Oslo tingrett_avdeling 6
Sendt: 1. november 2017 11:54
Til: Fredrik Sejersted <fredrik.sejersted@regjeringsadvokaten.no>; Ane Sydnes Egeland
<ane.sydnes.egeland@regjeringsadvokaten.no>; Anders F. Wilhelmsen
<Anders.Wilhelmsen@regjeringsadvokaten.no>; cathrine.hambro@wla.no; emanuel.feinberg@glittertind.no
Emne: VS: submission of an electronic copy of the Amicus Curia of CIEL in the Case No: 16-166674TVI-OTIR/06

Retten viser til gårdagens brev/mail om skriftlig innlegg i saken.
Vi mottok i går enda et innlegg, som dere finner vedlagt.
Ber om at også det kommenteres innen fristen 3.november som er satt i forhold til de to andre innleggene.
Vennlig hilsen
Trine Langfjell Kibsgaard
seksjonsleder
Oslo tingrett
Avdeling 6
C.J Hambros plass 4
1
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P.B 8023 Dep., 0030 OSLO
Tlf.: +47 22 03 52 06
Vet du at Oslo tingrett bruker Aktørportalen?

Fra: Sébastien Duyck [mailto:sduyck@ciel.org]
Sendt: tirsdag 31. oktober 2017 14.57
Til: Oslo tingrett (postmottak) <Oslo.tingrett.ekspedisjon@domstol.no>
Kopi: Carroll Muffett <cmuffett@ciel.org>
Emne: submission of an electronic copy of the Amicus Curia of CIEL in the Case No: 16-166674TVIOTIR/06
Dear Sir, Madam,
CIEL respectfully submits an electronic copy of the attached amicus curiae brief for the consideration of the
Court in the case: Greenpeace Nordic Association and Natur og Ungdom (Nature & Youth) v. The
government of Norway represented by the Ministry of Petroleum and Energy: Case No: 16-166674TVIOTIR/06.
Three hard copies of this amicus curia brief were delivered this morning to the District Court.
We hope that the information and analysis herein will prove useful to the Court in its deliberations on this
important case.
We remain at the disposal of the Court for any additional request for information useful in the abovecaptioned matter.
Respectfully submitted,
Sébastien Duyck, on behalf of the Center for International Environmental Law.
--

Sébastien Duyck
Senior Attorney - Climate and Energy Programme
Center for International Environmental Law
15 rue des Savoises,
CH-1205 Geneva, Switzerland
Direct Line: +41.786.966.362
Main CIEL Line: +1 202.785.8700
Fax: +1 202.785.8701
www.ciel.org

nm ■
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OSLO TINGRETT
Dok 133

Advokat Cathrine Hambro
Wahl-Larsen Advokatfirma AS
Fridtjof Nansens plass 5
0160 OSLO

Deres referanse

Vår referanse

Dato

16-166674TVI-OTIR/06

06.11.2017

Natur og Ungdom m.fl. - Staten ved Olje- og energidepartementet
Retten har mottatt tre skriftlige innlegg iht. tvisteloven § 15-8. Innleggene er fra:
-

The Environmental Law Alliance Worldwide (ELAW)

-

Allard K. Lowenstein International Human Rights Clinic

-

Center for International Environmental Law (CIEL)

Partene er gitt anledning til å uttale seg innen 3.11.2017 for eventuelt å gjøre gjeldende at et
eller flere innlegg skal tilbakevises. Ingen av partene har anført dette,
Slik retten ser det, tilfredsstiller innleggene kriteriene i tvisteloven § 15-8. De skal således
ikke tilbakevises, men skal inngå som en del av rettens avgjørelsesgrunnlag.
Retten legger til grunn at innleggene vil bli omhandlet i de innlegg prosessfullmektigene skal
holde under hovedforhandlingen.
Likelydende brev er sendt til alle parter.
Oslo tingrett

Hugo Abelseth
tingrettsdommer

Postadresse

Sentralbord

Saksbehandler

Postboks 8023 Dep., 0030 Oslo

22 03 52 00

Trine Langfjell Kibsgaard

Bankgiro

Organisasjonsnummer

Kontoradresse

Telefaks

Telefon

Ekspedisjonstid

Internett/E-post

Oslo tinghus, C.J. Hambros plass 4

22 03 53 53

22 03 52 06

Kl.0845-1545 (1500)

http://domstol.no/oslo tingrett
oslo.tingrett.eksp@domstol.no

974714647
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Oslo District Court

October 26, 2017

PO Box 8023
Dep NO-0030 OSLO, NORWAY

OSLO TINGRETT
3 0 OKT 2017

GREENPEACE NORDIC ASSOCIATION AND NATUR OG UNGDOM (NATURE &
YOUTH),
Plaintiffs,
against
THE GOVERNMENT OF NORWAY, represented by the Ministry of Petroleum and Energy,
Defendant.

Case No: 16-166674TVI-OTIR/06

AMICUS BRIEF PREPARED BY
THE ALLARD K. LOWENSTEIN
INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS CLINIC
YALE LAW SCHOOL
NEW HAVEN, CONNECTICUT, U.S.A.

October 26, 2017

Counsel:

James J. Silk, Esq.
Alisha Bjerregaard, Esq.

On the brief: Kyle Elliot Fees
Peter Posada

Allard K. Lowenstein International Human Rights Clinic
Yale Law School
P.O. Box 208215
New Haven, CT 06520-8215
Tel: 203-432-7480
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I.

LOWENSTEIN CLINIC'S MANDATE AND ROLE

The Allard K. Lowenstein International Human Rights Clinic at Yale Law School (the
Clinic) respectfully submits for the Court's consideration this amicus curiae brief regarding
the Norwegian State's obligations under international human rights law, in regard to the
govemment's decision to award petroleum production licenses in its 23rd licensing round.
The Clinic is a Yale Law School program that gives first-hand experience in human
rights advocacy to juris doctor candidates under the supervis ion of Yale Law School faculty
who are experienced international law practitioners. This brief was prepared under the
supervi ion of James J. Si lk, Binger Clinical Professor of Human Rigbts 1 and Ali ha
Bje1Tegaard, Robert M. Cover-Allard K. Lowenstein Fellow in International Human Rights. 2
The Clinic undertakes litigation and research projccts on behalf of human rights
organizations and individual victims of human righls abuses. 3 Past Clinic projects have
promoted the work of regional and international organizations that protect human rights,
including in the context of climate change. The Clinic has prepared briefs and other
submissions for the European Court of Human Rights, the lnter-American Court of Human
Rights, the African Court on Human and Peoples' Rights, and various treaty bodies of the
United Nations, as well as for national courts, including courts in the United States and in
other countries in Europe, Africa, and the Americas. Previous work on climate change
includes, for example, a memo for the Expert Group on Global Climate Obligations
exp laining tbc nature and international law sources of human rights obligations with regard to
el imate change. 4
Under§ 15-8 of the Norwegian Dispute Act, written submissions may be submitted
by "organisations and associations with in the purpose and normal scope of the organisation'
in order to "throw light on matters of public intcrest."5 The pre ent case conccms the impact
of recently awarded Norwegian petroleum production licenses on global climate change.
Climate change isa matter of great public interest in Norway and throughout the world. As
emphasized in the preamble of the U.N. Framework onvention on Climate bange, "change
in the earth's climate and its adverse effects area common conccm of humankiud." 6 The

1

See James J. Silk, YALE LAW SCHOOL, https://www.law.yale.edu/james-j-silk (last visited Feb. 4, 2017).

2

See Alisha Bjerregaard, YALE LAW SCHOOL, https://www.law.yale.edu/alisha-bjerregaard (last visited Feb. 4,

2017).
3 See Al/ard K. Lowenstein International Human Rights Clinic, YALE LAW SCHOOL,
https://www.law.yale.edu/centers-workshops/orville-h-schell-jr-center-international-human-rights/lowensteinclinic (last visited Feb. 4, 2017); see also Lowenslein Clinic Past Project Highlights, YALE LAW SCHOOL,
https://www.law.yale.edu/centers-workshops/orville-h-schell-jr-cenler-international-human-rights/lowensteinclinic/lowenstein-clinic-past-projecl-highlights (last visited Feb. 4, 2017).

Ben Farkas et al., Human Rights and Climate Change Obligations: Draft Memorandum for the Experts' Group
on Global C/imate Ob/igations, ALLARD K. LOWENSTEIN INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS CLINIC (Apr. 2013),

4

https://www.law.yale.edu/system/files/documents/pdf/Climate_and_Human_Rights_ Memo.Final.pdf. Clinical
Professor Silk, as a member of the Expert Group, was a principal author of the Oslo Principles on Global
Obligations to Reduce Climate Change. See Oslo Principles on Global Climate Change Obligations, EXPERT
GROUP ON GLOBAL CLIMATE OBLIGATIONS (Mar. 1, 2015) [hereinafter Oslo Principfes],
http://globalj usti ce .macmillan. yale .ed u/sites/ defa ul t/fi les/files/OsloPri ncip les. pdf.
5 Act of 17 June 2005 No. 90 Relating to Mediation and Procedure in Civil Disputes (The Dispute Act),
unofficial English translation available at http://app.uio.no/ub/ujur/oversatte-lover/data/lov-20050617-090eng.pdf.

6 United

Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), preamble, May 9, 1992, 1771
U .N .T.S. 107, https://treaties.un.org/doc/Treaties/1994/03/ 19940321 %2004-56%20AM/Ch _XXVII_07p.pdf.
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Clinic, as a contributor to the international legal discussion about human rights and climate
change, has a significant interest in ha ving the Court consider both the harmful effects of
climate change on the enjoyment of fundamental human rights and the Norwegian State's
obligations under international human rights law.
In this submission, the Clinic seeks to contribute to the Court's analysis of the human
rights impact of the petroleum production licenses in the 23rd licensing round by detail ing:
(I) the human rights obligations that the government of Norway has committed to uphold hut
that are undermined by the climate change consequences of its decision to award these
licenses; (2) the Norwegian State's obligations to respond to climate change under
international human rights law; and (3) the nature of the remedy that international human
rights law requires.

li.

THE STATE OF NORWAY HAS AN OBLIGATION TO RESPECT, PROTECT, AND
FULFILL THE MANY HUMAN RIGHTS THREATENED BY CLIMATE CHANGE

Norway enshrines respect for the right to a healthy environment in its constitution.
Article 112 of the Norwegian Constitution provides:
Every person has the right to an environment that is conducive to health and to
a natura} environment whose productivity and diversity are maintained.
Natura} resources shall be managed on the basis of comprehensive long-term
considerations which will safeguard this right for future generations as
well .... The authorities of the state shall take measures for the
implementation of these principles. 7
Norway isa party to many human rights treaties that help illuminate the content of the
constitutional "right to an environment that is conducive to health," including the European
Convention on Human Rights (ECHR), the International Covenant on Civil and Political
Rights (ICCPR), the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights
(ICESCR), and the Convention on the Rights of the Child (CRC). Ratifying these
conventions obliges the government of Norway to respect the rights enshrined in them. As
this honorable Court knows, the State has gone a step further by incorporating the ECHR, the
ICCPR, and the ICESCR into domestic law and giving them primacy over conflicting
legislation. The Human Rights Act of 1999 provides that these treaties "shall have the force
of Norwegian law" and "shall take precedence over any other legislative provisions that
conflict with them." 8
Actions that contribute to climate change threaten the human rights enshrined in the
Constitution and in domestic and international law. The government's granting of licenses
will lead to increased carbon emissions that contribute to climate change. Climate change and

Norway ratified the UNFCCC on July 9, 1993. Chapter XXVII: Environment, 7. United Nations Framework
Convention on Climate Change, U.N. TREATY COLLECTION,
https: //treaties.un.org/Pages/V iewDetailsIII .aspx ?src=TREA TY &mtdsg_no= XXVIl7 &chapter=27 &Temp=mtdsg3&clang=_en (last visited Feb. 4, 2017).
7

GRUNNLOVEN, May 17, 1814 (amended May 2016), art. 112, officia! English translation available at
https://www.stortinget.no/globalassets/pdf/english/constitutionenglish.pdf.
8

Act Relating to the Strengthening of the Status of Human Rights in Norwegian Law (The Human Rights Act)
(1999), §§ 2-3, unofficial English translation available at http://app.uio.no/ub/ujur/oversatte-lover/data/lov19990521-030-eng.pdf.
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its attendant environmental harms pose risks to the rights to life, health, and family life of
Norwegian citizens and others. The Clinic respectfully requests that the Court assess whether
issuing this round oflicenses is consistent with the State's obligations under international law
and consider the detrimental effects these licenses will have on the enjoyment of human
rights. Raving concluded that the licenses are inconsistent with the State's obligations, the
Clinic urges the Court to provide an effective remedy by voiding the licenses.

A. Climate change will have devastating effects on the enjoyment of human
rights that the government of Norway is obliged to protect.

1. The Right to Life
As a party to the ECHR, ICCPR, and CRC, 9 the State of Norway has agreed to protect
the right to life. Article 2(1) of the ECHR states, "Everyone's right to life shall be protected
by law. No one shall be deprived of his Iifc intentionally save in the execution of a sentence
of a court following his conv iction of a crime for which this penalty is providcd by law." 10
The European Court of Human Rights (European Court) has clarified States' duties under
Arlicle 2(1 ). In enviromnental context , when a tate performs, commis ions, or allows a
third party to engagc in activities "in which the right to life may be at take, ' 11 it has three
positive obligations. Fir t States mu t "put in place a legislative an I adm ini trative
framework designed to provide effective deterrence against th reats to the right to life." 12
Second, States must effectively manage those activities such that the risk to life is reduced
through agpropriate " li censing, setting up, opera ti on security and supervision of the
aclivity. 3 Fina lly, States must ensure public disclo ure of the risks the e activities pose to
Norway ratified the ECHR on January 15, 1952. Treaty Office, Chart ofSignatures and Ratifications of Treaty
005: Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, COUNCIL OF EUR0PE,

9

www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/005 /signatures (last visited Feb . 4, 2017).
Norway ratified the ICCPR on September 13, 1972 . Chapter IV: Human Rights, 4. International Covenant on
Civil and Political Rights, U.N. TREATY COLLECTION,
https://trea ties. un.org/Pages/V iewDetails.aspx?src=IN D&mtdsg_no= IV -4&chapter=4&clang=_ en (last visited
Feb. 4, 2017). Norway ratified the CRC on January 8, 1991. Chapter IV: Human Rights, I 1. Convention on the
Rights of the Child, U.N . TREATY COLLECTION,
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=IV-11 &chapter=4&clang= _ en (last visited
Feb. 4, 2017).
10

European Convention on Human Rights (ECHR) (Convention for the Protection of Human Rights and
Fundamental Freedoms), art. 2(1), Nov. 4, 1950, 213 U .N .T.S . 221,
http: //www.echr.coe.int/ Documents/Con vention_ENG. pdf.
11 Kolyadenko and Others v. Russia, App. Nos. 17423/05, 20534/05, 20678/05, 23263/05, 24283/05 and
35673/05, § 158 (Feb. 28,2012), http://hudoc.echr.coe.int/eng?i= OO 1-109283; see also Brincat and Others v.
Malta, App. Nos. 60908/11, 62110/11, 62129/11, 62312/11 and 62338/11, § 80 (July 24, 2014),
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i= OO 1-145790; Vi/nes and Others v. Norway, App. Nos. 52806/09 and 22703/10, §
220 (Dec. 5, 2013), http://hudoc .echr.coe.int/eng?i=OOl-l 38597; Budayeva and Others v. Russia, App. Nos.
15339/02, 21166/02, 20058/02, 11673/02 and 15343/02, § 130, ECHR 2008-11 (extracts) (Mar. 20, 2008),
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-85436; Onery1ld1z v. Turkey [GC], App . No. 48939/99, § 71, ECHR 2004XII (Nov. 30, 2004), http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-676 l 4.

12 Kolyadenko and Others v. Russia, supra note 11, § 157; see also Brincat and Others v. Malta, supra note 11,
§ 101; Vi/nes and Others v. Norway, supra note 11, § 220; Budayeva and Others v. Russia, supra note 11, § 129;
Onerylld1z v. Turkey, supra note 11, § 89.
13

Kolyadenko and Others v. Russia, supra note 11, § 158; see also Brincat and Others v. Malta, supra note 11,
§ 101; Vi/nes and Others v. Norway, supra note 11, § 220; Budayeva and Others v. Russia, supra note 11, § 132;
Onerydd1z v. Turkey, supra note 11, § 90.
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the right to life. 14
In evaluating whether a State has complied with its positive obligations under ECHR
Article 2(1 ), the European Court considers a broad set of factors, including whether a State
followed its domestic law and decision-making processes, adequately rnitigated again t any
risks to life, and appropriately evaluated the risk to life posed by the activity. 15 Scientific and
technical knowledge plays an important role in a State's upholding of its Article 2 obligations.
As the European Court emphasized in Brincat and Others, if a State's regulatory framework
<loes not adequately respond to available scientific information regarding the risk to life, it
might constitute a violation of Article 2. 16
The ICCPR and the CRC also obligate States Parties to protect the right to life, which
the Human Rights Committce, the body c lablishcd by the ICCPR to monitor States'
compl iance with the treaty's provisions, has described as the "supreme right.'' 17 The ICCPR
rcquircs States to undcrtakc al l necessary step and measures to give effect to the right to
lifc. 18 In formu lating environmcntal po li cy and legislation, States Parties commit not only to
refrai n from intcrfering with the right lo lifc 19 but also to exercise due diligence to prevent
future harms to the right to lifc. 20 The Human Rights Committee's most recent Draft General
Comment on the right to life crystallizes the applicability of the due diligence obligation to
environmental harms, saying, "The duty to protect life also imposes on States parties a due
diligence obligation to take lang-tenn measures to address the general conditions in society
that may eventually give rise to direct threats to life. ... States paiiies should ... take

14 Kolyadenko and Others v. Russia, supra note 11, § 159; see also Brincat and Others v. Malta, supra note 11,
§ 101; Vilnes and Others v. Norway, supra note 11, § 220; Budayeva and Others v. Russia, supra note 11, § 132;
6neryild1z v. Turkey, supra note 11, § 90.
15

Kolyadenko and Others v. Russia, supra note 11, § 161; see also Brincat and Others v. Malta, supra note I I,
§ I 0 1; Vi/nes and Others v. Norway, sup ra note I 1, § 220; Budayeva and Others v. Russia, sup ra note I 1, § 136.
16

Brincat and Others v. Malta, supra note 11, §§ 106, 109.

Human Rights Committee, General Comment No. 6 on Art. 6: Right to Life, ~ 1 (Apr. 30, 1982),
http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%20Documents/ I_ Global/INT_ CCPR_ GEC_ 6630_ E.doc.
17

18

International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), arts. 2 & 6, Dec. 19, 1966, 999 U .N .T.S. 171,
https://treaties.un.org/doc/Treaties/1976/03/19760323%2006-l 7%20AM/Ch_IV_04.pdf. The most recent Draft
General Comment to the ICCPR explicitly connects the duty to protect right to life with environmental pollution.
Human Rights Committee, Draft General Comment No. 36, Art. 6: Right to Life, il 28, U.N. Doc.
CCPR/C/GC/R.36/Rev.2 (Sept. 2, 2015),
www .ohchr.org/Documents/HRBodies/CCPR/Draft_GC _ l l 5thsession.doc.
19

Human Rights Committee, General Comment No. 31: The Nature of the General Legal Obligation Imposed
on States Parties to the Covenant, ~ 6, U .N. Doc. CCPR/C/21/Rev. 1/Add.13 (May 26, 2004 ),
http://legal.un.org/docs/?symbol=CCPR/C/21/Rev. l/Add.13 ("The legal obligation under article 2, paragraph 1,
is both negative and positive in nature. States Parti es must refrain from violation of the rights recognized by the
Covenant, and any restrictions on any ofthose rights must be permissible under the relevant provisions of the
Covenant. ").
20 See id. 1 8. ("[T]he positive obligations on States Parties to ensure Covenant rights will only be fully
discharged ifindividuals are protected by the State, notjust against violations ofCovenant rights by its agents,
hut also against acts committed by private persons or entities that would impair the enjoyment of Covenant
rights in so far as they are amenable to application between private persons or entities. There may be
circumstances in which a failure to ensure Covenant rights as required by article 2 would give rise to violations
by States Parties of those rights, as a res ult of States Parti es' permitting or failing to take appropriate measures
or to exercise due diligence to prevent, punish, investigate orredress the harm caused by such acts by private
persons or entities. ").
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adequate measures to protect the environment against life-threatening pollution."21 Similarly,
under the CRC, States must "ensure to the maximum extent possible the survival and
development of the child." 22 The Committee on the Rights of the Chi Id, the body established
by the CRC to monitor States' compliance with that treaty's provi ion , emphasizes that
children's "right to urvivaJ and development" requ ires "a heallby and safe enviromnent." 23
The Office of the U.N. High Commissioner for Human Rights (OHCHR) and the U.N.
Human Rights Council have repeatedly connected the right to life to the effects of climate
change. 24 For example, a 2009 OHCHR report linked the adverse effects of climate change to
violations of the right to life under the ICCPR and the CRC. 25 As recently as July 1, 2016, the
Human Rights Council reaffirmed this view, emphasizing that "the adverse effects of climate
change have a range of implications, which can increase with greater warming, both direct
and indirect, for the effective enjoyment of human rights, including, inter alia, the right to
life. " 26
States, including Norway, that have ratified the ECHR, the ICCPR, and the CRC have
bound themselves to protect the right to life. Discharging this commitment requires States
Parties to take all necessary steps to mitigate threats to the right to life, including by using the
best available scientific evidence to evaluate risks to life; publicly disclosing the results of
those evaluations; and reducing potential harms through legislative, administrative, and
regulatory frameworks. In light of these commitments under international human rights law,
it is respectfully submitted that the government of Norway has undertaken both a duty to
perform comprehensive due diligence befare undertaking or authorizing drilling that may
exacerbate climate change and a duty to publicly disclose risks to life posed by greenhousegas emissions that result from such further drilling.

Draft General Comment No. 36, Art. 6: Right to Life, supra note 18, ~ 28. Although still under consideration
by the Human Rights Committee, Draft General Comment No. 36 represents an authoritative, comprehensive,
and contemporary ex pert understanding of the scope and con tent of the right to life under Article 6 of the
ICCPR. The draft general comment reflects "all of the [Human Rights Committee's] output that referred to
article 6, including its Views, concluding observations and other general comments." Human Rights Committee,
115th Sess., 3213th mtg. ~ 2, U.N. Doc. CCPR/C/SR.3213 (Oct. 29, 2015). Furthermore, the rapporteurs
responsible for drafting the general comment enriched it with "the output of other treaty bodies, special
procedures and ... the relevant practice of regional human rights bodies." Id.
21

Convention on the Rights of the Child (CRC), art. 6(2), Nov. 20, 1989, 1577 U.N.T.S. 3,
https://treaties.un.org/doc/Treaties/l 990/09/l 9900902%2003-14%20AM/Ch_IV _ 11 p.pdf.

22

23

Committee on the Rights of the Child, General Comment No. 7 (2005) on Implementing Child Rights in Early
Childhood, ~ 10, U .N. Doc. CRC/C/GC/7/Rev .1 (Sept. 20, 2006),
http://legal.un.org/docs?symbol=CRC/C/GC/7/Rev.l.

24

See John H. Knox, Report of the Specia/ Rapporteur on the lssue of Human Rights Obligations Relating to the
Enjoyment of a Safe, Clean, Healthy and Sustainab/e Environment,~~ 7-22, U.N. Doc. A/HRC/31/52 (Feb. 1,
2016) [hereinafter 20 I 6 Report by Special Rapporteur John Knox ],
http://legal.un.org/docs/?symbol=A/HRC/3 l/52 (detailing "[i]ncreasing attention to the relationship between
climate change and human rights" by the Human Rights Council, the United Nations, and other international
bodies). The Human Rights Council isa body created by the U.N. General Assembly to strengthen the
promotion and protection of human rights. G.A. Res. 60/251, preamble & ~~ 2-5 (Apr. 3, 2006),
www2 .ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/A.RES .60.251 _ En. pdf.
25

U.N . Office of the High Commissioner for Human Rights, Report of the Office of the United Nations High
Commissioner for Human Rights on the Relationship Between C/imate Change and Human Rights, ilil 18, 21-24,
U.N . Doc. A/HRC/10/61 (Jan. 15, 2009), http://legal.un .org/docs?symbol=A/HRC/ 10/61.

26

Human Rights Council Res . 32/33, preamble, U.N. Doc. A/HRC/RES/32/33 (July 18, 2016),
http://legal.un.org/docs/?symbol=A/HRC/RES/32/33.
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2. The Right to Health
As a party to the ICESCR, the State of Norway committed to use "all appropriate
means," 27 including legislative, judicial, administrative, financial, educational and social
measures, 28 to protect the right "of everyone lo U1e enjoyment of the highest attainable
tandard of pbysical and mental health." 29 Article 12 of the ICESCR emphasizes that State
Parties have pecific du ties to take steps ncccssary "for the healthy development of the child"
and for "the improvement of all aspects of environmcntal and indu ttial hygicne." 30 In
addition, by ratifying the CRC, the State reaffirmed its duty to protect the rights of children
"to the enjoyment of the highest attainable standard of health. " 31
The right to health under ICESCR Article 12 confers obligations beyond merely
ensuring a system of health care. Rather, it oh ligates States Parties to "promote conditions in
which people can lead a healthy life" and protect "the underlying determinants of health, such
as food and nutrition, housing, access to safe and potabie water and adequate sanitation, safe
and healthy working conditions, anda hcallhy environmcnt." 32 Furthennore, the Committec
on Economic, Social and Cultural Rights, the body charged with interpreting the ICESCR's
provisions, has clarified that States must use all available means to prevent and reduce "the
population's exposure to harmful substances such as radiation and harmful chemicals or other
detrimental environmental conditions that directly or indirectly impact upon human health."33
Adopling " laws or policies that interfere wilh the cnjoymcnt of any of the componcnts of the
right to bealth" 34 would thcrefore constitute a violation of a Statc's obligation to respect the
right to health under the ICESCR. Respecting and protecting the right to health under the
CRC imposes similar obligations; States Parties agree "to combat disease and malnutrition ...
through, inter alia, the application of readily available technology and through the provision
of adequatc nulritiou foods and clean drinking-water, taking into con ideration the dangers
and risks of cnvironmental pollution."35 Under eacb of the e international human rights
treaties, States are obligated to adopt policies that protect the right to health.
Climate change threatens the right to health for both adults and children. The Human
Rights Council has noted that climate change poses "a grave threat to human health,
including the social and environmental determinants of health such as clean air, safe drinking

International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR), art. 2( 1), Dec. 16, 1966, 993
U.N.T.S. 3, https://treaties.un.org/doc/Treaties/1976/01/19760103%2009-57%20PM/Ch_IV_03.pdf.

27

Committee on Economic, Social and Cultural Rights, General Comment No. 3: The Nature of States Parties ·
Obligations (Art. 2, Para. 1, of the Covenant), ,r,r 2-8, U.N. Doc. E/1991/23 (Jan. 1, 1991 ),
http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CESCR/Shared%20Documents/l _ Global/INT_ CESCR_ GEC _ 47 58 _ E.doc.

28

29

ICESCR, supra note 27, art. 12(1 ).

30

Id. art. 12(2).

31

CRC, sup ra note 22, art. 24( 1).

32 Committee on Economic, Social and Cultural Rights, General Comment No. 14 (2000): The Right to the
Highest Attainable Standard ofHeafth (Article 12 of the International Covenant on Economic, Social and
Cultural Rights), ,r 4, U .N. Doc. E/C.12/2000/4 (Aug. 11, 2000),
http://legal.un.org/docs?symbol=E/C. l 2/2000/4.

,r 15.
,r 50.

33

Id.

34

Id.

35

CRC, supra note 22, art. 24(2)(c).
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water, sufficient food and secure shelter." 36 Climate change causes premature death and
disease as temperatures increase, air pollution worsens, extreme weather events occur more
frequently, disease vectors expand, and well-being diminishes due to tolls on mental health
and nutrition. 37 Children are "uniquely vulnerable" to respiratory and infectious diseases
associated with climate change. 38 UNICEF has emphasized the particular susceptibility of
children by highlighting that "more than 88 per cent of the existing global burden of disease
due to climate change occurs in children under the age of five." 39 In 2013, the Committee on
the Rights of the Child concluded that States' "[ e]nvironmental interventions should, inter
alia, address climate change, as this is one of the biggest threats to children' s health and
exacerbates health disparities. States hould, therefore put children's health concerns at the
centre of their climate changc adaptation and mitigation strategics."40
Because climate change and the right to health are inextricably connected, the duty
under the ICESCR and the CRC to protect the right to health-especially children's right to
health-obligates States to protect against harms caused by climate change. Accordingly, as a
Party to these conventions, the State of Norway has taken on the obligation to use all
available means including "through the provision of judicial or othcr effective remedies," to
prevent climate changc from negalively affecting the right to hcalth. 41

3. The Right to Non-Interference in Private and Family Life
Article 8 of the ECHR guarantees the right to private life and family life, including in
the environmental context. In cases conceming environmental harms, the European Court of
Human Rights ha interpreted Article 8 broadl~, protecting not only the enjoyment of the
home against scvcrc cnvironmcntal pollution,4- but also the rights to health and well-bcing

36

U.N. Office of the High Commissioner for Human Rights, Report of the Office of the United Nations High
Commissioner for Human Rights: Analytical Study on the Relationship Between Climate Change and the
Human Right of Everyone to the Enjoyment of the Highest Attainable Standard of Physical and Mental Health,
,i 9, U.N. Doc A/HRC/32/23 (May 6, 2016) [hereinafter OHCHR 2016 Report),
http://legal.un.org/docs?symbol=A/HRC/32/23.
37

Id. ,i,i 4-8.

38

Council on Environmental Health, Global Climate Change and Chi/dren 's Health, 136 PEDIATRICS 992, 993
(2015), http://pediatrics.aappublications.org/content/pediatrics/l 36/5/992.full.pdf; Chi/dren 's Health 'Uniquely'
Ajfected by Climate Change, Pediatricians Say, GUARDIAN (Oct. 26, 2015),
https://www. the guardian. com/ en vironment/20 15/oct/2 6/ch i Idren-el imate-change-health-american-academypedi atrics.
39

UNICEF, Climate Change: Chi/dren 's Challenge, 5 (2013 ), https://unfccc.int/files/cc_inet/application/xhttpd-php/ccinet_getfile. php?file=245.

°

4 Committee on the Rights of the Chi Id, General Comment No. 15 (2013) on the Right of the Child to the
Enjoyment of the Highest Attainable Standard of Health (Art. 24), ,i 50, U.N. Doc. CRC/C/GC/15 (Apr. 17,
2013), http://legal.un.org/docs?symbol=CRC/C/GC/15.

General Comment No. 3: The Nature of States Parties ' Obligations (Art. 2, Para. I , of the Covenant), supra
note 28, ,i 5; see also Committee on the Rights of the Child, General Comment No. 5 (2003): General Measures
of Jmplementation of the Convention on the Rights of the Child (Arts. 4, 42 and 44, Para. 6), ,i,i 24-25, U.N. Doc.
CRC/GC/2003/5 (Nov . 27, 2003), http://legal.un.org/docs?symbol=CRC/GC/2003/5.
41

L6pez Ostra v. Spain, App. No. 16798/90, § 51, Series A No. 303-C (Dec. 9, 1994),
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=OO 1-57905 ("[S]evere environmental pollution may affect individuals' wellbeing and prevent them from enjoying their homes in such away as to affect their private and family life
adversely, without, however, seriously endangering their health.") (emphasis added).
42
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and to the enjoyment of a healthy environment. 43 Article 8 "does not merely compel the State
to abstain from arbitra1y interference," hut also sets out a positive obligation to effectuate
respect for private and family life. 44 In Di Sarno v. ltaly, the Court reiterated that States
Parties to the European Convention are "undera positive obligation to take reasonable and
adequate steps to protect the right of the people concerned to re pect for U1eir homes and their
private life and, more generally to live in a safe and healthy environment. '45 Similarly, in
Tatar v. Romania, the Court found that "the existence of a serious and substantial risk to the
health and welfare of the applicants" requires States "to take reasonable and appropriate
measures able to protect the rights to respect for thcir private life and their home and ... to
the enjoyment of a healthy and protected environment. 46
Article 8 provides for both substantive and procedural obligations. 47 The substantive
obligation of Article 8 rcquires State to (1) protccl against irreversible harms to the
environment that can affcct individuals' private li fe including thcir health and welfare; 48 and
(2) ensure that individuals are protected against various types and degrees of environmental
health hanns, including threats to life, serious health risks, and sustained physical or mental
nuisances. 49 The procedural obligation requires (1) a minimum level of due diligence by the
State, taking into account both the needs of the community and the potential harms; 50 and
(2) disclosure of essential information such that individuals may "assess risks to their health
and lives." 51 In addition, for States, including Norway, that are party to the Aarhus
Convention, 52 the Court has emphasized further procedural duties under Article 8, such as

43

See Fadeyeva v. Russia, App . Nos. 55723/00, §§ 88-89, 92, ECHR 2005-IV (June 9, 2005),
http: //hudoc.echr.coe.int/eng?i=OO 1-69315; Tatar v. Romania, App. No. 67021 /01, §§ 88, I 07, (Jan. 27, 2009),
available in French at http://hudoc.echr.coe.int/eng?i= OOl-90909; see also Dubetska and Others v. Ukraine,
App. No. 30499/03, §§ 111, 140, 144 (Feb. 10, 2011 ), http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=OOl-103273. These cases
clearly demonstrate that, although the ECHR <loes not protect a right to a clean environment for its own sake,
Kyrtatos v. Greece, App. No. 41666/98, § 52, ECHR 2003-Vl (extracts) (May 22, 2003),
http ://hudoc.echr.coe.int/eng?i=OOI-61099, environmental harms that impede the right to health violate the
ECHR.
44

Di Sarno and Others v. ltaly, App . No. 30765/08, § 105 (Jan. 10, 2012), http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=OO 1-

108480.

Id. § 110. See also Tatar v. Romania, supra note 43, § 88 (citing Budayeva and Others for the proposition that
"[t]he positive obligation to take all reasonable and appropriate steps to protect the rights which the applicants
draw from the paragraph 1 of Article 8 implies, above all, for States, the primary duty to put in place a
legislative and administrative framework for effective prevention of environmental damage and human health")
(translated from French by authors).
45

46

Tatar v. Romania, supra note 43, § 107 (translated from French by authors) .

47

The European Court has noted that the positive obligations imposed by Article 8 largely overlap with the
obligations that protect the right to life under Article 2. Kolyadenko and Others v. Russia, supra note 11, § 216 .

48

Tatar v. Romania, supra note 43, §§ 85, 87-88, 107.

Id. §§ 85-88, I 07; L6pez Ostra v. Spain, supra note 42, § 51; Hatton and Others v. the United Kingdom [GC],
App . Nos. 36022/97, § 96, ECHR 2003-Vlll (Jul. 8, 2003), http ://hudoc .echr.coe.int/eng?i=OO 1-61188.
49

50

Hatton and Others v. the United Kingdom, supra note 49, §§ 98-99, 101.

51

Brincat and Others v. Malta, supra note 11, § I 02; see also Vi/nes and Others v. Norway, supra note 11, §

235 .
52

Norway ratified the Aarhus Convention (formally known as the United Nations Economic Commission for
Europe's Aarhus Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-making and Access to
Justice in Environmental Matters) on May 2, 2003. Chapter XXVII.· 13. Convention on Access to ln.formation,
Public Participation in Decision-Making and Access to Justice in Environmental Mallers , U.N. TREATY
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"[p]romoting public participation in deci ion-making concerning issues with an
environmental impact." 53 T hese procedural duties under Article 8 apply to environmental
harms caused by public and private actors alike. 54
Although States have discretion in choosing the means by which they fulfill their
Article 8 obligations, that discretion is limited. 55 In Brincat and Others v. Malta, "the
seriousness of the threat at issue" outweighed "the State' s margin of appreciation as to the
choice of means"; consequcntly, the European ourt found that Malta had failed to fttlfill its
positive obligations under Articles 2 and 8. 56 ln eases i1wo lving serious environmental harm,
the Court has applied the precautionary principle to require' effective and proportionate
mea ure to prcvent a risk of crious and irreversible damage to the environment. ' 57
Climate change threatens the right to private and family life because, in part, it
threatens the right to life itself. But aspects of climate change that do not threaten life can,
nevertheless, threaten private and family life. For example, in addition Lo the harms to health
and wel l-being discus ed above, 58 the displacement of persons or communities-a near
certainty in the climate changc contcxt- also constitutes a violation of the right to noninterfcrcnce with home and private lifc. 59

COLLECTION, https://treaties. un.org/Pages/V iew Details .aspx?src=TREA TY &mtdsg_no= XXVII13&chapter=27 &clang=_en (last visited Feb. 4, 2017).

Grimkovskaya v. Ukraine, App. No. 38182/03, § 39 (July 21, 2011), http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=OOll 05746. In Grimkovskaya, the Court considered Ukraine's ratification of the Aarhus Convention as a relevant
factor in reachjng its conclusion that Article 8 had been violated:
53

72. Overall, the Court attaches importance to the following factors. First, the Government's
failure to show that the decision to designate K. Street as part of the M04 motorway was
preceded by an adequate environmental feasibility study and followed by the enactment of a
reasonable environmental management policy. Second, the Government did not show that the
applicant had a meaningful opportunity to contribute to the related decision-making processes,
including by challenging the municipal policies before an independent authority. Bearing those
two factors and the Aarhus Convention (see paragraph 39) in mind, the Court cannot conclude
that a fair balance was struck in the present case.
73. There has therefore been a breach of Article 8 of the Convention.

Id. §§ 72-73. The Court has further explained thai it has used "principles enshrined in" the Aarhus Convention
to build its understanding of Article 8's procedural duties in environmental cases. See, e.g., Demir and Baykara
v. Turkey [GC], App. No. 34503/97, § 83, ECHR 2008 (Nov. 12, 2008), http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=00189558. The Court has even applied these principles to States that have not ratified the Aarhus Convention. id.
54 Hatton and Others v. the United Kingdom, supra note 49, § 98 ("Article 8 may apply in environmental cases
whether the pollution is directly caused by the State or whether State responsibility arises from the failure to
regulate private industry properly."); see also Fadayeva v. Russia, supra note 43, § 89; Tatar v. Romania, supra
note 43, § 87; L6pez Ostra v. Spain, supra note 42, §§ 52, 58.
55

Hatton and Others v. the United Kingdom, supra note 49, § 98; Tatar v. Romania, supra note 43, §§ 99-104.

56

Brincat and Others v. Malta, supra note 11, § 116.

57 Tatar v. Romania, supra note 43, §§ I 09, 120. For further discussion of the precautionary principle, see in/ra
note 94 and accompanying text.
58

See supra notes 24-26, 36-40 and accompanying text.

59

L6pez Ostra v. Spain, supra note 42, §§ 42, 57-58.
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B. To safeguard these rights, the government of Norway must act in
accordance with principles of intergenerational equity, sustainable
development, and international cooperation.

1. lntergenerational Equity and Sustainable Development
In making decisions that will have a significant environmental impact, the State has a
duty to act in a manner that secures the rights to life, health, and private and family life, not
only for the current generation, but for future generations. Article 112 ofNorway's
Constitution enshrines a requirement to consider the effects on future generations befare
acting in away that might infringe on such generations' right to an environment conducive to
health. According to the principle of intergenerational equity, "the present generation ...
must pass the Earth on to future generations in a condition no worse than that in which it was
received sothat future generations may meet their own needs." 60
In botb the domestic and international contexts, intergenerational equity has
developed into a justiciable principle. For example, the International Court of Justice bas
considered the health of fu ture generations on several occasions. Two decades ago, in an
advisory opinion on nuclear weapons, the Court recognized that "the environment is under
daily threat" and tbat "the environment is not an abstraction, but reprc cnts the living space,
the qua lity oflife and the very health of human bcings, including generations unborn." 61 In
partial dissent, Judge Christopher Weeramantry urged the Court to recognize more explicitly
the rights of fu ture generations, nating:
At any level of discourse, it would be safe to pronounce that no ane generation
is entitled, for whatever purpose, to inflict such damage on succeeding
generations .... This Court, as the principal judicial organ of the United
Nations, empowered to state and apply international law[,] ... must, in its
jurisprudence, pay due recognition to the rights of future generations .... [T]he
rights of future generations have passed the stage when they were mere ly an
embryonic right struggling for recognition. They have woven themselves into
international law through major treaties, through juristic opinion and through
general principles of law recognized by civilized nations. 62
In a separate opinion in the Pulp Mills case, Judge Antonio Augusta Canyado Trindade of the
International Court of Justice wrote, "Nowadays, in 2010, it can hardly be doubted that the
acknowledgment of inter-gcneraiional equity forms part of conventional wisdom in
International Environmental Law." 63 In a later case, he added that intergenerational equity is
present "in a wide range of instruments of international environmental law, and indeed of

60

EDITH BROWN WEISS, IN FAIRNESS TO FUTURE GENERATIONS: INTERNATIONAL LAW, COMMON PATRIMONY

24 ( 1989) (available in Annex I). This principle applies not only to the
conservation of the diversity of natura I and cultural resources, hut also to the conservation of the quality of the
environment. Id. at 42.
AND INTERGENERATIONAL EQUITY

legality of the Threat or Use ofNuclear Weapons (Adviso,y Opinion), 1996 I.C.J. 226,241, ,i 29 (July 8,
1996), http://www.icj-cij.org/docket/files/95/7495.pdf (emphasis added) .

61

62

Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons (Advisory Opinion): Dissenting Opinion ofJudge
Weeramantry, 1996 I.C.J. 226, 455 (July 8, I 996), http://www.icj-cij.org/docket/files/95/7521.pdf.

Pulp Mills on the River Uruguay (Argentina v. Uruguay): Separate Opinion of Judge Canc;ado Trindade,
I.C.J. Reports 2010, il 122 (Apr. JO, 2010), http://www.icj-cij.org/docket/files/135/15885.pdf.

63
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contemporary public international law."64 Domestic courts in Pakistan and India have also
relied on intergenerational equity in cases adjudicating climate change and the sustainable
use of natura! re ourccs respectively. 65
As the U.N. Secretary-General's 2013 repmt on the needs of future generations
confirms, States may not disregard the developmental and environmental needs of future
generations when managing their natural resources. 66 In particular, the Committee on
Economic, Social, and Cultural Rights has emphasized that the rights to food and water,
which are critical underlying determinants of health that are fundamental to human survival,
as well as other economic and social rights, belong to future generations. In its 1999 General
Comment on the right to adequate food, the Committee explained:
The notion of sustainability is intrinsically linked to the notion of adequate
food or food security, implying food being accessible for both present and
fu ture generations. The precise meaning of "adequacy" is to a large extent
determined by prevailing social, economic, cultural, climatic, ecological and
other conditions, while "sustainability" incorporates the nation of long-term
availability and accessibility. 67
The Committee's 2003 General Comment on the right to water clarified that this right, too,
must be understood in light of principles of intergenerational equity and sustainable
development, declaring, "States paities should adopt comprehensive and integrated strategies
and programmc to ensure that there is sufficient and safe water for pre ent and future
generation ." 68 The ommittee has since con firmed that "[m]any provisions of the [ICESCR]
link with environment and sustainable development, and the Cornmittee in its dialogue with
States parties has regularly stressed the interlinkages of specific econornic, social and cultural
rights, as well as the right to development, with the sustainability of envirnnmental protection
and development cfforts." 69 Intergenerational cquity is also a core principle of lhe CRC. 70
The Comrnittee on the Rights of the Child has affirrned that States Parties "shall protect
children's rights when making decisions related to mobilizing resources through natural

64

Whaling in the Antarctic (Australia v. Japan; New Zealand intervening): Separate Opinion ofJudge Canr;,ado
Trinidade (unreported), 147 (Mar. 31, 2014), http://www.icj-cij.org/docket/files/148/18146.pdf.

See Asghar leghari v. Federation of Pakistan, W.P. No. 25501/2015, 14 [Lahore High Court] (Sept. 14,
2015), http://cer.org.za/wp-content/uploads/20 I 5/1 0/Leghari-2.pdf; lntellectuals Forum v. State ofA.P., 3 S.C.C.
549, 163 [Supreme Court of India] (Feb. 23, 2006), https://indiankanoon.org/doc/1867873.

65

U.N. Secretary-General, lntergenerational Solidarity and the Needs of Fu ture Generations,
Doc. A/68/322 (Aug. 15, 2013), http://legal.un.org/docs/?symbol=A/68/322.

66

11 21, 25-28, U.N .

67 Committee on Economic, Social, and Cultural Rights, General Comment No. 12: The Right to Food (Art. i I),
17, U .N. Doc. No. E/C.12/1999/5 (May 12, 1999), http://legal.un.org/docs?symbol=E/C.12/l 999/5 (emphasis in
original).

Committee on Economic, Social, and Cultural Rights, General Comment No. I 5: The Right to Water (Arts. I I
and 12 of the Covenant), 128, U.N. Doc. E/C.12/2002/11 (Jan. 20, 2003),
http://legal.un.org/docs?symbol=E/C.12/2002/11.

68

Committee on Economic, Social, and Cultural Rights, Statement in the Context of the Rio+2D Conference on
"The Green Economy in the Context of Sustainable Development and Poverty Eradication," 1 5, U .N. Doc.
E/C.12/2012/1 (June 4, 2012), http://legal.un.org/docs?symbol=E/C.12/2012/l.

69

°

Committee on the Rights of the Child, General Comment No. I 5, supra note 40, 1 50 ("Environmental
interventions should include addressing climate change as this is one of the biggest threats to children's health
and to exacerbating health disparities. States should, therefore, put children's health concerns at the centre of
their climate change adaptation and mitigation strategies."),
7
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resource extraction,' including by considering "impacts they might have on current and
futurc generations of children." 71
More than 25 international agreements refer to intergenerational equity or the rights
of fu ture generations. 72 Concern for fu ture generations animates the first clause of the U .N.
Charter, the founding document of modem international law. 73 Intergenerational equity is
incorporated into the preamblc of the U.N. Framework Convcntion on limate hange
(UNFCCC), 74 a we1l as ils first listed principle.75 Mo l recently, the Pari Agreement,
ratificd by Norway in lune 2016, 76 callcd on all parties to 'promote and con ider thcir
respeclive obligations on human rights ... as well as gender equality, empowerment of
womcn and intcrgcnerational cquity. ' 77 Article 4 ofUNESCO's 1997 Declaration on the
Responsibilities of the Present Generations Towards Future Generations, while not legally
binding, exemplifies the recognition of a collective moral duty "to bequeath to future
generations an Earth which will not one day be irreversibly damaged by human activity.
Each generation inheriting the Earth temporarily should take care to use natura! resources
reasonably and cnsure thal life is not prcjudiccd by harm ful modifications of the
ccosystem .... 78 Art iele 5(4) of the D cia rat ion note that 'pre ent gencrations should
take into account possible consequences for future generations of major projects before these
are carried out." 79
Article 14 of the ECHR, which prohibits discrimination on the basis of age, further
illuminates the significance of the rights of future generations. 80 Both today's children and
children yet to be horn face more serious risks to their lives and health because of climate
change than do older people. States have a responsibility to prevent the present generation

71

Committee on the Rights of the Child, General Comment No. 19 (2016) on Public Budgetingfor the
Realization of Chi/dren 's Rights (Art. 4), ,i 80, U.N. Doc. CRC/C/GC/19 (July 20, 2016),
http://legal.un.org/docs?symbol=CRC/C/GC/19.
Fora complete list of instruments, see U.N. Secretary-General, Intergenerational Solidarity and the Needs of
Future Generations, supra note 66, ,i,i 33-35.
72

See U .N. Charter preamble, https://treaties.un.org/doc/Publication/CTC/uncharter-all-lang.pdf ("We the
Peoples of the United Nations determined to save future generations from the scourge ofwar .... ").
73

United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), supra note 6, preamble ("The Parties
to this Convention ... [d]etermined to protect the climate system for present and fu ture generations . ... ").

74

75 Id. art. 3, ,i 1 ("The Parties should protect the climate system for the benefit of present and future generations
ofhumankind .... ").

76 Chapter XXVII: 7.d Paris Agreement, U.N. TREATY COLLECTION,
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx ?src=TREA TY &mtdsg_ no=XXVII- 7-d&chapter=27 &el ang=_en
(last visited Feb. 6, 2017).
77

Paris Agreement, preamble, Dec. 12, 2015, C.N.62.2016.TREATIES-XXVII.7.d,
https://treaties.un.org/doc/Treaties/2016/02/20 I 60215%2006-03%20PM/Ch_XXVJI-7-d.pdf.

78

United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO), Declaration on the
Responsibilities of the Present Generations Towards Future Generations, art. 4, Nov. 12, 1997,
http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID= 13 l 78&URL_DO=DO_ TOPIC&URL_SECTION=20 I .html.
79

Id. art. 5(4).

80

Article 14 does not include age in the list of specifically prohibited bases of discrimination, but age is
included in "other status." See Schwizgebel v. Switzerland, App. No. 25762/07, §§ 76, 85, ECHR 20 I O (extracts)
(lune I 0, 2010), http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=OO 1-99288; D. G. v. Ire/and, App. No. 39474/98, §§ 111-16,
ECHR 2002-II1 (May 16, 2002), http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=OOl-60457; Bouamar v. Belgium, App. No.
9106/80, § 67, Series A no. 129 (Feb . 29, 1988), http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=OOl-57445.
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from shifting the burdens of its actions to today's children or to future generations. As in
more blatant forms of discrimination, such blindness to climatic consequences penalizes
those without political power: children and the future citizens of Norway and the earth.
Furthermore, the principle of sustainable development entails a commitment to
safeguard intergenerational equity. The principle requires that any development "[meet] the
needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own
needs." 81 According to two respected scholars, "[t]here can be little doubt that the concept of
'sustainable development' has entered the corpus of international customary law." 82
Under the principles of both intergenerational equity and sustainable development, States
may not permit environmental projects that will damage fu ture generations' environment or
sociocultural rights, including their rights to food and water. At a minimum, the government
of Norway has an obligation to consider the effects that proposed actions will have on future
generations' enjoyment of their human rights.

2. International Cooperation
All States have a duty to cooperate with the international community to protect the
human rights thrcatened by climate change. The duty of international cooperation derives
from tbrce main binding sources. 83 First, under the ICE R, each State Party to U1c treaty
"undertakes to take steps, individually and through international assistance and cooperation ... with a view to achicvinffl progrcssively the full realizalion of the rights
recognized in the pre ent Covcnant." 8 Acting alone to protect the rights to health, food, and
water <loes not satisfy the obligation to work cooperatively to protect those rights. Second,
and similarly, States Parties to the CRC "undertake to promote and encourage international
co-operati011 with a view to achieving progressively the full realization of the right" of
children to the highest attainable standard of health." 85 Given that climate change endangers
children's health, States must encourage international cooperation to mitigate and protect
against harms caused by climate change. Third, the U .N. Charter states that members "pledge
themselves to take joint and separate action in co-operation with the Organization" to
promote, among other goals, "higher standards of living," "solutions of international
economic, social, health, and related problems' and 'universal respect for, and observance of,
bumru1 rights and fundamental frecdoms." 86 By ratifying the Charter, the State or Norway has
81 United Nations World Commission on Environment and Development, Dur Common Future (Brundtland
Report), appended as annex to Report of the World Commission on Environment and Development, p. 54, U.N.
Doc. A/42/427 (Aug. 4, 1987), http://legal.un.org/docs/?symbol=A/42/427.

82 PHILIPPE SANDS & JACQUELINE PEEL, PRINCIPLES OF INTERNATIONAL ENVIRONMENT AL LAW 208 (3rd ed.
2012) (available in Annex 2).
83

The preambles of other treaties, as well as declarations and other sources of soft law, acknowledge the duty of
international cooperation. See, e.g., Oslo Principles, supra note 4, preamble ("International law entails
obligations to act cooperatively to protect and advance fundamental human rights, including in the context of
climate change .... "); Maastricht Principles on Extraterritorial Obligations of States in the Area of Economic,
Socia! and Cultural Rights, preamble, 29 NETH. Q. HUM . RTS. 578 (2011) (hereinafter Maastricht Principles],
https://www.maastrichtuniversity.nl/file/2180/download?token=ABzkHYa Y (affirming States' "obligation to
realize progressively economic, social and cultural rights ... when acting individually and through international
assistance and cooperation"); sources cited in/ra notes 88-90.
84

ICESCR, supra note 27, art. 2(1) (emphasis added).

85

CRC, supra note 22, art. 24 (emphasis added).

86

U .N. Charter arts. 55 & 56, https://treaties .un.org/doc/Publication/CTC/uncharter-all-lang.pdf (emphasis
added).
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committed to work with other States to promote rights-respecting solutions to problems like
climate change.
Climate change presents an especially compelling case for international cooperation. 87
Major multilateral climate change agreements, such as the UNFCCC and the Paris
Agreement, express, in their text and preambles, the need for cooperation. 88 As the Human
Rights Council has acknowledged on three separate occasions, "the global nature of climate
change calls for the widest possible cooperation by all countries and their participation in an
effective and appropriate international response, in accordance with their common but
diffcrenliated responsibilities and respective capabilitics and their ocial and economic
condition ."89 Unlike purcly local right vio lations, the harms of which are felt al most
exclusively within ane country and the solutions to which may be effected in that same
country, el imate change dispcrscs its cffects without regard to national border and, thus,
violates human rights on a global scalc.9° No country acting alone will be able to solve
climate change; many must act in concert.

C. The harms that climate change will inflict on the enjoyment of human
rights are serious, empirically verified, and already underway.
Climate change has already caused, and will continue to cause, devastating damage to
the fulfillment and enjoyment of the rights to life, health, and family life. According to the
OHCHR:
Climate change is real, human-made greenhouse gas emissions are its primary
cause, and it contributes, among other things, to the increasing frequency of
extreme weather events and natural disasters, rising sea levels, floods,
heatwaves, drought and the spread of tropical and vector-borne diseases. These
extremes alter ecosystems, disrupt food production and water supply, damage
infrastructure and settlements and increase morbidity and mortality. They are
also responsible for the displacement of affected communities, among whom
87

2016 Report by Special Rapporteur John Knox, supra note 24, ~~ 42-48.

88 The Preamble to the UNFCCC states, "Acknowledging that the global nature of climate change calls for the
widest possible cooperation by all countries and their participation in an effective ad appropriate international
response .... " United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), supra note 6, preamble.
Article 2 of the Paris Agreement explains that its core aim is "to strengthen the global response to the threat of
climate change"; its preamble underscores the cooperative nature of that project by explaining that climate
change "requires the widest possible cooperation by all countries, and their participation in an effective and
appropriate international response." Paris Agreement, supra note 77, art. 2.

Human Rights Council Res. 18/22, U.N. Doc. A/HRC/RES/18/22, at 2 (Oct. 17, 2011),
http://legal.un.org/docs/?symbol=A/HRC/RES/18/22; Human Rights Council Res. 26/27, U .N. Doc.
A/HRC/RES/26/27, at 2 (July 15, 2014), http ://legal.un .org/docs/?symbol=A/HRC/RES/26/27; Human Rights
Council Res. 29/15, U.N. Doc. A/HRC/RES/29/15, at I (July 2, 2015),
http ://legal.un.org/docs/?symbol=A/HRC/RES/29/15 . The Human Rights Council employed identical language
in all three resolutions.
89

90 2016 Report by Special Rapporteur John Knox, supra note 24, ~~ 40, 42 . Furthermore, Norway has bound
itself to preventing extraterritorial harms to human rights enshrined in trea ties it has ratified. See, e.g., Human
Rights Committee, General Comm ent No. 31 : Th e Nature of the General Legal Ob/igation fmpos ed on States
Parties to the Covenant, supra note 19, , 6. With regard to the State 's duties to prevent extraterritorial harms to
social, economic, and cultural rights protected by the ICESCR, the CRC, and other human rights treaties, see
generally Maastricht Principles, supra note 83. In the climate change context, the Oslo Principles specifically
affirm State obligations to prevent extraterritorial harms . See Oslo Princip/es, supra note 4, preamble & ~ 21.
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an important consequence is an increased incidence of poor mental and
physical health. Thus, climate change directly and indirectly threatens the full
and effective enjoyment of a range of human rights, including the rights to life,
water and sanitation, food, health, housing, self-determination, culture and
development. 91
The death toll from cli matc changc is high and ri ing. The OH CHR cited onc study that
fo und that 400,000 deaths worldwide each year could already be linked to el imate change. 92
The World Health Organization estimates that within the next thirty years, climate change
will cause 250,000 additional deaths per year from malnutrition, malaria, diarrhea, and heat
stress alone. 93
States may not disregard this overwhelming evidence of present and future human
suffering. The precautionary principle, as embodied, for example, in the Oslo Principles on
Global Climate Change Obligations (Oslo Principles), requires that States base their
deci ion about appropriate action to mitigate climate change "on any crediblc and real istic
worst- ase scenario acccpted by a substantial ntLmber of eminent climate change cxpcrts. ' 94
The worst-case scenario is one of complete devastation. Left unchecked, climate change will
create "a world where hundreds of thousands die prematurely, where millions go hungry or
are driven from their homes, where conflict proliferates and desperation breeds. It is a
graveyard for entire ecosystems, entire peoples, and entire ways ofliving." 95 In light of these
severe consequences, the Clinic respectfully submits that the government of Norway must
consider the evidence carefully and act decisively in response.

Ill.

BY CONTRJBUTING TO CLIMATE CHANGE, THE DECISION BY THE GOVERNMENT
OF NORWAY TO ISSUE LICENSES BREACHES THESE DUTIES

Considered in light of international human rights obligations by which Norway has
agreed to be bound, the government's 23rd licensing round is inconsistent with the State's
duty to safeguard the rights to life, health, and family life. Awarding the licenses will lead to
increased oil production, which will, in turn, increase greenhouse gas emissions and
contribute to climate change. Because climate change will cause grave and widespread harms
to the human rights of present and fu ture generations, the government has a duty to mitigate
those harms, not to contribute to them. According to the OHCHR,
it is not enough to simply focus on ensuring that action against climate change
respects human rights. A rights-based approach requires States to take
affirmative action to respect, protect, promote and fulfill all human rights for
all persons. Failure to preventforeseeable human rights harm caused by

91

OHCHR 2016 Report, supra note 36, il 4 (emphasis added).

92

id. ,, 8.

93

World Health Organization, Quanlitative Risk Assessment of the Ejfects of C!imale Change on Selected
Causes of Death, 2030s and 2050s, at 13 (2014),
http://apps.who.int/iris/bitstream/l 0665/134014/ l /978924150769 l _ eng.pdf?ua.

94

Oslo Principles, supra note 4, Principle I. The Oslo Principles were drafted to set out States' legal obligations
to constrain climate change and outline a means of meeting those obligations. ,Id. preamble.

U.N. Office of the High Commissioner for Human Rights, Statemenl by Kate Gi/more United Nations Deputy
High Commissioner for Human Rights at the Panel Discussion on C!ima/e Change and Right to Health, (Mar. 3,
2016), http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID= l 7 l 33&LangID=E.
95
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climate change, or at the very least to mobilize maximum available resources
in an effort to do so, constitutes a breach of this obligation. 96
To fulfill its commitments under international human rights law, the State has an
obligation to demonstrate that it has given all appropriate consideration to the effects that
granting new oil and gas licenses will have on the rights of present and future generations to
life, health, and family life. These due-diligence obligations require the government to
pcrform and make publicly available a detailed impact as essment that recognizes the global
impacts of the new liccnses' contributions to climate change. 97 A proper a cssment rcquires
meaningful evaluation of the demands of intergenerational equity and sustainable
development, considering not only the current generation's enjoyment of human rights, but
that of fu ture generations as well. Such an assessment would adhere to the precautionary
principle, 98 rather than minimizing its evaluation of the licenses' impact. In light of the
State's international commitments, including the Paris Agreement, it is respectfully submitted
that before the government of Norway may issue any such licenses, it must first provide
sufficient evidence that it has considered both the anticipated effects on the State 's ability to
meet its international climate obligations and the potential of such licenses to exacerbate the
human rights harms caused by climate change.
The Clinic further respectfully submits that issuing this round of licenses is
inconsistent with Norway's international commitrnents to cooperate under the UNFCCC and
the Paris Agreement. Under these binding agreements, each State Party commits to take
measures, both individually and in cooperation with other States, to respond to the threat of
climate change. 99 In its most recent nationally determined contribution under the UNFCCC
and the Paris Agreement, 100 the State of Norway articulated a national commitment to
achieving "an at least 40% reduction of greenhouse gas emissions by 2030 compared to 1990
levels." 101 In addition, by ratifying the Paris Agreement, the State bound itself to "strengthen
the global response to the threat of climate change" by "[h]olding the increase in the global
average temperature to well below 2°C above pre-industrial levels and pursuing efforts to

96

OHCHR 2016 Report, supra note 36, ,i 48 (emphasis added).

97

See supra notes 43-54 and accompanying text.

n Oslo Principles, supra note 4, Principle I.
99

20 I 6 Report by Special Rapporteur John Knox, supra note 24, ,i,i 44-48.

100 Leading up to the Paris Agreement, the Conference of Parties resolved to in vite each State Party to the
UNFCCC to communicate a clear and transparent "intended nationally determined contribution" (]NDC) toward
achieving the objective of the UNFCCC. Conference of the Parties, Further Advancing the Durban Platform, ,i
2(b) (Nov. 23, 2013), in Report of the Conference of the Parties on its Nineteenth Session, Addendum, at 3, U.N .
Doc. FCCC/CP/2013/10/Add. l (Jan. 31, 2014), http://unfccc.int/resource/docs/2013/cop 19/eng/l 0a0 l.pdf. The
Paris Agreement reinforced the role of these contributions by requiring that States communicate their
commitments to the secretariat and implement domestic policy calculated to achieve their respective nationally
determined contributions. Paris Agreement, supra note 77, art. 4(2), 4(12). Because Norway <lid not
communicate a new nationally determined contribution when it submitted its instrument of ratification of the
Paris Agreement, its 2014 INDC became its nationally determined contribution under the Paris Agreement as
well. See Conference of the Parti es, Adoption of the Paris Agreement, ,i 22 (Dec. 12, 2015), in Report of the
Conference of the Parti es on its Twenty-First Session, Addendum, at 2, U .N. Doc. FCCC/CP/2015/10/Add. I
(Jan . 29, 2016), https://unfccc.int/resource/docs/20 I 5/cop2 l/eng/l 0a0 I .pdf.
101

Norway, Submission by the Norwegian Government to the ADP: Norway 's Jntended Nationally Determined
Contribution, § 2 (Mar. 6, 2014),
http://www4.unfccc.int/ndcregistry/PublishedDocuments/Norway%20First/NorwayINDC.pdf.
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limit the temperature increase to l.5°C above pre-industrial levels." 102 Special Rapporteur
Knox has emphasized that, in order to uphold the duty of international cooperation, "States
should fully implement all of the commitments they have made in relation to the Paris
Agreement and strengthen their commitments in the future, in order to ensure that global
temperatures do not rise to levels that would impair a vast range of human rights." 103
By initiating the 23rd licensing round, the government of Norway will preclude the
possibility of fully implementing the State' s commitments under the UNFCCC and the Paris
Agreement. These licenses for drilling in previously untouched areas, allowing further
petroleum production in the Arctic will aggravate-not mitigate-climate change. 104 These
new licenses also set a dangerous precedent for the international responsibility to cooperate in
effectively responding to climate change. Under the Paris Agreement, developed countries
"should continue taking the lead by undertaking economy-wide absolute emission reduction
targets." 105 If other countries follow the lead of Norway, the first developed country to ratify
the Paris Agreement, the consequences for human rights around the world, both in our
lifetimes and for future generations, will be catastrophic.
Even if, hypothetically and improbably, the government were able both to issue these
licenses and to meet its nationally determined contributions, issuing the licenses would,
nevertheless, lead to further human rights harms. First, reliable scientific evidence indicates
that U1 government of Norway existing climate change policies are "not con i tent with
lirniting warming below 2°C, let alone with the Pari Agrecmcnt's stronger 1.5° limit." 106
This shortcoming also holds true for all States' nationally determined contributions taken
together: According toa U.N. Environment Programme analysis released on November 3,
2016, full implementation of all States' nationally determined contributions will cause an
increase in the earth's average surface temperature above pre-industrial levels of between 2.9
and 3.4°C by 2100. 107 According to Special Rapporteur John Knox, an increase in global
temperature of more than two degrees would have disastrous consequences for human rights;
thus, "even if they meet their current commitments, States will not satisfy their human rights
obligations." 108 Second, opening a new round of licenses locks Norway into a multi-decade
pattern of dependence on harmful emissions, thereby guaranteeing harm will continue in the

102

Paris Agreement, supra note 77, art. 2(l)(a).

103

2016 Report by Special Rapporteur John Knox, supra note 24, ~ 88.

104 As a party to the ICESCR, the Norwegian State cannot take deliberately retrogressive actions. General
Comment No. 3: The Nature of States Parties' Obligations (Art. 2, Para. 1, of the Covenant), supra note 28, ~ 9.
See also General Commenl No. 14 (2000): The Right to the Highest Attainable Standard of Health (Article I 2 of
the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights), supra note 32, ~ 32 ("As with all other
rights in the Covenant, there is a strong presumption that retrogressive measures taken in relation to the right to
health are not perml'ssible.").
105

I

Paris Agreement; supra note 77, art. 4(4).

106 Norway (2016), CLIMATE ACTION TRACKER (Nov. 2, 2016),
http://climateactiontracker.org/countries/developed/norway/2016.html. The Climate Action Tracker "is an
independent scientific analysis produced by three research organisations" that tracks 32 countries' policies,
nationally determined contributions, and progress toward successfully limiting global warming to less than 2°C.
What is CAT?, CLIMATE ACTION TRACKER, http://climateactiontracker.org/about.html (last visited Feb. 27,
2017).
!0 7 U.N . Environmc LProgramme, The Emissions Gap Report 2016, xviii (Nov. 2016),
https://uneplive.u1HI .org/media/docs/theme/13/Emissions_Gap_ Report_ 2016.pdf.

108

2016 Report by pecial Rapporteur John Knox, supra note 24, ~ 76.
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future. Guaranteeing future harm is antithetical to the Oslo Principles, which require States
and businesses to "refrain from starting new activities that cause excessive [greenhouse gas]
emissions." 109 The Clinic respectfully submits that, by guaranteeing harm to the exercise of
the rights to life, health, and private life, now and in the future, the decision to award these
licenses was inconsistent with the State's obligations under binding international human
rights law.

IV.

To FULFILLTHE STATE'S HUMAN RIGHTS 0BLIGATIONS, AN EFFECTIVE
REMEDY Is NECESSARY

Whcre a State brcache its human rights obligatioo , Articlc 13 of the ECHR rcquires
that everyone "shall have an effective rcmedy befare a national authority." 110 The ICCPR, 111
the ICESCR 112 and the CR 113 simjlarly rcquire access to an effective remedy.
We respectfully submit that the appropriate and effective remedy in this context
would be to declare the licenses invalid. In the climate change context, providing damages in
the future is not an effective remedy. Climate change, if left unchecked, will cause massive
and irreparable harm on a scale to which courts will not be able to respond. No court system,
however robust, will be able to hear the millions of cases or assign to individual wrongdoers
the responsibility to pay damages-much less effect the reversal of catastrophic
environmental harm. 114 The fundamental protection of life, family life, health, anda healthy
environment is at stake. Therefore, the Clinic respectfully urges the Court to ensure a remedy
that will spare current and future generations the harms to these fundamental rights that the
new licenses will inescapably inflict.

109 Oslo Principles, supra note 4, Principle 8. See also id Principles 21 & 23 ("States must refrain from
prov iding new subsidies, aid, credits, grants, guarantees, or insurance for installation of major new facilities or
major expansion of existing facilities that will res ult in the em iss ion of unnecessarily high ... quantities of
[greenhouse gas], either within or outside their territories.").
110

ECHR, supra note 10, art. 13.

111

ICCPR, sup ra note 18, art. 2(3 ).

112 Committee on Economic, Social and Cultural Rights, General Comment No 9: The Domeslic Application of
the Covenant, U .N. Doc. E/C. I 2/1998/24, ~ 3 (Dec. 3, 1998), http://legal.un.org/docs/?symbol=E/C.12/l 998/24

("Questions relating to the domestic application of the Covenant must be considered in the light of ... article 8
of the Universal Declaration of Human Rights, according to which 'Everyone has the right to an effective
remedy by the competent national tribunals for acts violating the fundamental rights granted him by the
constitution or by law. "'); see also id ~ 9 (no ting that although effective rem ed ies may take various domestic
forms, an ultimate appeal toa judicial remedy is necessary to give life to the Covenant's rights).
113

General Comment No. 5, General Measures oflmplementation of the Convention on the Rights of the Child
(Arts. 4, 42 and 44), supra note 41, ~ 24 ("For rights to have meaning, effective remedies must be available to
redress violations. This requirement is implicit in the Convention and consistently referred to in the other six
major international human rights treaties.").
114 Jaap Spier, a Ieading thinker on Iaw and climate change anda principal author of the Oslo Principles, see
supra note 4, concluded that a damages remedy for harms caused by climate change faces such immense
practical obstacles that it "is an option only for dreamers." JAAP SPIER & ELBERT DE JONG, SHAPING THE LAW

FOR GLOBAL CRISES: THOUGHTS ÅBOUT THE ROLE THE LAW COULD PLAY TO COME TO GR!PS WITH THE MAJOR
CHALLENGES OF OUR TIME 190 (2012) ( available in Ann ex 3 ). According to Spier, courts should instead focus
on avoiding "nightmare scenarios" by providing preventative, injunctive relief. Id. at 194-98.

18

6293

Dated: October 26, 2017

Respectfully submitted,

James J. Silk, Esq.

Alisha Bjerregaard, Esq.
Allard K. Lowenstein International Human Rights Clinic
Yale Law School
P.O. Box 208215
New Haven, CT 06520-8215
Tel: 203-432-7480

19

6294
SIGNATORIES SUPPORTING
THE SUBMISSION AND CONTENT OF THIS AMICUS BRIEF
All signatories below sign in their personal capacity. Tit/es and positions provided are for
identification purposes only.
Dr. Gentian Zyberi
Professor
University of Oslo, Norwegian Center for Human Rights
gentian.zyberi@gmail.com
gentian.zyberi@nchr.uio.no
(+)47 (0) 22842086
Postboks 6706 St Olavs plass, 0130 Oslo, Norwary
Dr. Sam Adelman
Professor on Climate Change, Environmental Govemance and Human Rights
University of Warwick
European Director, Global Network on Human Rights and the Environment
S.Adelman@warwick.ac.uk
(+)44 (0) 2476523101
School ofLaw, University of Warwick, Coventry CV4 7AL, United Kingdom
Dr. Anna Grear
Professor of Law and Theory
Cardiff University, School of Law and Politics
Founder of the GNHRE (www.gnhre.org)
Founder and Editor-in-Chief of Journal of Human Rights and the Environment
GrearAl@cardiff.ac.uk
(+)44 (0)29 208 75467 ext. 75467
2.12, Law Building, Museum Avenue, CardiffCFl0 3AX, United Kingdom
Dr. Beate Sjåfjell
Professor
Oslo University, Faculty of Law
b.k.sjafjell@jus.uio.no
(+) 47 (0) 22859381
(+) 47 (0) 95931283
Department of Private Law, Postboks 6706 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway
Dr. Cecilia Bailliet
Professor of Law
University of Oslo, Department of International & Public Law
c.m. bailliet@jus.uio.no
(+)47 (0) 90740305
Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 Oslo, Norway

6295

TABLE OF ANNEXES

With the exception of the documents listed in the annexes below, all sources cited in this
Amicus Brief are available through hyperlinks in their respective footnotes.

ANNEX 1: EDITH BROWN WEISS, IN FAIRNESS TO FUTURE GENERATIONS: lNTERNA TIONAL
LAW, COMMON PATRIMONY AND lNTERGENERATIONAL EQUITY 17-46 (1989).

ANNEX 2: PHILIPPE SANDS & JACQUELTNE PEEL, Sustainable Development,
INTERNATIONAL ENVIRONMENT AL LAW 187-237 (3rd ed. 2012).

in PRTNCIPLES OF

ANNEX 3: JAAP SPIER & ELBERT DE JONG, Remedies, in SHAPING THE LAW FOR GLOBAL
CRISES: THOUGHTS ABOUT THE ROLE THE LA W COULD PLAY TO COME TO GRIPS WITH THE
MAJOR CHALLENGES OF OUR TIME 181-99 (2012).

6296

ANNEX 1

6297

IN FAIRNESS
TO
FUTURE
GENERATIONS:
International Law,
Common Patrimony,

and lntergenerational
Equi1y

Edith Brown Weiss

The United Nations UntversHy
Tokyo, Japan

Tronsnotional Publlshers, Inc.
Dobbs Ferry. Nerw Vor1<

I '(

1

6298

)

.,,

hem , ,:,

This book is dedicated to
Jed and Tarna ra
and to their descendants

Cilaloging.in-Public,1tion °'11.l
ld,t.h Bn,,m, 1~2lo utur

"lll'r,lhorb , 1111 ·m.ihcltl,')I

•

L,w, lUnlllk>O

11 , ~Jtron.if l'QUtl) / I,~ Ed11h Rrri~n Wers~-

I J\\ 11ld lr,i,..t,1t1on
·1;111011

lhm n

68-18085
CIP

l.lriu!'ai.t tr ,:I

111

I

Unt 1f

~

I~ o( \mt·rrt ,1

6299

CHAPTER li
THE THEORY OF INTERGENERATIONAL EQUITY

In his arrogance over his own increasing knowledge and
;ibility, man has ignored his dependence on the earth and
h,Js lost his cornrnunion with it. He no longer puts his ear to
the ground so that the earth can whisper its secrets to him.
He has cut his links with the elements and has squandered
the resources which are the heritage of millions of years of
evolurion-.all those living or inanimate things whic:h sus-I 111, 1111 inner cn1•1g\·
.1rth. w,ller a,r, th • nor.i 1nd 1,1unil
Jiu hxN•ning ol hi intuitive r JXln~ to natuw hns c. ,1ted
d IP1•l111~ ni ali 'll.11ion ,n hin, and i~ d "-lructl\l' 111 hr p;itrr•

mony.'

We, as a species, hold the natural and cultural environment of our
planet in common, both with other nwmb<.•r . <li th • J r, ...l'nt ~ ner,lllt "
and with other generations, past and luturc . 1 \t ,,nr g,wn umc !'ar h
generation is bolh a custodian nr tru~I • of th • pl,m ·I tor iuturl'
generations and a beneficiary of li'- 1n111 . Thi~ 1m1 1'-P. 11ul1~.11ion
upon us lo care for the planet and J.!• ~ u" c rt.iin r1~t11 to ust• 11.
Many useful analogies in dom "-li< k,-;al ·. I ·m-. "(.'I ll1rth ri~h•~ or
access to and use of property, \\. hl< h .1rc coupl<'d w1th ulJl1J,:,1tion.
lo con~erve thai property. For ex,rn1ptt· ten,lnt-. h,1 •(• 1h' ri~ht lo ,l
reasonable use of property but mu,r rl'lurn 11 in ~cxxl (<)nd11ion f11r
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!ri tl1e Jud,•u-Chri,tian 1rad1t1on, God g.we the e.irth lo his people
,ind :lwir utr~pring as .rn everla~t1ng pos,e<.sion, to be cared for and
p,1:,,,,d un to 1d1 g •1wr.1tion." Thi, ha~ l:wt>t1 (arri(>(! t11f\\'iml m both
li,,, u11rn111;n 1,1\\ .mel thl civil law lradition. Th En~J,.,h ph1lo,opht>r
Jtihn Le ·tt hJr l',,1111pl1· .J '-('Il lhdl \\hl•lht'I h'y till' dil!,11 , of
ri 1t rJI , J~ •n ur ti, (,od" gin "lo r\tl.im .,ml hi" po-1 •nh." nMnkmd
hoi , 1h, ,,.,d I ir1 com ,on. /\ 1,111 ma\ on!\ ,1ppropri,11 • ,, .. mut h a,
lea\ ·- "cnough. anda~ good" tor others. He has an obl! •.111on nol
to t. ~. mnre iruib of nature th,in he ran usc, so th,11 Iht'\ do not
J1•1il nd b1•<1H11e un.i,.ulable to ~omeone ebe-i.e., an obli),loitmn
1 11 ltJ ,,1qe t.he fru it 111 n,1tur,• '" To be sure, tht>re are many in<,l,1111 ,.,

\\111·1,· law h,1<. LX't·n u,1-d to ,mthmitt' the d ..,truc.t1ui1 ui uur env1r11n 1l'nt. hut th • h;i~ic thl'~is rhrll \\l' ,ue tru~IPt or It ,,ml. of our
J1l. 1..i " 1lt"<.'pl}1 111 I 1.ldt'<l.
In Iht! c I\ ,I l,1\\ 11,11hhon. 1l11 !l't o_•mt1on of tlw

,n

11.,1111,1I

prop1

11~

.,ppt•,tr"

111

I mmunil mtrfl-...1
l,t'nn.10 111 tlw i"'m 111 -.<x 1,1I uhh-

,,hip ur pm·Jt • p,opt•fl . 11 Ri~ht,
ut o~\1ll'r!-l11p <,ul 1-i._. l,mrl<'O t" 1r rh .• puhlic >:Ood, "11houl rh nP ....... ,,v

g.1111,n thai ,ire inhn('nl in tlw 0\\11

pri 1\ 1dl' ( om pen ,11ton tn th • O\\ nl'f~. fhu, Il' 1~l.11urc·, dn IMn
the d1<op11 l Ol 10\1( \ 1,I('', Ill colow<·,1II . ·n~lll\t' .lfl'.I\ ,llld 1m·c1!..
lh1• "'u,11 nl,hi-;.1ti11n inlu.r1•nt III propc.'rf\ In ,l\md monl't,ir" er m
fl('II ,,1i1111 to llie ,,w111•r <•I 1h • l.1nd In 1on11111>n l,1w u)unlrll' uch
;i tlw Un1tf'd 1,11e,. lo< .-il ~,,w,rnnwnl~ (·,in do thi, th1ou~h lhl· e 1•11 i...1 111 tlw polin• J"">'AL'r tlw 1,1<1w1•1 m p11llt'< l th•• lw. lth ,md
\ · ·lf,1re ol ,1~ utitf'll
I tlw public tru I do< 1r1n1• ~
I h ti{ 1.111,1 I,· •,1l tr,1di11llll .11-.n h,1" r<11II' wh11.h fl'< u~1111t thJI we
ilf<' 011lv tc·,,, 11 cl 111 rh, t•arlh J,...irl \,li", fr r
,unplt>. ,lillt"- th,tl • li
trun11111111lil", P\Cll il t.1kl'n tog1•lhl•r, .m• onh po,.,,,.,,or 111 u 1" 1>1
11 >

0
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In r.11mt

11

1, 11 np,:,rI.mt th ti prt1K1pll'~ of 1ntt·rgent>rJl1C1nJI f,1irne,~ 111 rhe

,. ur1c-c-1·. ,11;,:m and tit•\ dopnwnt ot our pl.mel Jnd our , ullur,il rt'-

:P--rwu Ih "''-' rooh in lh • \,1rivd ir,1dition~ of tht' i111errut1011JI
,n-irr,unih. lnd(•<~l. lherc i, muth to le.:i111 from tlw111 in dnt•lopinµ
,p,;(1lI•· i•')lllh lor ,H hieving ju~tllP among gener,lllllll'-.

·-., •t1<< (";
C<

A. ELEMENTS OF THE THEORY
l:rfi>r;;t·rw1ation,d t'({lllly ari<;(_•~ in the l onte,t nf i.iirne~~ among all
"~·r,P1c1t11>r1> Tla. 1fworv of 111l1'1')::t•nPr,1trc>1MI 1-qu11\· propr>s•'li hPfl'
to,·11,;e, on lh<· mh, 11 nt rPbtton,h1p 1h,11 t•,lC'h s-wn n1to11 h.:i-. ro o h1•1
g,•,,er,1tr,rn,. p,1 t .111cl futur , ,n u ,ni,: lh<' tonmmn palftmnn, ul
n<1tu 1sil ,1nd cultural rt->,ources uf our planer ThP ,larling pro1xJ,ition
1' rh,,t C,H h gt'mcrJtion r, both J c u,hxlian and ;i u,l'r 01 nur cornmon
n,Hur.1I <1nd, ultur,11 p,1trimony. _'\, cu~1od1am nf rh,, plarlPt, we h,ive
r ''Ti<11n rrn1r.1l oblt),(at,on, to futurt' gennations \\ hil h w, <.1n trans·
ti ,n11 m10 l,:gallv t•nlorceable ncim1\. Our arKl",IOr~ h,,d ,u h oblig,,tirn, 1,1 u ..I\, I •rwfi( 1,Hi • oi tlw lt-Ktlt v 01 p,1"1 1 en~·rt1tton , wf'
trll11•11f ( •rt,1in r1gh1" ru t't)Jo till' lruit, 01 th1, t~Jn J-:, tlu iutuw
<'111 r,llifJll\ \,\" nM \ iew rh <,(• ,I~ inll'r •en r, 11on,1I pl,tnl•lill\ oh•

lig,,lH)m ,ind plancl.iry rights.
Kut It 1, not \uffin<'nt ro confine ,l thl I

oi in/t'fg •nt'rt.1lmn,lf t'<!UJI\'
tu tlw,p two ,H, of relation,hip~- Oi n ·t•,,itv itlll'rgl'n •r.trmnal ~
lII Iv t•nc 11111p;i~~<·,., p,1r,1llt'i ~l'l of pl, nl'l,ir\' ubll~1,111mi-. and plan ra"·
rif::hh lh,11 are in/r,1gerwra1ion;d.' lh ti •lf. ml •rgern•r,1t10n,,I e<1ui"
doh nut 1nd1c,1te ho½ thl' burd 'lh ,ind ln.111 .ire to hr. homr. lw
rnPrnber, of the prt•,t•nt g<'nerat1or1. ror thi'-, ml •r~e1wr,11mn,1I ec1u1tr
mu,1 ,·,tend to the 1ntr~generJt1onal cunl t l 1h 'MN', the intrrn.it,on,li community (ould alloc,ite .tlf inltcr en r.1l100.11 burd n, to
orw po!lion of th(' intt•rn.ition.il communil~ ,incl ,1II inlt'l}tt'llt'rillional
righls lu d dtffl·rt>nt "(·~rnenl of rhe c mniun1t ·• l he Iht I) uf 1ntc>r•
gt•n1'r,11ional t'qu1lv m~tlined lwrt• a , •ri thai all peoplt•, .,1-.o h,1,
" "Pl of 1r11r,1gencr,1tion,1I pl,1nPtal)· oblig.1tiun, an f pl,1n •t," rightdc· il,ln '<f to 1mpl ml•nl ;u 11c- • I •1\, ~n g ner.itmm.
rh <" ·ntr,1I 1,,u • wh,11 intergen •rali nal 1,11rnc..,s m(•.im in thr
<onh• I o u mg th ( 0111 mtm p.1trimom nf n,11ur.1I and <ulrural re-

,s

JJ~ loh'1>i •n1'f.1hon,il r,•tu·r ... lo wL,i,on,hip- t.. •hH'l.'il

,.,,1,n,on\h1pt.

,\(TW)I)~

rrn.•nt,I••~ c.,{

ri ~· )('r,1111,1

.,.._ , 11 u'I,. ,ntr"1~- wr.1110,1.JI rdt'r' lo

ut 1b, ;ttt

' )<\.\:rn-1"HICtl
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/ ht,' I/,,,, ,ry ol lnlergtmNational fqui(y

~urce. of our pl,inet. There are lwo extremp ca~<'" dei1ning the

In both, fu1ure

boundaries of inlcrgenerational equily. In the iir,I, the pre"cnt g0,1e>ration &:,es not consume an~1hing; ralher it s,ives all rt·'>oun <-, f,"

t101b
The 1)ther extrerne is the opulent model, in which the present
gen(:r,.itio n consurnes all that it wants today and generates as much
wealth .,~ it can, either because there is no certainty that future
gene1ations will exist or because maximizing consumption today is
the l:wst w,w to maximize wealth for future generations. zi n1is model
overlook~ rhe long-term degradations of the planet which may be
~•t•nN led: 1rrP\er~1ble lo~<;t•s 01 pel ies divers1ty and c1I r new, ble
n ,,,uru•s su h as oils ,md fi_h or tostly n\.ironmental t0nlam1n.iIion by insufficiently controlled nuclear or hazardous wastes thai
make areas unfit for habilation and use. Further, under this model,
the present generation may trigger irreversible changes in the global
climate system that will affect habitability in parts of the world.
h-en if we knew that we werc.• the l,1\t ~ n rJt1on of th human
community to live on earth, it i, -.11II not ele-ar th.11 ·e w uld ha~·e
the right to desecrate it, or to de<-tro · it. ince th human com~iunit\
is, in the end, only part of a muth farger natural ~y_tem, whi h w
can use for our own benefit but mu-.t al o pa-.s on ro otht•rs:
.

future geoe<ations and preserve, the same levr! of qualily in ,dl ,hpect., of the environment. This 15 the preservJtioni"t model. lr h,> ,
det>p roots in tht> original naturJt flow theory ol Engl,..,h \~ <11er !;1"'
in

whkh rip,1rians rould u;e stream WJter so long a, lhei, u,\, d1d

not imp.iir in any way the quJntIty or qu<1l1ty of wa1cr fur thos(•
downstream. Ultimately this beneiits the last rir,irian~ bt·lor1' the
11 •,un 11~ rtw 1)(e n c,r di!,dppears, lx>cau,P they hJ\ P no , ,ne to

xn th •~ m\- ,m c hligalion .

The Pl'eS€'fVahonist model, if rarried to

its full extreme in th(' 1.on
t' un po1lt'li ~ '""• l.t:·rn·• \\OU
. Id pronioh· t I1l' l,JIU (lllO ()\Cl ,Ill\
• han•
. It ."' fl Il i~,..,11 I \\Il
. I1 a ,u I>s1,1t•nt
.
,
e t'< ,1,,11111,-, hut nnt ,, 1:h

an 1ndustnah;:ed world • In a IDmew hat adapted form 1he model ,d-.o
ur :xi li t• . iJh r m(J(f •I or l'tonom1c
. J
,
<<',dop111l'nl .1ppl1 •d u\
1
,n III I II h uh1 n
- ,
I
· \ ,~ Ul~('( lo '>al fllll
rocl,1 ' IOI ,I I 'lll'f
,\ ,.,., lh, att1h1d1> \\,l 1.ommon lo th · ,11\/111,1, .,, \ell. •
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generations benefit at the expense of earlier genera-

ra,m

In order to define what intergenerc11ional
me,1 n~ in u~ing
•1· "selul to •i v th 1uman
1
and conserving our common patnrnonv. •~ .....
,
community as a partnership among all genrra110n • In <l nhing a

he

'--- ed ti,at ··a'~ the end 01
as a partnership, Edmund Burke o,~rv
such a partnership cannot be obtained in m, n
•neration • 11 ~
com!:'s a partnership not only belwt! n tho-.e \,ho are li,•ing bul
lween those who are living, th()'i(> who ,irt• el ad, and !ho~ ,~·ho "~
lo be horn. " 2-' The purpose of human
iety mu I be 10 . hze ~n _
protect the welfare and well-bein~ o( ev IY g ne>raliun. Th, riuir
sustaining the life-support system of th pldn 1, th ecolog, c1 pro•c>J wmurt :'!> 1mport.lnl
cesse<;, environmental condition . an d u li uro
.
h
for the survival and well-being c I tlw uman \.,.. ~ • and ,l h alth
and decent human environment.
h.
0 gt n1\lthc u~h .,Il enNat,on tlft' m mt)('r.. ot thil> p.,nn ~ ,p. n
·r,ition knm s lx•iur, ,t ' a living g •n rat,on at wh,,t pornl 1'1"1111n~
. ·1
h
ny m •moer-. Il WI ltJVt,
1
1 '", I ht.• th li ing •ener.1t1on, nor ow rna
h ('
nor e, l'n hm mdn\' i.: m r,H,on, thE'rt> w1ll ulhm.itel 11(> (,, en 1 ·
state

~·•
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lS
u( equ.111tv amung generations. Sin(e each generation is entitled to
1nh(•11! :1 planH and cultuial resource bas.e al le.ist as good as thai
of rre\ i(IUS gen~rat1om, all generations are entitled to at lea~t the
minimum lt>vel thai the first ~eneration in time h,id. In practice, later
gerwrat1ons may mheril a much richer natur.il and cultural resource
base, v,·h1ch means they are treated belter 1han previous generat10:~
and in thi.s ~en~<'. unequally. The conver<,e ,s also posstble, in wh
1 i:
1 , tro•,1ted unN1uall\ r,nl "or,i• lh,1n prt>vmu, Kl'll·
1 r,1 1 m· ,\ \11 un 1111 Nju.1111 • t1nion~ l!t>m•r,Hion, pmv10l'' .l lloor ror
:ill •·ne1<1111m,; ml •n 11w 1h,1t c•,1rh l!l'rll r,1tion h,i-. ,ri lt>,N the ,,irnt•
1\·,d, 1 pl.in,·r ""r(• nuit•h.i,t ,l\lh,in l.',tor,. rhi no11un111 f>C!U,1'•
il '1 r 1 ' " ' " ' •111 w,rh thl· unrlrrlvmi pn-m, ..., of ll'n,int Y, '- 11 '\\ ,mf,hip
.11,d rru,t. •1..,111 1 • th ,i"'-t!I' mu t l · ton',l ·tH'<I , nul di, .. ip,11
. ·d ' bv
th11.1
•-1 •.>n . ,hl(• 111r thPtll '-O l I1al Iho"(' c orn •1no
,.. •,i1t•1 r('< Cl\ • f'(JU,11

Js~~t:. ti

t'<H't

th.sr th •rr i,

minimum Il• ·d or

J

t'<IUclhl\

d. rn,1~1it"Cf

1111cl
atnunl,! •1•11pra11uns ,ind dlTIOll!-l pt"\lP It: . WI'thin •1 g •n1•1t11i<>n
•
,,,
hlC'totlwUmcr,rl[t
·
dl't•p rr <JIS Ill tntl'rn.1l11lll,l 'I
lhl' l k,101
. .
,
li!
f H . R. ht· begin • \\ I i·w,1, r •rng1111ton ol thi Ill ·

r
rJ ,on

.,w.

o

um,in

1g ~

-

·

.

I I• . •I

i ,ill nwmhi:r

11 0
•
ot. th(' human
family is the founc f·,,tron o I I11 ·ed 1m · ·,u,11u~ and I .,,te
.
.rn lhe world. . "The reference tn ,1 li ml'nl I .1 1 ' f rh,_hum.in f,inuh
li
has .i IPmporal dimension, w )I< h ,.
unn~, .i li "lll.'Ol'l,llU>ll'- \\h1lhlfl
'
1 ·
1
•
t
,
ri••hl
,,Oirm
"'~''
I
.
I
1c "
~<·oi:x•. l he reference to equ.il ,mt I 1n,11t-n.1
equalitv of ~uch "eneration, in tht· liurn,rn l,inul~ •
.
r, .
t
I CO\, .,, int 1111 (. IVI 1
The United Nations Ch<1rter, thl• lntt•rnJ ,orM
. ' j I'
h•
and Poht,cal Rights the Conven11on on li1 , Prt•\l ntion .in11 un1,11 ,
· '
f '\
·c ,n f 'l l,1r.1ll!tfl on I
ment of the Crime of Geno<:ide, 1 1C' ' 01 '.'" '
h, l limrn,111110 oi
l<1ght5 and Duties of Man. the Dt•d.,r,,li m on 1
f •
,
. .
h (>t I 110n on Iht• R1 •hl o 111
D1scnmination Against Wornen, I
'< ,,r.i
. thai hum;in
Ch'ld
h
· ht· ele um •ni • rurrn JII
• peoplr
1 • and many other uman rrg
lwrent d1gnity and of the cqual and rrMlwn,11 L

"~

1
1
beings are fundamentally equal and prut I lbt' < •~n;ly ~-' . ,npl, oi
and the <>quality of their rights. 11 • De l~rat,on °1\ 11 11;: 11 , c•,irh
rvo\·1c'l .., m
r •
'
·
I
nternational Cultural Co-operatron t"
~ li<• rP'-fll 1'Cl ,1nd pl'l'·
1 uhurl' h,1 a d1 •nity and ,,lue "hu h mu. l
n lwnl ,gc
ri of thP c omrno
'
'l\.l'd " ,md th;1t ''all cullure~ 101111 P'
t1 1111 for thl·\
belonging to mankind." 1~ These in~trunwn,~ ,·Hl' ,mpo •
·

,e,

,,,. (1•1·1
()<,\\•, ff

110

f'trt ..J

~

t

~

'" 1

'1"' lo 1 (i1urt· C.fl•Jlt•r.at,t,,1 r 1 R, ,r1øn
•q,s B
kno t 1,
Mf Ju ,~ m H.

.

U, f\o, l.ir,1111>1, of Iht' Princ,r,I<" ol lntcmal,onal (.tJltu,a
C,,ni. nf L'N('-CO N"~ .; 1'11,i, ,s,.._s 141.

I C<><>1>t'Mt1on. R,,,olutton•.

,æn.

6304
J,

In f.i,me<~ to I 11tvr,•

(;1"1f><,11,on,

rl'\--e<1I a fundamental belief in lhe dign1ty of all rrwrnben, ni the hum:in
sociMY and in equality of rights, whic.h t>x.lends in ti111e ,;s \\\•li ;is
sp,tt:e. lndeed, to give the pr~nt generation a l1cen!>e to ('xplrnt uur
nawral and cultural resources at the expcme 01 tht• well-bc1n:{ of
future generatiorn would contradict the purpo~e:> of th,_; Unilt•d N:ihons Charter and international human rights d(J( unwnts.
The difficult issue is to define 1usr1n• berween <ountm·-. in the
conteX\ of gcnerations. Ooes one country have an oblig<1I1on lo the
h11ur • na1100.1I of .-mother ("c11rntl)? li i~ c11'.u thai ,i c 11,111 , h
oblrgahon to 1l ov.n t'Xi!>lin • n,1lion.il and 10 il~ , ,wn 11 UH' n.11 • 11 • 1ut h 01 li

Tl,,.

27
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condi!;r,n of the r,lanet will h,1ve il proiound impact on the weffare
uf our de•,l pndanls. There is increa,ing rerngnition thai while we
m,iv l1<• .ibk· to 111,n.im11e the welfare of a few immediate surce~',Of';,
1.,_<' 1--.ill be .iblt' 10 do ,o only at lhe expense of our more remote
dP)(('nd,rnts, who will inh<•ril ,1 de!>Jxiiled narural and cullural env1rornnent • · Our planer is (i nite, and we are becoming increasingly
mh r , 1 •nd
in u 111 . it. ( >ur rapid tedmological ~m" th ensur"'
th,1 thi 1nt rcl('pendl•n1e w,11 incn•.1se. Thu, our tunu·m_for our
own countrv mu~t, as vve exlend our concerns into longer time ho·
rizon, ,.ind broadN geograph1c sea les, t,xus
on protecting_the pla·
d
.
I
I
"nvironmenl.
Th1s means
nf.'la1v qu.il1ly ot our 1Mlura 1 an c.u tura c
.
1·
ab
we
mu5t
cooperate
lhiit. even to protect uur own tuture na ion •
for
all future
.in the con<;(•rvation of 11,1tura 1 and <u It ura I rosources
,
,,,0 1
genP1at1O11,.
f
1
· 1 he mos! urw'nl problPm lo<Jay, I1owever , ari~es
· · rom l 1e pre"".
·
- and among communattes
ecunorrnc mt,>quality
arnong countnes
.
x1\ eri,h 1:I ,11mrnum1,
w1th1n co1mtrw~. Ho\\ ran \\t ex1 ~tan 1m1
.
_
1 ., en l .Ul' tor I> O\\ n
lo c are ,1bout future w•nera11on~, 11 11 cannn ~
.
d •
Poverty
l'o\l rtv ic, a prim,1ry c,111
of ecolo~1<·al degra atto~- ·cess to
~trac h·n (ommunitll whtt h hy defini11on have unequd ach · .
. h
. urces they do ave m
resourcc•, are forced to overexplo1t I e reso
,
.
__ ,1. A the 1980 World Con!Rrorder to satisfy their own baste ne,.-us. s
-1• on
• .J
)f rural cornmun1 1e~
vation Slral('IW obser,ed, "the depenuence <
,
.
.
.
__ 1
•X'l'.>ple on thl m ir,-;an
living rr•sources 1s direct dnd 1mmt-uiate · · · '
.
• •ni
.
111 d therr con qu
1
of survival art• comrx•llt'd by their pover Y .. .
-1 bl. 10

JX'ople loddy?

e
h f w rt'S(,urces ava1ti a •ulf

vulnerability ro inflation-to destroy I e e

1.,,,,-

10 de1<'m11,1te, • ,
them." 111 Moreovt>r, a~ <1n ecosystem =1> 1115
- .i I till..t· tlw
'---~
they c,mnol ,11toru o
communities may suffer most un.,1 use
.
t move
the degradat1on, or 0
measures necessary to control orad apt IO · ·

lo more pristine areas. 11

In th inlr 1~ •nw,11tonal contt' I, inl

•

ner,1ti11nJI equity
'f);

w •,1lthi<>r l.ounlri • .intl cornnnmiti«.: , \\ luch "

-

requ1r

es

11 be ,ft from pro-

1

n 1
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tecting the !(ffieral pl.inet.iry environrnenI ior future ,wnN,;\10,1- lo
rontnbule
·
.
. to rtie costs
. . in curret j I)y poor UHm1r1e~ and Crlm1~un:t1es
til ;imtechng
. J(
. . ·((",~ tn il"• r,(n-.
L..
f' I.hese resources , to he Ip 1h em gam
l'!Oml( ,xne 1ts from them
d h
.
· ' ·
~p.l..,.I
.
• an lu e1fl pro!Ptl llwm trom ,u!H·r>n~
'"'li .,._, env,ronrnenral qudlit
A
•
t
··
·
•
l-~~ li
.
y. 5 wnt:'fit IJne\ ni the p!.:rnc:l.;r,'
....,..,
r,.,
rnembers
ot
the
present
,
. dr(' <'nlrtled
.
at:'••uto.i.-l
gener<Jllon
f<, \''Ill'! ,hk·
11 ~ ega()' lntrag
""'·"'
·
I
·
·
ffiW)iti('S to ,mist i~
~nera\1ona _1ust1te rC'qurre, \\P,d1h1,•1 r.,,n ,
.

povenshed ones

in

rt'ali1i11g ,uch ,11 c. c,~.

8. THE TEMPORAL oIMENSION IN INTERNATIONAL LAW

1d('rS lo tli, · b1• trvp uf proll'< ting the \\!'li-being of iuturt genera1,on, . ;. . To d, h·nd and irnprove thf' t•nvironrnent tur pr:!!>enl and
lutur<> g,!Pt·r ,it11)n hJ, hn 0111(• an tnlflt'l,1tiVl· ~oill for rnankinci-a
!!0,1I to • pu:·,u '<i 111~etht 1 \\ 1th, ,mel in h,1m1onv with, the e<olJn1,~hed ,l111i 1,mcbm,,nt<1! goals 01 peace and of world-wide economic
and ~o( ,,1 1 de\ e!nprnc·nt." '· The D<'rlaration's fir,-t principle provides
th. t ' nl,H1
. lwar ..1 olt·rnn r •,1Ym~1hilit · to prolf"l I anti 1mprov •
the In rroom(' 11 fo1 r1t . •111 ,md 1u111w 1wnera11on~:· wh1I th ~ •
ncl d · l,11 1li.11 1l1t• 'nJtural u ,iurc.., ul th mth, mdud111g thl•
,1tr, \\ ,1!er lc1nd. flor.i .1nd 1auna ... must be s.ifeguarded for the
bc'nl•flt r>f pr('~ent ,ind tuture genuJtion rhrou~h ,1rl·lul planmng

and

111,111;1gc1nP11t." ·,, The Stockholm

ontewnc: led d1rt'l:.tl't' lo tl'lt'

thl' Unite<l Nations Emimnrnc ni l'rngr,,mm (U1'EPI.
Pe!(·r Th:Khcr, who wa" intimateh ,nvolvt'CI in the todholm (oniPren< e prep,1rJt1r>n~ and the torm,111on 01 U r I' h,1~ not id, th i• •
plit 11 rnncern for iuture ~t>fK"ft1tion, ,!ll(I tur •nh,,n ing the 1•n ·irun ·ni
W(·r{• nc:w rontribution~ tu the pco< •-~ of ri'\ •lop1n~ int •mation,11
lø\\· in 1h1s area. c
flw conu•pt of pro!C'cting the n, 1turilf ao<l'ot ultural environnwnt
for futurr· gen<'r.11101,.; wa~ explicith jnc11rpor,11tid 111 Iht' f,inguai; • ot
!lirL>t; tri•atie\ negotiated more or It. .. lonll'ITI()orant•ou,1 "nh Iht'
~lod,holm lkcldration: the 1972 londnnOc •,111Dumpin~ConH'O·
tion, the 1973 C'onvention on lntc•m.111on.1I lr, de in nd,1n1:wrl'<f
Specie~. ,1nd the J !}72 Conventiun (1mCl>tlllO& th • Prot('(lic)n uf the
World Cultur.il .rnd NJtural Henl,11!, l ht' æg,unal Y->il~ rnmt'nllon
whH h \\Prt• \ub,t•quently negoti,1tci<l un In
tP carri<'<I 101 ,a rcl
lhr~ umr nn for futur€' generat,ons. ,.,
< rt>at,nn <ll

•
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.lJ!her international agreement s in th e Iast two decades h lV'' c C)r>•
tained
· d",cating either a concern for sustainable u,P
' ' oi·· the
. language m
erMrooment
.
' ·
he ora concern for fu1ure generat,ons,
ofttimes by· rd,'r~Ne to I c~rnon heritage of mankind. 40 The 1982 World Ch ;rter
IV{
ature,
' ·ti
coocer
t wh,le
the h nota
. form a I agreement, re ~ers_explic itly toa g!t,l,
, n or
enlage we leave lo future generations. •, At •l1L' ten ;h
dl'lf\tversary of the Stockholm D I
·
.
,,_ ,.
cootinuing Yalidity of the Ded ec _arat,on, countnes reatt111110d ;he
and peoples of the
Id
. aration and urged ''all Governments
colla1ively and -nd~~ f~o d,scharge their historical respon,ibditv.
'
f co tutu,• o :n~~1'· ua y, to ensure thai our small planet ,s p.1s,ed
1..
nuni;u, digoi1 ·"lor "'"
li.,ron. Thin a lUn_d't
I ,on l\'111ch
~UJrJnl l'!, I
I
n
•~
-il
•
,
...
gro
,·inn
hunm -n \\tlh th
,,. <onct>rn 1n .111!PrnJt1on.1I IL• ,., I
hllure
•ratit
~ natur.il ant.I ullur,11 env1ronn1en1 we p. 1 to
Jn5 <an ~t> ,1 .in
tinjl inlt>mat
II
·.
,mponant ,1.1rl1111( poml ,ri ,,, It::
•ona E'lldl rmnu1>f e5 tor
· ach,eving
. · - 1ust1ce
. . an1<Jn lc;
,li in : P<l~
·
~l'II
and luture B I th
"(! ortt rn lor 1 1
· u e lranslation of the <•x-...
u
ure
g
'0
ralm
· 1o normative
.
,,.1at I 1m~nttu lh ~
ns in
obligationqhat
doo •. ·
· uiure 10 proll't:t future generations still n(•e(b

Iel\\r

'°'•h.11h, dd~

rc•nce<, I0 •
•
· lurure gen •r,1hon!>. rnrnn,11 i111 .11
re1,1 1~ Iht•,,, . ~·, 10inl!m
lhe mponl
• i~'-U{>!. pr,manl\ in th (nnlt!..\I
111
•poral doer rin , a r PJ t. In 1,>Ubfic- ni rn.ilion.i I 1, v. in
ru, , (
PP ,es to territorial c•f aims,
·
. cu-.t'>marv 1ntern..itio
to cerrain other
11
In ()(1 "c
1 • ntl'rna1iunal I
n,
aw
.ind
to
J .1,pn t ni t·• •,1111 , .
~
er.,
1
h
J\
li IS refl I ,cJ
In rnn1li 1 •>i J w rut
m qu1 •,ti<1n, 01 , hoa l ' of
odd

,I

111

"1...
. . P ,11
UV\f'

lfll(!ffl I

st--d.

.

" mnal law, Jud , •
,
rloctran( in thf, da., . 11 g Huber t:nunC11tt•d th
1111,,1f ~ _,
IC
dfl(] of p /

int1•1tt•ma u1s1 •1 betwee lh
,1 nu~ •\rh,tr.,t,on •' ,, hrch
n e United St ,
'
r ~ 'fl! tgn ~ ,, the small
p ··r .
a es and the Netherland~
ac, ,c island. As described by Judge

n

,up:.; ,

,r,

-1 ••' c. ,t{)-

Hull<:r, •!)~, d<>ctrine ha~ two elements: thai ,1cts should be judged in
light of th(' l,1w at the tmw u{ their neation; and thai rights acquired
in il valid rnilnner may be lost il not rnaintained in a manner consislent
w,th the chang<:s in international law. •• The principle has been subS('quenth- .ippli('d in a number of ca~ before the International Court
of Just1< , 111duding the Minquier and frrehos Case, The Western
S,1har<1 Case. The North Sea Continental Shelf C.se, and the At>gean
Se<1 Cunt,ncntal Shelf Case.•·· While the iirst element of the intertemporal do< trine has been widely accepted as a basic principle, the

,econd has been controversial.••
In l (J :-'5 lh<' ln~titut de Droit International adopted an authoritative
r· -• JI
• •llt"1 •mr" r ,I la\ , \h1lh emnmp.,~ ... buth element
of lh
trin •.•· l I 1• tn,11tut'-. r ...i.,ten ni t ml -<l bcwnd Jml~,
Hul •r - fc 11mul.lt1on onh in th,1t li l•nwura~<'<I '-lale!- to dl'Velop
,Jgr1;, m"nt ;i m1 11g tht•m .... •h •:, on hu.,, to hancfle intt'rt1:mix1r.il nrob·
lem" th II nu ht .m e in nt•~o11.:i11ni,: 1,e,111 •!, ,md olht:r ai;r •nwnt,
li d,d 1101 . h,1\\ '\t'r, v tend be emu iht> da"ic.il lormul,1tmn tomd ul 0 111,·r r •l.ih'<I mt<'rt mpor,11 i,~u , ,urh
tllL' dt:vt•lopm ~• Cll
1nti,rn,111on.al la\\ l)y mlt!rn,llron.il d ~ larali<Hl and r ~lution~ of lh
Unilt'Cl N,11ions General As~embl'r
Although most disputes raisinJt 1he mterl mporal doctrrn · h ve
involved territorial clairns, the doctrtn 1~ applic-ahlP more bm,,dly
to other i~sues tn custornary intt>rn.i11onal law ind to treali~.• rur
example, in the Namibia Advison o,,inmn, wh n lh Wurld
urt
ronsidered whether South Africa prtc•st•net• in amiln.i h, \'trtue 01
ih 1919 League of Nation5 Mandat • cuntm1.wd to l~ ;ilrd. 11 rnn·
cluded that the meanin~ of "sacrL'd 1ru~1 " h,td evol\L'<! 10 " ell-<! ...
terminat,on and inde~ltmdence of 1he pt'Opl >, " "hie h ct,<1 1101 -.u-.t.trn
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South Africa's claim ... While the Court did not refer to interternpor.il
law, MacWhinney has correctly characlerized it as embracing 1t ,.,
Similarty, Judge Elias notes that the doctrine of inlertemporal la~ ha~
ako applied to the customary law of sovereign immun ity.'"
The doctrine of temporal law applies to treaties, as wt>II il'- to
tustomary international law, as indicated in The Cris/JJd.1m.1 CN.'

,er liv ;nternatronal tribunal!.. For example, the rule thai local remedres must be exhausted raises is>ues such as the appropriate time
to pur~Ul' loe al remcdies, the pomt at which the pursuit is considered
to b(, exhau~ted, and the appropriate time lor ra ising objections based
on this ruk_::- Tfwse is5ues have been particularly important in human
right<. (.,1,"~- pa11icularly !hose in Europe where the European Convent1on on Human Rights provides rhat the European Commission
of Hun.an Right< may address the issue of exhaustion of local remedie, mily withrn six months from the date of lhe final domestic
den,,on ,'' While th<.> t,me frame forthese procedural intertemporal
,,~ut>~ ,s relat,vely brie( the i~sues nevertheless demonstrale thai we
ilrP .ilrectdy addressing interternporal isSU("i routinely in international
law in refating the r,resL'nl to the past.
lntt• tr:mr ,ral p, lhh•,n al"' occur in pn ale mremational l.,w.
They , i I pmnari h .,... mfl 1, l in time of rull>s of pri'-<11 • inl in,11ional
la
<.k,pl ~ in a pa11,n,l,,r ounlr\. ~on(ti ts in 11ml' of rul _ 01
intt rtcrn1 li al law of the le \ for, ,tntl l • c,w Jf', and 'onllict. ol ltnie
and space ca used by changes in 1he connecting factor." In the lale
1970's the lnstitul de Droit fnternat,onal und rtool. compwhen 1 ·
~tudy ~( intertemporal problems m privat· ,nIcrna11 nal la,\: whi h
included both questions of apphrnbl law and 01 r
ant 1un..clil tion. '" In 1981 the lns!itut adopMl a n:~lu11un -.emn~ lort~ applic abl1~
rulcs 10 govern intertemporal problems m pnvalf' in1l-'millll>n,1 l la\.

,md the North Atlantic Coast Fisheries Case.~•

The deliberaI1ons

oi

the lntemalional law Commission in drafting the rnnvent1on on the

lawof treaties revealed, however, divergent opinions and approaches
the J)fe(ise formulation of the doctrine. ,i There are -,everal intPrtem~I issues raised by lrealies: the proper interpretation of ,1 treatv
1
r tune, the con t·mu,ng
· va 1·d·
1 1ty of a treaty in the fate of <hanged
111
d
,re
l nc. ~. and rctroa<li • apph atmn Tlw ,.,t•nna <. omcnlmn
on Iht LdW () l!'all con Iam
. ~Je<.•'f'1c provb101h
.
. 1h •.
.1ddrc !>mg
1 11 , ,llthough th doet n
f
·
.h
.
n e o inttm mpor,11 l,1w ,., not L' pl rI1
meotioned $) Custom
·
·
·
ary international law doctrines ~uch as pacta
" ' ' <,(> dntb Jnd n:bu
.
,
• sic IJnllbus lt'SJJ(,nd to the mtl'rtempor I
r1 . hon o Iht> cootinuinR val1ch1y of treati ·~- ..
lnt rt p<,ral i~w al
.
>O anse in lh cont >.I of proet-dura! rut
li>

h

-
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lntertempor.il problems are common in 11c1tion;,I h:c:\•;il ,,;tcrrb For
example, they ,1ppe.:tr frequently as conil1ct of IJ\\ qu,:,:tion~. The
dvil law tradition has a well-developed theory in um fi ,, ts r)f l;iw
cases of intertemporJI law, which invokes ~uch dist,ncL<Ah as " intertemporel," "droit trans itoire," and "conflit rnobiic .' · 1c1ins which
have no ready equivalenc·e in Engli~h or the comrnun l,iw tr,1dition:..""
The common law system addrrs;,es the t<>mporal dinwn, ,,,n in conflicts oi law empirically as it aris.e~ in ~pecilic cascs. Cocirb have
otten reached contradictory conclusions on tcmpor.J! 1s,-tw, ir, 1ht'se
cases.'·1

International law has a long tradition of using principles of equily
to interpret documents and reach decisions in order to achieve a just

Temporal issues also arise in tort liability <, ;,1ses, rno~t notably in
ompen!,.;JIO da111t<. h P•'<1p(1• "h1> ,,. 11 , • 1 r·d , 1 li 1tion
harm111I dru~,. ot to 1< .ulhlan1 t;, ,-i-.tr pt .. \·101.1 h. f ,r pu1po ''
of lh1 ~•ud)· on ,u~hc "l •rw '1'11 ~wrwr,,1101 111 r •lc1W'ln 10 n or,11 and
uhur.il patrimony, li 1~ ,ulfa11•111 to n,,1 • rh,11 ,111 1nll.:11 ·111:><,1,il d1•
m,m mn wh1t h pr1111arily rt'l.111 1h • pn . •nl lu h<' pJ~I, ,1lrE-,11lv
i~LS in rnam c1 lit'( t of I.i \ rn Iht• rracl,tmno; 01 puhl,c snr,•11 a111mJI
lai\ • pnvate 1n1crn.ilmnJI f,l~\, ;ind ncJt unal IL•J,!,,I rral ,tion . 1 he 1' 111•
r>oM.>d prinnpf of equir~ bel\\ < n ~l'nr-1.1111111, ,inc.I th ret.,rt'<i ,t'I
ol nlan .t.Jrv obl11~,llinn unrl ri hr \\ hi h rocu~ prrm,trrl> ri 1 rhc

rt-lJt,rin. hip hei\ •nr rf"!><.'111 and 1u1urc gcrwi.111011~ e h•nd 1tw li,l•ll
Cln<t>m \\e alre,1rh hc11(' w1lh nlt>rt~mporal pHlhlems ,1!1,e,1 '"'' '1
fong •r lim • hormin

C. PRINCIPLES OF INTERCENERATIONAL EQUITY
To adiit e 1u~ t 'CC'. IJet\\ ·n ~tn •1aliun~ ~' uuthned ,n 1hc If1 'Or
'Ill nerauo nd I P<fUlly, ti ·I!> import.ml
•
·
1nlu rccu~n1.1l', •rl,llll I 1
C!ple!o f inlf'f}.:tn , 1·
•
~ra tonJI t qu,1r, \\hil h Pf\C• .1~ ,he ba , ror ,n1e1•
nerau ~al nghr, • nd obli1,1,11ion,; In du.n~ 11,
p !mild upon ille
recc:nt •11or1~ 10
I
n..,
re: our
ust: ••quu~ ,1' a normative• prtn< 1plt• tor .,1 1 •111 "
(

0 •ni
•
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1esulc (,l The initial formulation of equity( which dates to Aristotle,
treJted equity as addressing the cases not coverro by the universal
J;iw!'' Grotius, usualfy identified as the father of international law,
adoptcd lhis view of equity,"' Today we are accustomt:>d to rnnsid-

ering equity in international law as serving severaf functions: as fitting
lhe gaps in the law (praeter legem), as providing the basis for the
mosl just interpretation (infra legem), as providing a basis in moraH
principle for making an exception to the normal application of a rule
of internation,11 law (contra legem), as providing a basis for dedding
an individual case in away that may disregard existing law (ex aequo
e/

bono),""

1 he lnternalion.il Court of Justice has long invoked e<1uitable principles in its jurisprudence.67 In doing w, as Sohn has noted, lhe Court
has clearly distinguished between principles of equity and equity ex
aequo et hono under Art 38(2) oi the Court's statule and betwct'n
e-o,u1talill• prm< tpl ,n in! •rnation,tl law ,wd equil\i in dom rit f,1~.
In t l'
flflh ,0 Contin,•ntal Sht•ll Ca-.e<i the l ourt wt l<•rth lh
c lassic description of equity: •'Whatever the legal reasoning of a court
of justice, its decisions must by definition be just, and therefore 111
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that St>nse equitable. Nevertheless, when mention is m;1de of ,1 ,ouit
dispensing justice or declaring the law, whal i~ rnP,,nt 15 lh.il :he
decision finds its objective justification in considerations I\ ing not
outside but within the ru les, and in this field it is prPc i~(' h a ruk of
law lh.it calls for the appliralion of equitahle principl1",. Tlif'1e 1s
con!,e(Juently no question in that rase of any deci,,on e, ,.ltYfU' ' et
bono, such a~ would only be pos,ible und(•r conditinm pre,u1bed
by Article 38, paragraph 2, of the Court's Ste1lulc•."'' 1 111 11~ dffi~ 1011
on the maritime boundary between Tuni~ia .ind L1hy,1 lhf' Court II1-

voked equity and noted that "Equity as a legal conn~pt ,,

,1 d1rc•c1

E'fnanation oftht' idea of justice. The Court whose task ,~ by d(•ft11111on
to

adm in ister jus11ce is bound to apply it. . . . IJ n the pre, <'n t c ,i,e

l~ Coun) is bound to apply equitable princ,ples a~ p;1rt of iritc-rniJ·
honal law, and to balance up !he various con~idf>ratiom vvh1ch it

regards as relevant in order to produce ,1n equitable re"uh . Whilt· it
1 el •,u tht1t no rigid rul e "' .is to thl t• .,, t ~ •i>,:ltl " I
11 -, I "I
10 'd
I ffll•nt in lh C'J-.t>, 1h1s is w t,u trom h<•tn .in • e r be
d1..rr
. _ uon or co11c 11 1mn . •· ., In Ih nurt ~ r •u•11t de< -.11m ,n th

r·

maritime boundary between Canada and the Uni1ed States in :he
Cuh
of Maine• the court s1m1
• .1ar1y .invoked equ1ty as the b,1s1~ oi 1ts
1_ .
(R'\:I 1011

I

~ngl ' l'qUrt , · I · ·
k
iirlfl<~
ti li
.
'' ing mvo <'tl tomt ,ln • •!<11111,1l,I • ,.., nd.11d
of lhe, a <JCalt n and
. h• ri ni:i O 1· rei,our,e,, r I l,c•1wi,,., •· ' llw LJ\'\

lin

.Jl

(;,-•nt•f,) .' •1 •.• :-.

, 00\1•nhon• for X,lmpI • 111, 1Ul 1- '\l't,11 pro\ 1-.1ons tri·
R equ,1 •. 1t1t I • -:;9 p ro\1C
· I IllJI u,nllic ~ o\1•r !I,· e. clu s1• ,..

e<.onom,c zone are to be "resolved in the light of equity." · • Agreem<cnls delirniting the exclusive economic zone hetween States ,rnd
opposite or <1djacent co.ists mu~t "achieve an equitable S-Olutron"
b,1,cd on international I.-iw." The Se;ibed Authority is required to
"provide for the equilable sharing of financial and other economic
l,erwfit!> d('rived from activities in the Are<1 .'", In addition, the lnternJtionJI law Commission's draft articles on the succession oi Slates
In rP~l)('(I lo Slate Property, Archives, ,:1nd Debl, repeatedly invoke
''<'<1111table proportions" and "equitable compensation" dS the bas,s
for .illoc,llmg property between a predecessor and successor stale(s). ·•
l h<· u~e of equity to prov ide equitable ~tandards for allocating Jnd
li , ,n~ rt iurt ,., 1nd l">E'nd1ts lav. the mund,,tmn ior d " •I pm~
prr ,uples ot intPr •t•1 f'r;:it1onal equ11
Tht>~(• prmciplt'l- c,m hu1lcl
rr,on the mt rea 111~ U'K' lw the ln11·rna11onal Court ell 1u,11c e ot L'CI
uit.ible principles to achieve a re~ult thai the Court view~ as fair and
JU:.t.
1 o df.'rive !he prinriple, of inte1~ ner,1tion,d L'<Jlllly, it is nt>C '>MY
to ri ·turn to thP underlying purpoc.e ol uur ~I varcl. hip of th • pl,m t:
lo ,u~I 111 ti t welfar and\\ li-being of all g nct,llion,. A indir 111•d ,
th1s purro • has thr ~ a,pecb. to sustain th lift>-suppon syst rn · of
the planet; to sustain the ecological processes, environment,11 cond1tions and cultural resources necessary for the survival oi the human
species; iJnd to sustain a healthy and decenl human environment.·•
1hi mt-,tn:, pa, in~ on ,1 robu,t pl,inL•t to future gen •t,llion Th
th 'Of)' ol int rg"nera1111n, I 1ust1c1' . ay th, t .1ch J.!eni•rat,nn 1,,,- ,m
uhh •,u1011 10 lutur J:C'tll'rcllion to p,1 . un 1h natur.li ,mel I ultur.11
7 r tit le S9, llwd Um1ed N~J>on, C 1>0fe11 r on li 1"w .~ Iht•._.., r ,,,.,1
DN ntl .... 10 1911. UN. Dor 'I.CC I I JJl I "Ocl "'21, l"tl! .! 11 l.-\1

, Iqa21
7~

..

I >, nr-,/

,.~s. 1211,1
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rr!iOurces of the planet in no worse mnd it ion th,rn rec 1•1v1·d .ind i(,
provide reasonable access to the lf'gacy for the pre~ent g('11vr;1L,,n.
Whatthen are the principles of intergenerational c-quitv that ,, ill tuliill

these purposes?
Four rriteria should guide the devf'loprnent of principle, •>l :nkrgenerational equity. Firsl, the principles should enrourJge <.'qualnv
amoog generJtions, neither aulhorizing the pre:c;(•nt generJti, ,n lo
exploit resources to the exclusion of tutu re generations, nor impos: ng
unreasonable burdens on the present generation 10 meet indetcrminate future needs. Second, they should not require one general ion
to predict the values of future generations. Thev must givc future
generations flexibility to achieve their goal~ acc ording to 1he1r own
values. Third, they should be reasonably clear in <1pplic .:it ion iu 1t ,re•, I li• SlluJhc,n.• f ourth. lhey must h, .I! •m•rally ,h,m"<i hv dir , nl
<uliut,ll lridr1i1m . .ind be generally aut•ptJble to diltr-1t nt
,ind politi ~, , 1 ,1t'fTI~.
\\· Pl' I

1hr

b.1 1

;,o ,n,

r

,i(

prim 1pfesofintergeneration,ll equ1t\' I ii;,t.

h mr rauon •~hctUld I f('(JUlrf'f
- t to conserve
• ·
·
· · · f
the d1ver,11v or ! 1e
"1•«Ur I and ulturJI ll.''-OUrt e bd. 5(1 that it does not undulv w~tric:t
I Opl10n\ d\'.J.rlahle to f t ,
·
·
_
u urt 1,:en rat1ons in solving their prnblern~
,md al1<,I ·in~ 1h1•ir o \O 1 I
d ·h
·
.
,1 U • an s ould be entitled to divers1lv
1 •..111 1r1.11ahf lo th, 1 oi
.·
.
1

pre\/ir,m ~l'nerahons. This prim 1pfe r11<1, be
1, ,cJ "
i
ron f\'dtrun oi oI11i
" S
d
. Ij
ons.
econ . each generation ~hou <
be
r1-qu1rt'f I lo rnain1 i111 th
I
.
'
1: qua ri', of the planet ~o that it 1~ p,W,i'd
00 •n no wor cond11lon th
h
hc,uld I
. 1
an I e present general ion receivffl it, <1nd
.
>P •nttl C'(j lo .1 r1ual I
h
I
1 \> 01 1 e P anet comparable to the one
C'lllO\'l'd l
.
JY prevrritJ~ gen rat
l h. .
. .
1·auon ofq 11 ., Th·
•on.... rs 1s the prmnple ot ··ccm~er·
Uil 'Y.
1rd ead1
·
uh ..,, 1111 11
h
•
t•nt•r,1t 1on should provide ib mernber5
~.. '1 1 r rig I •11 acc
I h
and ,h(lilld <on
·
" n I e legacy from past generations
pr;ndph• of "c r.e th '\ • C<
for future generations. T his i~ the

Th

on. 'l'\•Jtton

01

,lee-'-'~-"

• IKOJ)( 1'-l't'.I P1lnc1pl
•
t-ra1ion in de I
con tr.iin the actions of the present gen"
~ • oping and u~in l~
.

01 hUr 11lanet

Th

d

g .•e natur.al and rultural resouflf'S

. o not ' ho"" evPr, d1nate the detaib of ho\'\
ll e r>nnripfK Jrpr •nt !!<·n rafion shou Id manage their H'!t<HJr<. es.
.
.. .
.
' • re.1~on.ibh· ri
r f'l("('ted. e11\ur the
.
ar rn applH at1on ,md should, 1t
1
SU)lcJ1n,3b1h1\ 11 f th 1· .
.
ltl tural hent,lg. Th .
e l\'1ng envrronment and the
• C'\ aµ1 'dr to lx •h
• ~ arpd ).';l'ner,illy b) the wurfd',

~mht-,

01

•
th.

f'

39
1TlaJor < ultural tradition~.
,ind e<. onomi< ~ystems.

and are ton~i~tent wilh different pol,tical

1 he pr inciples can appropriately be viewed as implt>mf•nting the
pnign,1n1 c,111 of lhe World Comrnis~ion on Environment and Development lor ··su~tainable development," which the Commission d,,_
fi1ws ,1, "developmenl thc1t meets the neecls of the present without
comprorni~ing the ability of future generalions to met-t lheir own
ne1'(k" ., 'fhey are intt'nded to ensure E'(JUitable access to our platwtarv natura! and cultur,11 environment and at the ,ame time to
ll'U,gnize limits on how we use our environment v1 we ('Jn pass It
lo future generations in as good condition as we received it.
The proposed principles do not require thai we predict the prefi·rcnces of future gener;itions. It would be difficult. ii nol impo,sible,
to predict !hese preferences, either because their va lues. and hem e
1he1r preferences. will rhange over time. or because technological
developments rnay change the options available to them upon whith
thev will base lheir preferences. The proposed principles try at a
mi~irnum to ensure a reasonably secure and flexible natura! and
cultural resource base for fulure generations anda reasonably decenl
and healthy human environment for the present generation.

l he principle of conserving quality may be viewed J$ encompassing the principle of diversity. While the principles are complementary, they are not the same. To illustrate the d1fference, we can

whose corpus consist\
and two utilities. lf the
truste<~ shifts the investments into other oil and utility comp,mie~ thai
turn out to be lower in quafity as investments, the value of the trust
corpus declines, bul the diversity of the holdings does not change.
By contras!, jf the trustee combines all the investments inlo a single
invoke the analogy of a common law trust.
of investments in two different oil <ompanies

oil company, the value of the holdings rnay remain the same. bul
the diversity of the holdings is sharply cnmpromisecl. ""
In our planet, the quality of the natural environment may dedine.
as by pollution of air and water, bul this does not necessarily _reduce
lhe diversity of the resource base. Similarly, il may he poss1bl~ for
one generation to sustain the quality of air and water but su~tant1all~
destroy the diversity of the resourre base. ,lS by a significant loss of
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genetic diver~ity. Certainl\ the 11\0 prmr1p!t~ rnlt.•r ,it I ,n ,,, h. , d !!I•.H1
e.ach other. It i, e,1~il•r to maintain qu,il1t\ 1t thl't(• aw rn .11,, 1Jpi1"n'<1vail,1ble for (Uling so. It 1, P,1~icr lo r on,1'n•' ()pt1n11~ 11 : ·1 · •·1 tl1(•1c
15 rn11tem for maintain1ng qu,1l11v flulh princ 11,I,·, ,Jr,• ., . , • 11 JI tor
.i robust planet ior futun:• gt'nerJl1on, ,1nd rnu·,t lw 1111pl..rr, :,1c-r1 1n

tandem.

1. Conservatioo of Options

r1, r·d t<, understand Iht> ,pn 1,11 kincb 01 compl('"-itv ,\h1< li prornnlf'
:he Slabilitv \W uhscrvi:: '
1111,mnul,Jting c,pt1on ., .1~ d ( omponent of irll('r1,;e11erdlion,1I P<Jllil\'.
it is irnpnr!,1111 to note th,1t biologic,1I divcr,ity ,1, it rel<1tvs lo rol,u<,1nt·,~
, ·nr. ,irnp,b,<•~ d1,1nJ~t' 1n the ,pt•1 1p, ;ind ,Ir,1in, wh1, h 111akP up rhc
,,, u,v,tf>m."' !hu,. ,h l'<11,,,IPnb 1n,)ture, ,rx•ut·, 1nv<1(h•, c•>l<!n1/l'
.,11d dvvelop moH' 'IW< 1.1l11erl rf.'lc111onship, w11h111 th,• ,yst1·m ,\,
·" ' ,r l(ln n<>t,.,. 1t h not tht' d1vr>r,1t, w11h111 ,l g1vPn P< ow~lem ,1! ,J
p-rrllnd,ir poinl in lrnw th,1r 1, <rn< 1al, hut till• t<,t,d ,ll(',11, 11ll' dl\Phll\
!lut fH\l\ ide, lh(• potent1,il sl<H I,, of 'Pf''< 1es lo 111,,irfp ,ind I olcir111p ·" '
I l11~ point 1s e,wnt,al to mtl'rg1·111•r,1tion,1I llht1n·. for 11 me,rn, th,11
<h.111µc· . \\'hich "h,,,nt1JI ror 1'< ono1111c d('V!'lo1mwn1, ,Hl 1ntq:1,1I
p.irl of i111plernen11ng thv pr11111ple
llw w1,dr>m ut con,1•r1o111~ option~ i, rl'tk< h'<l n1we b,o,irlly 111
( om t'nl1onal ,'< ·cino111i1 pr,1, 11< <-''- ,ta h a, m,Iint,11111ng d11·t·rsitv m
1fw corpu~ of ,1 <01111no11 l,iw trn,t, por11ol10~ o( 1nvc»,1111011ts. ,rnd
n,it1onal r-< onorn1c·, In the,e latlf•r ,·x,irnplt•,, rl1,cr,11, 1, pnrnardy
\ H:\'>ed a.., .i m0<1ns of ,µr0,1d1ng risk>. to avt>,d H'li,H1<e on uni\ onp
111\,.,lment or imJll',trV ,-\t rhe ,,Hn(' time 11 olfer~ ,111 Pifr'<. trv!' ,tr.itt-gv
for imprunng c•c onomi( wt•,1lth
l hl' que<;11on ame, . how1·n•r, ,..,hl'tht'r con,en c1t1011 1>1 opt1on,
dcw, not le.id to .i d1,1egard ot prr,ent grneriltion n('l',k An md1n~
to tt11, c.irgum,,nt. the lw~t w.n lo c omt•f\e optmns 1., lo pr,,,1•r. c· rtw
,1,1tu\ quo, which mcam rhat poor pt•npl,, m part1cu!Jr are ioru"<i

1,

tq <'ndure tfw1r pn•,ent <omlil1on 1v1thouf 1mpron•mt•11t ''"

Thi, 1nlt'rjlrt'l,llion nii,,ipplil', tlw pnnciµle_ Conwr\',Jl1011 ot optiom i~ detinPd as conq,rying tlw divi>rsily oi thl' rt>,ource h,1 <;<• - l hi,

r;in lie ,ut ompli,hPd in p,irt

()s1s._ •t.m,r...
f
,i.:, ,· d flt >i ,t;. :1 , 1l 'irwJ,1•
~!\: pr, ~r: .N•d ·, h,1 1 q t ►•r· ·T' o fH \fl,ll

hi• .n

' 11 Jr! of fl{'CJ1Jft1J~!la· ., : 0 ; tu t,H•• xi-,;,,·: ,, 1, 11 r
'
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u~1i1utes ror e , ung rC'<-Oun ~ or p,,w •
tor ~ ploumg
moll' •1ii 1en1ly, a \\'ell ,1, b, ccm t'r,•a111,n o, • 1\linc r •·
~ t . Certamly, an · invt"-lm nt in 1he d · •h pm 'ni o par u·ul,ir
r ur.es lore<lo~ olher opt1on tur th.il r :"-(lure~. I hf d,, ,; on o
e lr
oal ma} iort>Clo<.e u ol the IJnd ,1, ., pJrl.., .11 le,1 , , h, ut
o · \helming r .torahon co:,1 • 8111 ti u • ut l0,11, il tn. hun nw,
'™ ' •Iµ to cunS<'I'\ • more -.car r r>nNi,,,y \Uppli , Lrrh c.. hl'11urnnch n.11ural gas ~nes. To 1h,, c 1eni 1h,11 .i h\c.lt< •11 ct11c, c1m nr
a mrne will de! lro J un1qu• Odlural r • ur1t•, ho"''"'''•,,• mu I
PfOCl I • lrernt:ly .iutiou,I , it ,11 ,111, l>t'C dU. • luhire ,•11, 1,wons
l'lllghtbt, 'Jf'
w, ing lo JMy us h,md'-fJmt-1 In con •r\P 11 , ,, the,,.
The prin iJ>le oJ t
·
on n.·atton o op11on rt'lflllr(• rh,11 on luf.w ·
Iht• di\e ity ( Iht rbourcc lla-.e b(, m.iinl,11111'<1. h ,Kl, , , .in 1111•
I
brakt> on lh!N! , ho would d lro h1olo •11 al cl1\1'1r. ,r h\
c dr 11111"8 lru1>ical ar<•Js, de\ •fc,p111g crop nmno, ult1111 t th
llb1on of <on~.'Id
11 ol
.
rng w1 lU 1,, ,u • t• h,,uq,n}( .,li kn \\li qu n1
1
•
~~ntr.illy nonrt•nC'\, ,1bh• r~urc •- uch .1,; ,il ,,mJ 11·hum
· ~~g-~iural ga , t d1 cardin~ lh rnltur,11 r •sowc,• ,.,, 111 bur a
UUfT11nant Cllltures.
th.ll ueJI •

lhem

,'rl.!nt

fq11,'t).·

hc1wfit, of the pl and for bolh prt•~(•nt and future gem•ra11on,. l his

rneans tr«dc-oif, are incvitable in determining wlwther one gencral1()J1 is consr'rving quality. for t·xamplc>, we mav exhaw,I more re-,;(:r\'t'~ oi c1 nalur;i I re~ourn' and c,w~e modt'st level, of pollu1ion, hut
p.:iss <m a h1gher lrvel 011111 orne. < .ipital Jnd knowll>clgf:' ½ufficient
lo enahlt> iulure gerwr,.1t1<m'> to dt>velop ~ubstitutes for Iht> dcpll't(•d
r._:,our< t' ,rnd method~ for ab,lling or removing pollul,mts. 1\ frame\\tllk muc,t be dev('lope<I rn wh1<h ,uch h,ilan< rng ran tilk<' plan:
. \ rn_•n·,,.nv <omponenl of I his wdl lx• tlw dcvelopment of p~fo live
ind1< t'" <ti re~ourn• div<'r~1ty ,md re,ourn' qualrtv, t>stablbhnwnt ol
h,t-(•1 irw measurements, and an improvt>Cl c,1p;1< ity to predit I tec.h11olog1cal d1,rngt'.
li i, natural to a,sume thai pn-,c:•nt lrf'nds in n,llural ,mel son.il
w,tpni, will continue min the fulurl'. However, it is poss1hle thai
hrPakrng poinl~ (•xisl in key v,1ri,1hles lx•yonrl which lhese ~r1e_m,
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rn,1intaming an optimal physic..-il Jnd chemical env1ronme~I for lrfe
on earth."'' EvPn jf this j~ 1he case, the qu5tion still rema1ns or wh<•thn
tht>re .Jre lirnils in nilic al v.iriabk•s heyond which rh,~ homeost.1t1c
qualily no longer prevail,.

3. Conservation of Access
Con,crv<ltion ol ,l( ce-,s 1-(ive" the member, of the prp,,ent gener,1tion
a rea~onable. nondi,niminalory nght of acre~<. to the natur.il and
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D. Pl.AN ET ARV RIGHTS AND OBLIGA TIONS
1lw,e p, 1nciplc·, ot i11tt·rg!'n1•r,1t11J11.1l l><1uIly 1orrn thr> b,i-1, nt ,1 ,1·1
sPt ot pl,uwl,HV ri,i.:hh l lw d11.1I role
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n •r,11,onal oblrJ?ation 10 wnw.ne 1h • pl.int>I Oow horh 111 tutor gc,1N,1hon, qua ipn ~ation~ ,mel 10 nlt'ml r. nf thl' pr -.t:nl ~l'n r,111011,
who have th n~hl tu U"t' ,tnd t•nJc>~ tlw plan •l,ll'V I :g , .
Th
plan •Id • ur 1111,•r • •rwr.11,on,tl, n •hh ,m<I nhlt ,li w1,
~ µre!>~ion ti, the prmt:rpl, ot 1nl<>ri-1 •nt"ft1tiun.1' t'<JUit · ou1l1m"I pr •

<'1

pl,rnvt.H1 nbl1g,111un, .i11d ,l

•li C'.ll

~,·1·

6314
-11,

In fairness to Future Cc,u,r,1tit1n,

\__l(Ju,lv.
They I,; lance the
..,

extr,
..
erne pos,tions
of the preservatmnist
'™xll'I · • Rights 0 f access and equ,t.ible
_
·
u~• serve as
nr
*"
dl ion,<,( mod I· bl.
.
,
~nd ilr\mt ,
e, o •gahons to conserve qu.-ility
I\ , I a-. u,n_ fr,11111~ on the opulent model Th,
d
•Ant-cJ ro efl'i\Ht' thilt ,1 h
.
. .
.
. t Y are ~
... .
K..,
gefleratron w,11 mhent an environment in
...., \\ut • o,"11ho11 rhan
·
.
purtunitv 10 u 11 •
PfeVIOUs generattons and will have an op•
\t' li C'fl\1runmt•n1 to impr
-15
•
.
, •11•1~.,nJI. Tl1Py fmd
.
ove I econom1c and sooal
10
the \\'urld.
roots the cultural and religious traditions of

1

1

"' K, 11e opu 11111
1. ,
J ur,lk{• on r!K-

Ttw rollowing two di.1p1 •r, dev I
111 det,ltl. T~ line op the planetary obligations and
lll(Jw lully in Iht! tha 1,
1 kage h_efween the two is explored
I' ' on P anetary nghts.
pl.1ll<'t.1rv right

CHAPTER Ill
PLANETARY OBLJGATIONS

When we are bom, we inherit a legacy from past generations to
(~njoy on thl , ond,11on rh,11 \\l' p,1 it un to 1uturt- g •11l·r,111 ,n to
enjoy. Thi.., 11l1Jl(N.., 1 ~ •t ol pl,1nct,Jr\ (lh1ig,1t111n, upon 1111•1111 •r of
e.-ich generation and gives them certain planetary rights. These obligations are intergenerational obligations because they derive from

the temporal relationship between generations in the use of our planet
and our cultural resources. Bul the obligations are owed both to
UIL1r, g •1wr,111on and tn m 'ml r of the prc.'St.•nl gl'nN,11!011 \,ho
h, vt· pl 111~1.m· or inlt'fl:f'lll't,llion.il rights to u P ,1nd 111"n .. ,,1 from 1h,
legacy.

A. NATURE Of OBLICATIONS
Planetary obligations derive from the principles of equity between
generations outlined previously. They require each generation to
conserve the diversity and quality of natural and cultural resources
for present and future generations and to ensure equitable access to
and use of these resources. These obligations become enforceable
as they are made specific and codi(ied into international agreements
and national and local laws, transfonned into customary international
1,1\\. nr .1dnph'<I ,l gt•oer.11 p1111c ,plt"" ul l.t\\ . Jlwy m11~1 ultin1,1tch
I • d1•11n1't'I ,1n J.,pplil'<l in 1he rnnlt' I oi r '( ifil pruhlc>rn . sut hel
conserving biological diversity or protecting resources from contamination by hazardous or nudear wastes.'
I l~ \\'ur kl l ll.ltll-1 lo, ',11u, •, ,ll~ot~•'fl I~ th, l /n,t•'ll )btffl li<'fl<'f,11 ,_.-m1,1 ◄"1 Otl
.'li, 1•111~. , , lonh ,,.. 1111 """"·'' ••l,•luw : ,, """'"-'"!: 11111111•, 1111 w,w I {h.111t1,.,
.1u11 (" ~ . .. 7{;,1 ; u -.; GI\OR ~ ll'1' "''' 11,111 ;
J7 lt l'•II. J Ivr
b.t• ►:• ""' -.n \\ llu1l-n111t• ,,nei li\ lrw1t1 , 11" 1\ o,ld Cl
,-, ,,,, N.11w, U r,,I 1, • • I
1986).

u, [),~
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f>rinciples and rultt ,stablishing standards

SUSTAINABLE OEVELOPMENF',,
lntroduction
!"hr gcnl'r.tl prim·ipk 1hat ~t.11es shoul<l ,·11\ure HH' <h-velopmrnl and '"' ol tl1l'ir na1urnl
n•sou1-r1·, in a manner thai 1~ ,11s1:1in;1lik c:merg<-<I 111 th<' run-up 10 llN( I Il. \l!ll()ugh !he id(•;J~
underlyi11g thr rnncept of ,ustainable drv<'lopmrnt haw a lonf,; hi,101 in int('ntario11al
ir1'(.il in,1rumo::nts. and 1he tnm itsl·lf hq(,111 In apprar in trraries in 1!w l'Hl(),, til\' 11/m·ral
·pri11cipif ol'sustainahle drvelopm('m· appl·ar, to have IH·<·n first rrli:1nd I< 111 ,i 1n·.i1y in the
Preambk to lill' 19')), FEA Agn•(•nn·n!.'" Th(· ler111 now appear, 1~ill1 r1,·.it rl'g11lariry in
intl'rmttional i11,1rume11r, nf ;m <'rtvironml'ntal, erooomi<· 11nd soc1,il d ,11.iL'll'T. 11 ila, IH't'll
invokt•d hy valiC>llS intl'nlatinnal rnuns anrl rrihunab, nnd is l',rallli,li,•,l ,, an intcrnationaf
le)!al t·oun·pt. 114
rhl' term ·,us1ai11able <kvelopm<·n1' i, !!Crll'r,1l!y rnri-.idert·ci t<, have· lw(•r. ,,inl'd by the !<)87

,I\

'dt·v!'lopincnl thar nu·t•ts !li,· 11,, ti~ of the pn·,ent
wi1hnL11 compro1111\lll.ll; th<' ;;IJi11t:v of ti.1111rt· g,•nc·rarions I() ntt·t·r rlw1r o·,\11 n·c·ds' le rnr11alns
wi1hin it tw<, conn·rHs:
Brn11drl.111d lfrporr, whid, dcl'1nl.'d il

{ I) lht· conct>pr of'needs', in parrirnl,tr the l'S\(•n1ial needs of'tii(· world\ JH•or, 1,, wilicl1 ovl'iridini:(
priori ty should hr givc-n: and
i1ka nf limit~rions irnposl'd. hy th(' s1,1t1• of ted111olngy and .,orial ,,r,i,!lli',,Hion, on tht·
(·t1viro11111cn1\ aliiliry to nwt•r pr<'s1·n1 and ru1urt' lll'l'lls.: 1'•

(2)

till'

St'1k prar!l<T, howewr. ,uggcq, rhat the iden of ·~u,winailili1y· h,,, h·L·n a frature in
inrernalional l<•gal rela1 ions sinre at 1(-;i,t l 89 l. wh<'n rhc !111ired <;1;i((-, as~('rtl'd a right
10 ('mun· the legiiirnate and pruper ust· of ~eals and tn proft'CI thnri, lnr the bcncf11 llf
1na11k111d. Jrnrn wnntun (1P~1ru,·tion.' 11' Sinn· lht•n. rna ny 1rea1ir, ,111d ntli<T i1llcrnntional
in~trunwnts, a~ well a.~ cil'risiu11~ of incernatiorial courts, lwve supporll'd. dircctly ur i11dir
t'('tly, thl' rnncept or ~u~rainahil' dcvdoprnt'nt and tlw rwindple th,ir \!Mr, have ihc

•

''

\\ f f.tt~ t111d k \hwn {rth.), ''"'n"tilhlr /lnvJ,,,ur1r,u q/ rltr /Ji,i,11l1r1r f ,onb~. k '1 Mtmro .arh·t "1 ltol,f Ir
i 1111m1 /»r llir / ,mit· I ,11,111,1\' Jl>t 11•r~itu1Mr D1·1"rl<l1m1o·•1t J l'l'lf), I' • .11111 • l111eni.1111111.1I I ,m in ri,

r, ,J,.J.

I ll'hl "' '"""", .. 1,rr l),•,·tlupl!l~III. c,r, ll11/I\I, r, "' nun "' l111r,11uo,11111/ I ,,, l lJ l I I' •11J; w L "~ kti I,
!•i•Hluuwf,ll U, A lv1m1• nf •Hhl /trr, r,tat;unul I.du· I l 4J1J•,J. l 01h•1I :\,,1111u-. 1)1 p,1n11u 111 lnr l' 11IH i. C ,r.1i11.-ftt1u
;tu,f .1,1,1iu~hh· (lr\rt1tphHJ11 H,·,,.»rt o{,/,r' r;,r,· ,,,..,,,, \lt•r-1,m, ..,,, ltl,·11
rn ,.,-,,,
lnt,•r-n1111,,,..,, t , • (nr IJ\J,,t,11,Mr IJ,,, lt1/llfh (lfN , Jt, .'tl rptr mhc-, •111•,l; ,\ ltnyl .a,lf h f f<T •'"11"
h• I .l. l11tr·11<11,ur.,1I /,111• "'"' ,_,,,ni11nMr li 1•l01,mn11 (1'1'•'11. l·I I nmm "''"· Iht• /,w ol 11.r,111111/1/,
/ 1,• t'/01•,nrnl (rnrrrli /', lhlp/r( (}l)I.Hl,, I) 1 r n•h. /IJ1 rt11ww unl /u,1,1t11,t 1•,,fi1· uf 1,, 1m1,hl, f1t'l .tc foJ11Uttt•
I •1111•,1, I., lln"t'lr ,orm. I r r,111.-tph 11/ ll\111in11h1/ft ,,.,.,,,,,,,,.;,.,, '"''' "'"'
tJUO>lJ
\ihll(t.
" 1,1 '"'"'' , ~r1•t·lo1,,,,,,,, ,,. . t• l't11 1, ;,,,, u/ lmnnu.11 ,,,,,, I M #<t'1(tll tf ,, f ,01,Url llrlU ,·,t
Uld/1' \f{' ,,,.,, 'lfh•/

,,r

''""''U'' ,,,

.,J

,,.,,.,.,,rn,., ,.

i,/()

I ,lli.'

jl(J()•Jf.

r,

' " :\;!ln·mcr11011 rhr l·.urupean b·urwmi<- ,\n•co (Clpun<>),} M;, 19'11. in (',,ru· 1 J,.11111;irv i')'ll, lttll I PNJ'S 1
A,>:rn•tnr111).

(1•n1 I I,\

u ~,•t· ~1,,•ru•rnllv rht Intrrn.ation:.! J aw ,\-.;~n1.:i,\lirn1\ N(•w [Jdhl Dedarnri,1n nr l'nnr:ipk..,, <lf lr1lvrnallntrnl Lt\•1
Rd:ilin ►( 10 Su,unu,,hl,· Devd"pn1<·n1 l 100n
1 Vi ~(·p~Jrt ol 1}1t:.. \V<Jtld Cnmmi:-\i()t1 nn Ln\lrirnm . . . nt and Dt'YrlfJprnt"Ht. Our Co ni mon h,tur,· (l(lflJ), 4 i [the Hnwdrl;rnrl

1

R,·poril.
1 J~

Pa, i/I<' /-ur ,)<•al itrbh!r1tlon, Ch,lpH'r 9. Jl!J, Il)<) -t(J0. hr!ow. Altht)Ugh die· a1hitr;.tl tribunat rl:J•Tll'd till' ;uµumc,1t.
it rlJ~f ~Jtii>pt 1n.1:ul:Hior'.'> frir the . . :011d 1 u t of' ,t•,itrng ·.vhh h wroqH.t1;t1t·1~ "-t~H'lf' ni fiw tk::H.':11"1 c,1 what i~ now
Jt•rottrti¼'d d'- a '\\h1.1in;:1hh.~· :.ppro:i, h w 1111· ll\t· oi 1Hililfal H•,011rr.,_•,
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! General principlei .ind rules
1es1Hrn,ihilit_v lu ,·11,u1r thl' s11sr;1inabk US(• ut' m,tur.il n·sou1n·~. l,s applkatinn h;1s b<'l'n
n·rngnised i111<'!:1;1011 to all parh ilfthe world.'li
I 1Hir rt'currin; el!-111t·11h ,1ppcar tn l·,m1priq• l11t· lt-g;il 1:krncnl~ ,it· !hl'
dl'vdoptllt'llt', .,·, :r-lh\'t('d in i111rrnaiio11al ag1ec111t·11h:

,tlnl'('l)I

0J'·su,1<1i11,ibll'

t l) ill\' nerd to JHl' ,, rv(' natur.ti ll'.,ourre, ti)r 1hc lwnelll ot fot ur<' gc·1H•r;11iom (1he prirH·iplt· ol'
i111crgcnero1:iun:,I ,·1p1it:;);
!.') till:' ,tltll tJf' rxpl 1 , ,:11g 11;1tur:d n'S!IUr<:t•~ i11 a mm1m-r wliil'i1 h ·,u_,1;1111ahk', 'prudt·111'. ·1-:lli(l11.11',
'wi~l' nr ·appn111J liil t'. (lhl' principk
~U'-tairi.ihlt- u~t·);
I J) ihl:' 't•quit;1hk' ,1,,· ol natur.il rcsr111rrt',, whil·l1 illlplic, lliat usc hy OIH' ,tatl' rn11,t ta"<'
a,·l·ount of tliv t" <·1h uf othn ,tatt''- (The p1itwipll' nfl'q11it;ihk u,<·. or i111r:if;rm·ration(1!
equitv); a11d
(-1) 1fH' 11r.:d 111 t'n, i,,(.' tlw: n1viror1111L·111.1l run.,idrra1io11, ;ire i1tll'gra1l'd 1n1u et·o11n111it· ;11Hi 111lin
dt•vt•lopmt·11l pi -, programrnt•, :1nd projrr1\, and 1h,1! lkvrlop111c111 llL'<·tl, itrL' tahn illto
,ll','OUlll in ,lJll'l-11, ,.: ('ll\ifOlllllt'Jll;d ,,h_jecliH-.. (;he principlc or ilHl'glilliMl).

or

IIH',t> f'uur ,·l,· 1 11, n1, ;11<' cln,t·h· rl'i;ii('d ;ind of"rt-11 u~cd 1n t·on1hi11;rno11 (,,11d ;n,· ft<'qt1nHly
i111crcllangt·ahi·,). 1·,hicll \tq.;gcst, 1h:-i1 thl'y do nl!t _y,·r haw ;i v,t·li -,·~rabli~ht·d. 01 ;1gn·(·d, lq.(;il
dd11Jitio11 or ,;;,1•,,. rl1r J<HJ<J l.onH' Cnnvcmim1 i11dica1rd liow ,t11111· uf tht' dcmt'fll, of trll'
,·oncrpt 01',u•,:,.,11;,ilk <kvl'lopn1cr11 ran he brnuµht to"l'tlHT in :1 ,i111";I<' 1,•gal ll'>.I. .-\r11t·k J l ()J"
iht· Convc111inn i"uVi<kd th,n:

In the framewor• ('f this Convention, the protectlon and the cnhancement of the en..,ironment an<.l
natura/ resoun:e~. tne halting of the deterioration of land and fore~ts, the restoration of ecolo91cal
balanccs, th<· pre:,(•r-..·at1on of natura! resources and their rational exploitat,on arr basic obJectives that
the [states part1t."·,l concerned shall strive to ach1eve w,th Community support with a view to bringing
an immcdiate improvement m the living conditions of their populations and to safeguarding those
of futurc generations.

Wilhout rd·crri11,( di1Tl'li_v to 'q1,1ai11ahlr dl'Vtlopmrn1'. lh\' tn,1 in1n1rlu,·,·rl i11ro :1 l<'g,il fr:1111,·work the elt·mc11', 1d('11tif'rt·d liy 1hL· Brundtland Report.' m
1,

t

\\'l' t·.~

Ded;,11,1

!dl) ()T; 1

( iH''>t'rV~Hinn aq,i

,t,1hli-.i:n1,·n1 uf the

"ll\f;t1ti~1hlr

_•\frlll C1JH/1l

\,l.;.1r1.iv.t~:ucu1 (Jj

r on~:-.(<--.

il, ~r) Il l\-1

I

:uu

l !'l<Jhl.

JA H \1 JH I { 19();}).

YfHi!HHk n,,l l,Jl;HiOll Pil

:\l,.!rtTIJl(

!il", nil (

(I

'~fH'f,ICOH

dit·

ffll th,•

\u,1a11i<1lilr i>t'\·t Dfllllt"111 ol dk ~k~ong K1\t.~r H,i,ltl, J-1 Jf \l Ub-\ \ l')L)'l): l<t•vt"l'd Pr.lfol·,.d .in '-\h;1 1 l'd \·\,Hrrt 1H11,,,
'" !hr Sou1i<rr11 ·\i ri can f1<,,.-lop1•wn1 ( ""1r11u11>1;. -10 li \1 JL I [)Oi) I i. l'.,n 111'f'i•i1, lot !'••"P< ri"
~n 1ir11v i11 di.·
l ;11ihhc·,1r,, i!, li M /•)! i l<J<J/). li/ l lJ l,u11kl11w, !or Mulri11,ni,,11al I 111,•rpn,n. P,,n \·, W il \1 ).ll (.1 tttlt); ~,,.,,ti
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dlld ~Hhtaln;.rnlc \,L1n,1~~l'tt11•Jit ni I nrt'l h ... o-..y,11·m, 111 l t:11tcd 1\frh~l lr'f·,lt\, .~(){)(, ">rnJlhc..'nl /11d1;111 Ol·(•:1n l 1-..hnH'\
\~rl't'rHl'nt; /[H)(1 ln!nl'latinthil lrupH'",'1 liml1t·1 ;\grn·nH•n1: 1.1)0 11 ,-\grtrrrwnr ,111 Pnn .'l!-dii• \·1l',t1.11r1•.., rn l 1 11·\r11t

,,.,,1

1-·~
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n"I,·1 ;wd r 11111111:llc' ltlt~al. U11n·pu11,·d ""d linn·gulakcl l·"hing: 2!10'1 \.:r<·,-rr«·r11 ,.,, ,111 l,·nr1e11 \,1,111 ,,11,I
( ;ull.\J'>U.' Rt·.~1or-4it 1-!'>licnt•.., ,tHd •\qlHH ul1llrl' Co1111ni,)i1,n.
"",(•( rtl,n )UOO ( 111uno11 ·\1rr1~,•n1t'JIL :\rr. L~ [' l l () lljH'f,lllO!l l'fl t'rl\'ir<ltlflll'IJ/,il p11J!l'l.'H11fl :nid ... li,ldltl,d·k
u1i/1,~i1ion ;~nd 111:t1Jfl1~rJlH't1l ol n~illJr;ll rt·,11t1i-n~, ,h;ill :nii, .11 j;JJ 11i;dn\11c·,1n1111~ ~·n\ifrnnnrn1.d ,,:u,r~1l11;i 1qi11-.
lnto ,di ;.,z... p1·cr, ,)I dt•ve optHi.A!ll c11 1ifH'r,ni11n ;111d ,11ppnn JHll_\!1<nnrrw-,. .1nd JHHf1"c1" nnpk!t1•'11!r,1 l1v I h \:; 1tlli,
.H fi~,,,;).. Jn rh, )o:n Ct11on1,u ,\gH•\•nwnL ~\re 12 ti<•"- hn·n rq,i.1rrd Il\ t1tl t·ntiw!\ 1w;-., \rr,Jnl ·1Yh11 il ,l,ws. 11,,1_
lh<' the li'r,n '\.u·'\!.!ltlilliiit1\. l,u1 tn"h\~d jo"·u,,•.._ on cl11H>Hf l h,Hli,!t'' \("(' \'n. -. !i.! l(J l .;1, n11u \,::.·,-1111-ru. 1 \1\.,11!.d; ,.
, 11 t11 rp·; /ec i'l!rr_ipd,CU/dr\.f'lopmt 1 HPtd'Ott'r, f('f)(J\itnr\ 1,cco11d ri~\ l")lq!I u,1110 41;_, ,1c-.rt'('l!H'1,1 'i I f 00 ~ l i .pd,
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Thcrr can be little doubt 1hat the concept of'sustainable developmen1' has entered the corpus
of international rnstomary law, requiring different streams of international law to be treatecl in
an integrated manner. 13') In the Gabci/fovo-Nagymaros case, the ICJ invoked the concept ill
relation to the future regime to he established by the parties. The ICJ sai<l:
Thro1.19hou1 I e ages, man 1nd has, for rcono1111c and othu ICdsans, ronst nll~ 1111 rfe d v11 h naturt. In
the p.:ist his was often done w,thout considcration of the cffects upon the 1:nv11 " nt O in• 10 new
$Ci1m1111 1~1ghts and toa gro Ymg awarencss of the rlsks for man md ror pr c t nd luture
cnrnmcms - or pu,wit of such 1ntervrnt,ons at an ,nconsrdered and unabated er, new norms Jnd
t.:lnda,ds h.i been o clopcd [and] set forth in a grcat numbcr of instruments dur n Iht last ,o
de d · Such new norms h ve to ~ taken into considcratlon, and ~uen nt St r d ,,
Nrlght, not only ...,hc11 State\ c:ontemplate new activiti6, but also when cont1nu,n
btgun lo the past. Thrs nccd to rec:ondlc e<:onomic dcvrlopmcnt wilh protcction • t r nvironmcnt ,
ptly e pre ed tn tht ~onccpt of su\taioablc d""lopment For 1hr purposcs of the ørestnl se, this
mrans thai the Partrl"i togrthcr should loa afrtsh at tht rffrcts on Iht tnvironmrnt nf th, optrat,on of
I e Gabl'ikovo pow , plant In partrcular th'Y must tinet a mfactor, solut on for c olurnc: of w~tcr
to be r ltascd ,nt.o th old btd of tM Oanubt and into t!,r side-arm, on bo1h 1dc of the river. 1

By invoklng tbe conctpt of sustainabk dl."Vclopmcnt, the ICJ indicatl'd that the term has a kgal
function and both a pTOl'<'llural/temporal aspect (obliging the parties to 'look afresh' at the
environment.al consequeuces of the operation of the plant) and a substantive aspect (the
obligatlon of rtSult to ensure that a 'satlsfactory volume of water' be rele · d from the by-11as
canaJ lnto the main river and its original side anns). The lCJ did not provide further detail as to
the practical consequenres, althougb some assistance may be obtained from the Separate
Opinion of Judge W •era.mantry, who joined in the majority judgment and whose hand gui.ded
the drafting of paragraph 140 quo1ed above. 141
In the Shri,,,,,m,rtle case, the wro Appellate Body noted that the Preamble to the WTO
.I\Jtm•ment explicitly acknowlcd)(t 'the obj~tive of sustainable development', and characterised it as a concept that 'has been generaHy accepted as integrating economic and soda!
devclopment and environmental prottttion'. ,.u The c:oncept infom1ed the Appellate Body's
I
Stt mon- genera Hy P. Sands, 'lntematlonal Couru and the Apptkatiou of the Concrpt of ·sustalnoble
~rlopmen1··, J ) ,arhook a/ UN Law 3119 ( 1999).
1
{1997) lCJ Rt'J)OTU 78, para. 1-40; clted wlth appmval ln /rem Rir/ne ca;,,r, pn·.i. S9; 5".:t' also the Pulp MJlls case. pm&
7S, 76, 177 a11d 18.S. ~ cnncq,t wu invol<.l'd by both partin. Slovakia statm that: 'It is drar from both the
h·1 rr nn•I rh ,pir I ul 111 , prinr11,\r, ·h,1! 1hr ••••·r.11,hir1 · poll , 111 thr hu.-111a111.111ul ,n"u111111 I lh,11
·11vlr«11111, ni 1 _.11, "" ,,, not ,111 h ,I ,o fm 11,11< ,,11.,,,- to a1 hr, "' 1.,1 .uul r\11111"''' •lr>rl•,11111rn1 but tb.it
,k , h111meu1 hould I''" , , d in away tllat Js ,n, 111,urru·nt li~
,i1o,1hlo Slov,111:i -.uhmlt.s II Ill " hilH h« r.,
·'"'' .. ,. 111oi,1. tltr VtrY l'"llrit'S on whlch thr 1, ,t
"'", :ii:,·ni.,o, l'toJ( Il~ l, .. w,t' [Coum I \lr111t1r1ul, ,.,
<J •,,),In ,.,,ly, !lun~ r. 1r11,i ~n ''llll'l'ilr vln.· 1o1 sur,1",n 11. . r..umrnr 11 ·11 ,1" 1·,,.1,·
1111.1\\hll· Wdl
r.1bH""hul .. 11µ. ,,uuuttJ1 HU\ , '''" fil...· u,1.1in~h1, J1·vrln1mu·11t'"'
hrlp fkllhr. Hl 11 1111,,ut .r l·,t._.."' tiu b.iir.
IIJ)olll hi,h to V, ~, •h• ·~ •,11111·
Uln ,u, h J• , .. , llllllktrr ,, IIHr l•ul "r,11, nnuulir 1,, [11 lu/\lt•, .~ i um: its
,· .. n1111u,11iun I, 101 1ki11' IH1111,-;,11 !,111 lfqrl~ 11,,rJ. l •,1 I
,., 11'1'1'1 I I( J l!r11urt •;, I li I lhtl< 11,c 1Ortr< r !111111 11lon11,11 ni 1111· ti hr In ,h ,,., .. ,,1111
Il'"·'' ll!(hl ,11,1 ""' ''"" 11,
du 1h~••lurr ~ fll:I 1ml ,s 11·l.1tw,· oh,••'V' ,,. u, tnlrr,"11R•· h\ 1hr f"ll\itultffll'UI l"h< ,i ht ti• rf, l'luprurnr •" IIUI"
r · mtd I\ ri, JI ,,.ul ul mnJr111 lnh·r1tJU111u.1t lt1\'o h h, ·u1111wn1ltnud 1dnn·1l l•J .,i, ,li r.1111.-~hlc• ,tn, f11J1u1t'rtt 'f
1• t/111 \I Il I I l'J'J')J. I'·''" I 11l n ... , kw ",u1110111r.J b~ , kr.-11, r 10 rtumrrn"< 11,11-nhtt,,,Q
p,or, I lit
,1111 ,\rt.•,1,(1)( ) ,o!flu l'lk 11 'tlll' o•ij),ulht'Opll'lol1"l.\1l u "" l,011rr,1ll1J, l11la,...l•171,'•~••t1.
\, 1 rr uy aJ \t,,tr fi,r tltr I I rm11t1 '"• I f1Jll\/1t•,t 11n1I thr llr-J.liott,,
1•.uh t-i,-,f fu, /IH'dh \lrt/lJtl1tJI I l11 f Jlllftol
130

'°

'"'1

or ...

ni'"

I•"'"'"""'"
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)

condusio11 1h;i1 :,,,:1 runks arl' an 'n;hans1ihlr natural rc·~ourcl'' (within 1hc 111c,111ing 0r 1\1tick
XX(g) of th(' (,.\ :-il :irul tha1 tht'Y liacl a ,uffiric11i nexu, w\th the llnitcd St.11c, to ju,1ify the
li1!1t·r st;;tc\ t11J1s< rv,11io11 111t•;isun'S. a1 lc:hl in principle. Tht• /\ppclfa1c fiorly ,dsn i11v,1kcd
\u,tai11alilt• d1·\t'hq1rn(.·nt" in a~,t·,,ing whe1hn 1he l)S Jlll'n'>lHl', liarl IH'l'Jl c1pplit-d in ;1 cli,niminatory fashion. In riiis rtp;anl ir rerened 10 ,u~tainahlv dcvdopml'rn· in the T'1c,rn1lik to til<'
Wl O A~1-cenw11f d.\ ,1ctdin).C

color, c t re and •t .id•nl) to our 1nterpretation of the agreements ann('xed to the WTO Agreement, in
thlu:,m the OATT 19 t, Wc have alrcady obscnied that Article XX(g) of thr GATT 1994 is appropriately

pc

e embodied in the abovr pr arnblc. ' 4 '

Future generations 144
Thl' idPa th,H. ,1•. 'i!tl'l1lbt'r~ of !Ill' p1c~er1r µt·nrra1io11, Wl' l1old 1lw e;1rth in 1rusi Jo, flHu1t
gl'1wratio11~· 11 ' i•, wt•il k11mv11 lo it1tt·rnacional law, having IH·cn rdi,·d up11n ;1\ l'arly ;i, l!l'l i hy
lht' lJ11ited :-.1,11,, ,;i iiw P<w(/ic rur S1·iil ,1rhitr,it1011. 11 i~ al,o Pxpn',,~ly 11r implirit!y rl'frrrcd tn
in many or thl' r:,ilv cnvini11111rn1;d lrl'atit";, irh'luding th,' 194G l11rcrnari,11w! Wh:iling Cunvcntin11, 1'" t h,· i "hi! Af'ril'a 11 Nalll re Co11vrn1i11n I u a ttd rhc 1'J n Wllt Id l k1 i1,1ge (\111, en
tion.; l>i Othn. 1,1111·<' 1vccm. rr<·:llil''> lrnvl' ,oughi 1n fHl'~tTVt' p,lrlkllLlr 11;1!Llral rc•,ouH·c, and
(1lhl'r t·nviron1111·, · 11 a,~t'I' foi tlic hcnl'llt nf Jlll''t·11! and lurme ~<·rw1,1tiur1,. l'ht·,,• induck wild
Dom and l,1u11;,: '' 11w marinr n1vinrnmc111;' ,n r,srntial H'11<•w;il1k natura! n·,ourcl',: 1 d th('

l-( R 1-lJJ. 1'1. ,., IH! ,, ... r, th<1t ~W'>liHflahh: 1kvl'lopnu:nt 'l•mph,hi,t·, the nr\ t ..,~,H\ 11.1\u1< 1. t.H'li\"~ tH 1. ariou,, iol1'1:·,H·•
\\h{rh t,,()r/1(':itrH ·, t ,1-,h. hu! wh1d1 m11-..1 ht" rrl'(Hh'ih-d' (rfh ing upnri llw Pr<·,unhk Ill tht.' 1r ➔ q I lhd1J1ah n,r~~cr \','.
wlmh Jt>l,·r, '" ,;1·,"1in;1l1k d,·vt'lnpmt':11 (tlis,11\St'd ir, il !,,hliilliv,;1_1 .it1rl .I, ll>1ldn. 'I ncating I C l·.1»ir"11m~n1.d
l;p;.', 2(t Y,•,ph,101· (~/ f ia,>Jl(d/1 lt111' j1CJ ;.1l ]')l (?001n),

''·' \H 11.M
1-t-i

Ill

l1'1'1' 1i. "·'"'· t',J

!' Bn1wn ~\-·,,1..,) !11 / ,dni,•~1, ro I u11,rc {1t·11crotu1111,, for1•nir.1,u1rni f,w' l o,rrn;Pn l 1ofr11114m\' ,,'11d /ntr>tfWHr ,M,'OJtttl
l:,1ui1y { l 1JU~l) ~ 1>',\ ·rwro. 'Po \\c O\,t· a Duiy 10 h11urt (11.'"ner,ui011.., tn Prl''.crvi the Cdob.al I nv~1onna·n1!',
R·l A111c·rh11H .lou11:,il 1tj li!f('fll(Jfi, 111<1! la:t I90 { f<lqOI: J Gundling. 'ft11r l·k,1H1n..;1hil!h tn f 1J!un· (H·1wr,1don,\
t-H Am,·ricort lt, n1wi ,!f /11ri··ni,liiona! l,w· J.01 { il) 1H1)· f •\g1u, ah<l \. H1J..,ul1iL f-i;!l,rc <,cnnl;fi111" ond
1

1

J,unuaJifJJ1tll lo1; {!'Pm): f [H-H~~1. !11rcri14Hio1wf (t11•1n1,u11n1tuf J,w-: f-11i11,1.·,-.., f[l('cl1l'l'nc"\ dlld H·orlft Ottfrr
()OOhl; L Hrrnvn \\n·1~~- 'Clirn{Hl' l f1;.u1;.!4 .. , hllr-t.~~nh·t:1111 ► r1,d J.qoH:\·. :u1d lr,lf'rltdrrnnal f ,n·/ ') ~'01mttu J,1uu1i,l t!/
l:1n-rr,inmrn1nl I"" (,\ S l:'CIOO): F. llrnw11 Wris,. 'lmpkmn1ii111.: IHtrn(t•111·1,11io11al F,1ui1v', ir, M r 111mo1uri(<'. IJ. 01,~
t• 1•

;md 11. ~vh.-rhourii.; ft>th.L R,"'t('i.rch lhrn,il,ook on {11tcrn,ui,mdf r;1i:11niunc11ttd /au>UU10,1, l(X.1.
r Bmwn \Vt·1..,..,, 1l11r Ki~i.~.., and Oliht,.!attnw, 1n h1tt1rr U1·ncr~t1arv,., r4,r 1lw h,\!rt1111w·n1', A; 1mn·1cr1n .Jnurn,11 nf
lntc''l1<UioH1il I 11ti' I 118 at }')'J ( l l)<)Ol.

t--tt- !hr Prt·,1rnbk H·coµni~('\ the 'inH·rr\'t of the Italllut"i. <J! Otr wnrld
ni.l(Ufl• n·so\11<'f'

rc·pn'"'-t'nkd h\' rlir v,l1~1k

')fO(

1r1

,.1lq.f~1;udmR fU,

ftiftH"t' .l!~'lltl~finri,

flw

1u,•,11

K,,:

lltr Pr1.•:nr1l>k p11,-.•Hlr'i !hdt rrnllird.1 rl',qltr~1"\ ,liould he ,n1t'-.erved. u1ilh1'd a11d ,1n,,·J11p1.·d liv i~-..r:llilhhin~ ;1nd
mtlit11,li1Un,.! rl1ri1 f.1111111(11 utd1"ation ror 1tw prl''('n1 ,rn<i fururr wrlfon· tif rn<lrtkiHd
,,,~ tlrnl1•1 ;\n 4, du· p,HIH'\ ;ip,rt·t ro prnlf•d, 1'r)l\\(·i\·f, pr(''-t'IJI J1Hl rr:r11-.rni1 1. 11lt1nt1I ,1rni n,nur.11 hl·r11;i~l tn /1!tflr1.·
1~ 1

g1·1w,at it1r1~ ·

''" l'll l (. l'ff''-. i'r,·.11•1hlc-.
1'17H ~ll\N,111 I 011venlion. , ► rt·,1111'11(': t91i i ( ,11fai.frn,1 th lnd1,1s l'wrncnl, 1•1<':rmlilt-; l'Hl. 1 h.•fldai1 l
,\ •1 I f I)
1:> 1

D

11)'/t, "',uuth

J',h til\ N;11Urti

l

1Jtl\'('lll111n.

f'n·,1mhlr.'.

Pil\ t·PHntl,
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Pnvironmrm f(,·1wrnl!y; 1',! th, resourr(•-, of' the Earth; 1''' 1rntural hnta!{e; 1'• 1 natura!
rl'50Uffl'S; 1',', wartr n·sour<·e;;''ili hiolngiral divt.>rsi1y; 1'• 7 aud thr l'limmc ",'km. 1'A
lnl\'rnational drdara1ions of1rn makt• rt'frrtnre to in1e1i;;cnt•ra1ional cq11J1y a5 an impunanl
aspcct of th<' toncept of sustainahlr dcvdopmcnt. According lo l'rind•,h· I of tht· 1972
~tockholm Derlarati(}n, rn;in bcar.. 'a sokmn rcspomihility to prott'l'f am! 1rnp1ovc- thr <"tlVironmcnt !or present and l'uturr grnaations', and UN General Assl'mbly f<t·,01111 iu11 l5/8. adopted in
1<J80, arnrmcd that the rl•;ponsihilit.y to prrscnr ~nei ru!urt gcncrar.inns ba h1,tnri(' 011c for 1hc
"prc~t·rvmio11 of natun··. The Rio Dcclaration as.suc-iatC's i11ll'rge1wrational u uity with the right
to devtloprnrnt, providi11i:{ in Prindplt· 4 that 1he 'right tu dcwlopmrnt 1r11s1 l>c fulflllrd ~o as to
rquitably meet (kvelopmtntal and t'nvironrnrntal need~ or present and f,111;1e gennations·.
In it, Advisory Opinion on The Lcg11/irv 11/' Iht- T/1rcal or Us!' 1!f N11rl<-,1r I-Veopo11.~. tile IU
reto/!lli\cd that '1hc rnvironm1·111 is not an ah,rraction hut n·prt'\t'llts 1hc• lh,ing space, tht
q1rnlity of lifr :rnu thr vt•ry healih of human heings, inrludin!,! i!<'Tltr,ll1<>n,, unborn·. 1'''' Tht'
purpose of tht· ICJ's rdianc<' on tht• intergc11l'rational l'quity connpt ;• 1101 imm<."diairl,v
appart•nf, and it is somt•timr~ sa\d that the umkrt,1king, irt favour of 11w11c l:(em·ration~ have
limiTl'O p1artic"al kf.(al rnn~equrn(·es. The~ ,m• con\idt·rrd hy soml' ro lw d11"·lv associatt·d with
the civil and polirk~I asp(•cts ofrhr r<•lation~hip hetWl'('n envirc111111L•m,il JH<>lct·tion and human
riKhts protl'ction. ,<,o !\rcording to this vit·w, the rights of fu fur,• !/:l'lll'rat1P11, 111igh1 be used tn
tnb,1t1n' lhl' ll'g,11 ,landing of nH·mbers of' !he prPst·11i gl·nt·1aU,,n [11 hrin1~ dai111,, in e;is,·s
rdyin~ upon suhstantive rulc-s of t·nvironmcntal tr<'atie~ when' doubt 1·\i,h a~ to whtthrr ,l
partirnl~r m·a1_v nl'illl'S rights .ind obliji'.a1inn$ l'nforn·abk hy i11diviilu;1k '•

Sustainable use of natura! resources
A ~econd approad1, rdlecu•d in trratics .idoptini; a ·sn:,lainahk' ;ipprv,1di. h lo foru~ on th(•
adopli<>n c•f ~tandanls governing the rate of UM' or expluira1ion or ~IJl'l'il°ll' 11atural re~ourres
ra1hcr 1han 011 tht'ir prcsavation for rucun· p:enrriltions. Parti<.:ularly for marine Hvin),(
resourn•5, a standarrl approad1 has t'lllt'r)it·d requirinf\" exploitai.inn to bt t·,,r11!uctcd at kvds
that ar!' 'sustain,tb!e' or ·optim~1·. 11•1 The failun' of' the 1946 lntc1 nation,1! Wlwling ConVl'lltinn
to prcwnt thl' depletion
many whai<' sp,Til's ran he 111easurl'.d hy r~frn•rwr lo its srnrerl
olijet:rive of a,:hkvi11g 'thl' op1im11111 kvel
whalc scorks' and confininµ whali11g operntions
·10 those ~p,•rit's lwst. ahll· tn sustain t'XJ>loitafion in DHler to 1a;ivt ,111 l11tl'rval for rccovery
to n·rtnin sp<'cirs of whale~ now depktl'd in 1111mlwrs•.J(,, Similar commitrnt'nts 10 llrnii

nr

I

or

catclH·~ ur prorlm'tivity to 'maximum sus1ainc-1l' levels haVl' het·n ~gn·t'd for othcr marint
spccies, sud1 ,JS luna, 1'·• North Pacif1c f1sh. 11 •'• P<1rif'1r fur s(·als, 1<>•• and living rt>sourn", in thl'

1917 FNit(I[} u;,1v,·1J1ion, f're,lll1hlr.
" 3 1979 t\orm Cnnv~ntioi,, Prc;,mhk.
PM lf1H', Nmrot1i Cmi111:ntinn, Pn;nmbfr
tM 19fJt, A,S(,;\N ( o,w1·nti0n Pr('amhk
mv P)'JJ ·1 r;Ht'-houndmv Wtt1crs r,111\-Yntiou, /\rt 1(~1)k).
}~) l'-l'92 BiodivC"r<:iry Cml>i.;rn11,m. Pn·,1mhk
"'" l'l\lt r'lin1.1lt' Cha11~1- (,1nven11nn, Are. l{l]
"" (l')%l l(J 1/qmn, /.>(,,Se,· aho (h1h,·1~0,·" •N•1.1·mnro< ,..,.,,. fl<)<J'Jj I( J Rq,u/'1' 7, para ', ): ,,,, al,o /ru11 J.'him ca><·.
1 '' 7

paM ,J!

""·' Se, T,(' 111•1,!!1· ( I ,1 1>11·1 !B, Pl'• 111-UO. hd""·
'"' s,•e lh~111,·1 ',, i>fl •~• B. ,1h1,vr. on lhr
' 6' S<i r s, l'l'l5 l ,<h 1o<:k.s A, 1n 11w111, \ti 2.
'"' f'r~,imhl•. _,., ,,l~n Ar• Vill.
,.. 191<1 run,, Cr\fjHUlll'111. Pr<•,unhl,: 1411(> \1lanllr Tuuil l'OIIHIIIIIIU, Arl. IV(l)lt,).

,-.. ;<v,:1 North f'a, ,t,c Fishni,•, l "nvtn1io11. f'mirnhlr ;and ,\n. lV[t)fhj(jil.
••~ 1<J'I(, [';,,ifw I 1Jr '.,r-ah ,.,1;vu1111111, l'n-,,mhlt- and Art, Tl(l)la). V(!)(<l) an,l XI.

\l,rnd111!( 1ssuc
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EEZ. ;61 Other trcaties limit catchcs to 'optimum su!i.tainahle yields·, or subje1:1 them to a
required standard of 'optimum utilisation'; this applit>s, for example. in relation to Anrnrclic
seals, 1611 high ~C'as flsh<·rks wi and same highly migratory spreies. 1,n
Sustainabk u~e is a concept also applicable to non-marine resources. The 1968 African
Nature Co11ven1ion provides thal the utilisation of all natura) resourcrs 'mus1 aim at s.irisfyini;(
lhe nce1ls of man according to the carrying capadty of the environment', 111 and the 1983
lntemational I ropira! Timber Ap;re<'ment encouraged 'sustainabil- milisation and rnnservation
of tro pir al fort~h and lheir genet il- resources', "' a nation that remains at rhe heart of rhe 2006
version of the A!-(reement. \7J The 198S ASEAN Agreement was one or the first trcatks tu
requin· parties to adopt a standard of ·sustainable utilisation of harvestrd natura! rrsourres ...
with a view lo <illaining thr !(oal of sustainable developmcnr'. 114 Further support for su~tainahle usr or mana~ernrnt as a legal tem1 may be found in the 1987 ZamheLi Al'tion Plan
Agreement,' h rhe 1992 Climatc Change Convention, 17 <, the 1992 Biodiver~ity Conwnlion 111
and its 2000 Bi,mifrtyuH and 2010 Nagoya Protoeols, 1,19 and che 1992 OSPAR Conve11tio11. 11w
The fact that \{) many spreies and natura! resourcrs an· in fact not sus1ain11hly managed
illustrates the difficuhy in translating the concrpt ofsustainable development into a praC'tical
conservalion tool.
The term ~u~rninable development also appears frequencly in instruments relating w inr<·rnational eronomic iaw and policy. Under its Artides of Agn·ement, the European Bank for
Reconstruetion and Development must 'prumote in tht• full range of its activities environmentally sound ,ind sustain,1hle devclopment'. 1~ 1 The Prt'amblt' to tht' I994 WfO Agreement
commits parties to 'the optimal usc of the world's resourre's in accnrdanrr with the ohjectivr of
sustainable deV<'loµrnmt'. 18 "
Other acts of the international community have also relied upon thr conccpt of 'sustainable
dcvelopmenr', 11r the spirit that underlies it, without spedtying what, precisely, it rnt:a11s.
Although the I '172 Stockholm Derlaration did not rndorse 'sustainablr development', it did
rall for the non-l'xhaustion of renewable naturnl resources and the malnknance and improwmcnt of 'thr capadty of che earth to produce vital renewable resources'. 111 i The 1982 World
Charter for Nature stated that resources which are utilised are to be managed so as to ·ad1ievr

1"' 1981 UNCLOS. /1.rt. 61{Jj. St't alst1 l'J':lS Fish Stod$

Agr('CmcnL
1972 Antarnir ~,•al, Conv~n1iot1 , Preaml>k.
••9 1958 High S~a, l'ishin(! and Cons,,rvation ConwrHi•in, whi<'h defmes rnn,ervmion as ·,h,· a~f(')(atr of th,· m,·a,un·,
rrndcring pQs..qhlr tite optimum sustainable yidd from thoSt' resourr~s ~o a.\ ro serurr a rnaximum supply of
lnrHI ~1111 1,thn marinr prudurts' !Art, 2).
112 Art, llh).
170 l'IBl UNUIIS. Ar1, 64(1),
"' Prenmblr,
Ill 2006 lnlemalional l'ropkal Timht·r Agrerm,•nt, Art 11ml
" 4 Art. li I); see also Art. 9 on the pn>lr<:lion of air quality, and An. 12(1) in rrspt·cr of land LISI', wtuch 1; to be ha"'i! ·,..,
rar as poss1hle "" the rcolog,cal l'ilfladty of 1hr land',
116 f'r~ambk
" 6 Art. 1(4).
117 Prt>ambk and Ans. J. 8. 11, 11, I&, 17 and 18. The Con vent ion drftnes ·~uscninahlr u~e' a, 'thr us,· of n1mpon('n,1,
of hiolugical divt'rsily in away and at a rnle th;11 dt\t'S Ml l~ud 10 1hr lonl{-term 01,dinr of liit>lol(ind diwrsitv.
therrhy m:ilntNming its r,otential to mefi the neNls Mtd aspiratinns nr pre',<'.111 and fu run.• l(enrrnrion,': Art. 1.
1 ••

118

An. l.
2010 Na,l.(oy :i Prowcol, Pf'('amhl,·, An,, 8(al. 4, 10 and 12t5l(h). and Annrx. pa1;1,. l(f), l[I) ~nd {kl,
180 Preamblc. I hr Conwn!lon def,m'll ·sustainabk mnna~ement' as the 'nuinag<'me111 of human att1v111('S in ,ud, a
1"

,e,

manrit•r th~r lite marine e1·os~tem w,ll con1inut- to sustain the le!l]ltrnate 11~,-s ol'the ,,·a ,1ml will rnr11inm· ro m,,,,1
!be nl't'ds nf pn·,~111 and fu 1urr g ·11rr,1tlfln,, ,\n. L
Art i( I l(vii).
IQ> On 11,r \/irlt
Cw\l m• pp. 208-9. llbOVt'.
IRJ Prin\'iplr, J ~11cl ,,

,,,rrij1flr
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I Print1pll!~ and rutes establlshing standards
and maintain optimum sustainable productivity', and provided that living resources must not
bl' utilised 'in exu ~ of their natura! c,11iacity for regenennion'. ui◄ The 1992 Rio Declaration
goes furt.her than most instrumerits by expressly defming the con1e111 of the concept of
sustainable development, and at·tively calls for the 'further deveiopment of international Jaw
in the f1eld of sustainable devdopment', which suggesrs that international law in this field
already existed. 16 ~ Apart from the e-nvirommmtal componenl of ·sus1ainable developmrnl', the
Rio Dedaration links environmental i, ur, to malters whkh were previously considered as
belonging to the rt'alm of economic and developmcnt law. Th~ issues, inm•aslngly considered
for their environmental lmplicat!ons, include the eradication of poverty, the "''"ial res1io115ibility of developed countries, the reductlon and elimination of unsustainable patterns of
pn dm rlon aur! ~on~um11(11111. &lw prun111111111 uf apprupri; te.: f1111'lll:i111111 ll"li< ,e , aud" "'ppuo
ivt• and 11p1'11 1111,·111i1t11,nal 1·1·111111mk ,\,h'111. 18 G 1111-. l111l.,11tr ni N1v1r,111mrn1.il a1ul 1k11d1111
nll'III i\\Ut·, w;h m.uk l' pli, ir 111 1h1· lll\ l\-1111<-nnJUlll lkd,1r,1111111. wl11 h rkda11·1I ,,, Oil· ni th,•
Mllknnium Dewlt llllll'llt JOals to be achll•v1•d h> lOl'i, l11tl'l,\ntio11 of rht• principll', of
,u,t:iinahlt develo111111·11t hun country poli1 ir, ;md pro,tr.1111111<·, ""'' , "
I ,1 he lo" of
environmental n·,oun.-es. 187 Treaties anti oth,r international acts have also supported the
development of the concept of ·sustainable use' through the use of terms which are dosely
1cl:11cd; inkmnh1111al k1;al In 1m1111•11h haw t1i111,·1I for ,1111, •r,· ,,1i1111111, .1,111 ,,nei 1nu~ra111111,•,
whil·h are rnltn11,11', or 'wl~1•'. or 's11111111', or ··•flf1Tnpli;11l"', ur a 1·0111hl11;11 , , of 1lw .1huv,· In
some i11,1mmcnts, the preferred objective is the 'conservation' ofnatural resources, which has
ht·,·n ,uh,r11111•nfly def11w1I hv rdn, 11 e hl t11u- or 111111l· of tlw 1,•rm, identih d ,1111~,· Mnr,·n\.1·r
1hr 1nm '1:11n'll'I"\ ,1tio11' uwlr !111 hut,·, ell 111( 111~ similar to ·,u,t;1i11ahle d ,,,•l(ip111r111'. 1lw I 1· •,11
Experts Group of the World Commission on Environment and Devdopment defmed 'conmvation' in terms lhat recall the principle of sus1ainablt- development. as:
0

[the) managcmen or human u~e of a 11atur11! rcscurcc or the cnv1ronm nt in stAch a "' nnct 1hat il mav'\
y1tld the grl',llnt \ustalnablc bc-nc111 to p,cs<'nt l)tntration\ wh1ll' main i111ng it.s po•eni,al to mcc the
nctd~ and aspiratio of utu~ gcntrahons It cmbrac~ prcscrVilhOn, m.tintcna11rc, u ta,nable
utilisatlon, r to,a lon nd rnh,1n mcnr ora natura! rcsour
I

t'

01

the rnv ronrn ·n 1

'ltarional'. 'wi<.c'. \ound' ,1111I 'apJirllpri;tlv· u,t: ,H uw<1II 11\l'll w11hu111 11\ li 1il111n ;rutl ufl ·n
fr11r1 h,1111tcn hlv. a,ul a<·<·<mltn~ly lhl' llll':min~ol ,•,1rh 1t·1111 v.lll ckpt·ml Ill'"" il\ a11ph<"a11on 111
,•, 11:h i11,1n1111t·nt Ahhou 'h ,ltlt'lllJJh at 1ll1111ilion h,,vl' hn·11 11111clc, 1111 lf 111•r:1II\ anqlll'II
dt•h11illri11~ 1 i. 1, :0111 li i, 1111lil.rl\ 1)1,11 ilh1i11imi,h,1hl,· h•!(al 1k1'111111n1" rnuld ill' t1f!11•,•1I. Tirt
IN' ,,f v;rrio11, 11·1111, i11 a ,1111-(11· l11~1rum1•nt 1 1llu,tr:11cd hv th1· 1'ml IINl l ll . h ri·1111ir1
,·uri"'''liillio11 at ·111;i 111111111 11 1Hir1.1l1k v1c:l11' r,ir 1hr l1v1 111, 11',rnm t· ni rit 1rrri11,n,1I aml
hh•h ,1•11,, tit,· 'op1111111111 1111l1,,1tio11 · ol lhl· liv, 11~ rl',OUrn, rmmd i11 1111 f 1· /, .111!1 1h · n111 11 11,1I
m,111a~c•111 uf 111 IIH H'\ll llfll•, rn Iht · •\t(-;1' in a.-rorrl.11111.' wi1h 111i11tl print·1111<•, ol

conservation·. 169
11• Prindpk l7.
11• Para.• and JO(a).
,_.. l't1111 ,pl
'" Unlttd Nations Mlllt-nnlum Dt-<.·Jarario11, l6 ~tt111I
''

\'R, •· '•i .
'u •mr, l'i( ni I r al Principlr-s, para. {i).

,. 7. 8 .111•1 I J
UNG·\ kr ,S/2,

UN GAOR. ~5th \ ,,, UN

I)~

1 aw

Pn,umb~ and Am. 6 lll). 62( Il. 119( ll(a) nnd I 'iO(b).
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General princlpl sand rules

'Rational' utilisation ,md management are the goveming standard for migratmy hir<ls, 190
f1sheries. 191 salmon,1 92 all natura.I re\nurces, 191 seals 194 and hydro resources. 19s They are thl'
n-quired ~1amfard called for by Prindplcs 13 and 14 of the Stockholm Declardtion. and the l 980
CCAMLR defmes 'conservation' objectives as induding 'rational use', 196 as does the .1982 Jeddah
Regional Seas Convention. 19·1 'Prnpd utilisation and management h:i~ been adopted as a goveming
standard for ftsheries t9a and forests. 199 'Wise use' has been cndor.1 d for Oora and fauna/'JO
wetlands 201 and natural resources generally. 202 Other standards introduced by international
:111;1Cl'flll'lll, lill hult 1ud1no11~ 1 x11loi1,11 1on','' 11 ' ,01111d env1ronm1·111 ,11 1tH11H1w•m1·111', " 1 ·,1pp1op1 i,1tl'
N> ir1111m1•nwl 111 11,1){1·1111·nc'"' ,111tl \•t·olo~ir;1lly ,uu111l :uul rut 11111111' u~1· ni n:11uwl n-..mir,e~. •ou

The signif1canre oft.hese terms is that each rrcognises limits placed by international law on
the rate of use or manner of exploitation of natura} resources, induding those that are shared or
are in areas beyond national jurisdiction. These standards cannot have an absolute meaning.
Rather, their interpretation is, or should be, implemented by states acting co-operalive!y, eir hy
decislons of international organisations, or, ultimalely, by international Judkial bodics in the
event that a dispute arises.

Equitable use of natural rcsources 207
Equity and equitable principles are terms frequently relied upon in international envlronmental
tex1s. In the ahsenct of detailed rutes, equity can provide a conveniently flexible rneans of
1110
111

1940 Wt'Sttm fkmi,phett Convfntion, Art. VJI.
19S8 Danube Fishiug Convt-ntlon, Pmambk and Art. VIU; 19S9 North-East Atlantk Fishl'rit's C<inventio11, Pn:ambll·
and An. V(l)(b): 1959 Black 'it':. fishing Convention, PreamuJc artd Arts. t and 7; !969 Suuthcasl Atlantk h.~hni\',
Convtntion, Ptt<umhlr: 1973 Ballic Fishlng Conven!ion, Arts. I and X(h); 1978 Northwrst Allijnlic Fi~herics

194

Conv('ntlon, Art. !1(1).
1982 North Atlantic Salmon Convention. Prtambk.
1968 Afrkao Nature Conven\ion, Art. li; 1978 Amazonian 11,• I\, Ans. I and v11.
1972 Antar<:ri<' Seals Convcntio!i. An. J{l); 1976 North Pacific Fur SC"als Convention, Art. lf(l)(g).

115

1970 Amazonian Treaty, Art. V.

102
1" '

'~ Art. Il( I) and (2). Prlndplts of conservation· art defintd a.s (al th, 'prtvention of des:re~ in the- size of any
ho1rv1·~1ed p11J)11lation to k1•r 1, bd,.w """'' whl, h ,nsure IL, ,r.,lil, i.a11h1111111 .11111 (hl 1h,• 111111111, 11,1 11c,• of
·1111>1,flrnl 1d,,1i0Mhips h,·tWN·11 h,,rH",1~11, 1lr1,r11d~nt uriu ..-I.oh ,I 111,1111h,1iru1, uf 1\111111\' ll1· m,,rillr h1 ,ng
ffll<lUn:n and 1hr ~~toration of depleott'd pop1da1ions 10 ltvds above (aJ, and Iht 'prtVenlion of changes or
miniml,ation of the risk of chang" io 1hr marin<" ecosystem whlch arr not potrnually re~rsiblt' over twu or fhree
da-ad~ , . , with tht dm of maiing possiblr the suslained conservalion of Anrarctic marine living 1TSourc.-es' :
Art. ll(J).

'" An. I ( t), induding rrfrrenct- lo pu~nt and futurr genrrntions. optimum benl'lir. and conS<"rvatlon, prott"Clion,
maintenancr, s~tainabk and renewable u1ifoation. and enhan<'f'ment of the t'nvironn1tol.
, .. 1949 A1llft'lrlt'lll 101 the u,m·r"I l h h,·til.., i ,11111rll hir Mr,Jnr1r.111t,lll, 1•,,·.,111lo11· :md Art. IVla).
1911 1959 A1t111•11•enr lur the I ,1111 \ Cnrll ,Ill r..,. I 111,111,m ,\11, lllll)IJI
>00 19611 A1nr.n1 Natur, Convoi tu•n. ·\ rt. Vir I) · l'U.l .,,,,.Umlm D.-.:l,tr,,1 11111, f•r1111 iplr 4; 1976 South P,1ciflc Nature

Con~ntion, An. VI I).
1971 Ramsar Wedands Convrntion, Arts. 2(61 and 612)(d).
203 1963 Nlgrr Ba$.in Act, l'mlmblc.
1979 Bonn Conventlon. ~amhlr.
104 t'IU I l\hlrl1,111 tnnv,n•u111, .\rl~. ◄( 1) .111<1 Hl li; 1'111 I Ca11. •run tir h11llas I nu rnuon, Art. 4(1 ); l9tlS Nairnbi
111nvc1111,111 \r 4(11; l'l!J'I IIN•I lo11,rnt1u11. Pn·,unbk .111of \n, J/11). ◄ (Jllhl ~11tl (SJ, 6(J)fb). 10 and 1 l: 1989
\\,rlp,1111 t·,m..-11111111, ·\li\ I, IHllt·), 1tfl1ldl, 81/1, Ill 111111 1 lfll
:r1
l'Jflf I 1111,1 l •11>1·1111011. -\n. lfll
,,,., IIJ'll l) Hf Tt1thl"1u111IHI)
lilll\11111111, ,\11 ,, llhJ
,o, t, lfn111ll I h, f•11ttd l'lr ,o! t 111111,hlr li , ~• \111,11111 111 f111r rn•IJunJolh' ,11.,1<·11 ~,urnl lk,11111, • . 11 1(,.1, '"
lk ,1~11111 l',m 1111~11111,·rn 1tu11 I lmpul~ fht't lr 11t\lrt11illl'l l'olh1111m', 14 l.:UOI 11111'1// • ll1, I r I , (jul,11,
'l'•ruit 1 .i11d lh 11111111111u,11,,I .,IJ11,1"rmrn1 ni T,~u h<>un•I r, ll<"M1Ur,, ·, ~ \11ru,ul /(r,u1tt,~ l,11,.,111/ hh', f l•flt',I;
I. I <11111n 1• r,. llolb1ir1n l~t f t11111/.-, 11 lnh·tn,11011,11 I nvm111111r1<r~I I ', 1n k . J lh11111\ •·•I I. I''""" ,/11 /lr,,/ 1
201

=

I\'""

•
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lravinp; the exil'nt of right., and ohli)(ation, IO he dt>ritlt"d a1 a sulhl't]Ul'lil d.1tr. whil'h may
e.xplain it~ frequt>nt usal(l' al UNCH). ln many r('~peet,, lJNct·D was ah,>1· <'quity: how to
allocare fu1u1i· rtwnr1\ibil11i<'s for environnwnwl prot{'cliotl hdw<·en ~1.i . which Jrr at
different kvds of ('ronomir dtvdopn1e111, whkh havr contrihuled in rlill· ·t·11t uc~rt't'S to
JMrt1cular prol.Jlt·m,. arid wh1d1 havt' clif'fcrrnt 1•1wironmt·nt.il and devl'i<q,r,. 111al n(•eds ~nd
prioriur~. l11is is rd1t'cted in carh UNCFD i11\lrun1t·11t, whid1 ,t·t'ks to appJ,, ,. , ,1y to par1inil~r
1~'\Ut'~. Prindplt· J of 1ht Rio Del'laration invokt·\ tht· 'rt!-(ht or <kvcloprm
a~ a mrans of
·equitahly' llll'l'tin)( tht ckvt'loirnwmal and t•nv11011men1al nerd~ of fu11m· •:., 1-cratio11~. linder
the Clinrntt' Chanj,(r Conve111io11. all the partit·\ undenak.t· lo be p:uirkd on '111<., . 1,b ol't'quity' in
tht·ir ,1('lir,r1, to achit'\/(' tht• ubJectivl' of the Cnnven1io11. and i\nnl'x I pai11l'' ,,~rec to 1ake into
acrnu111 tht• lll'l'd ror ·equirnble ami appropriatc co11lrihu1ion~· bv rarh or··,, •11 ru 1hr global
effon rrgar<iing th1• achlcvrrnrn1 ur 1he ohJertiv(' or rht' Convcntion. 10" lh, ,;b3ec1iws or the
199.l 81odiV('r,it.v Convention 111rludt· tllt' 'fair and ('(jUttahk' ~haring of the iwl'1•1'1h arisin)( nut
of thr ust· of gt·tu:·t k resuurre~. ,r•"
The ilpplitatinn or equity in in1rm,Hinnal rnviro11men1al affair, pw-da1,, ' NCl:D. h;1vinµ
km as~odatcd wi1h th(' prokuion of th(• ('11vironrrH'11t for the bt•m•fit 01 r tr m· grnera1ions
(inreqi;em•rntio11al equity]; 11 " the prinl'ipll' Df t'untmon hut difft·n·ntiar1·d IT .,><,nsibility which
takes inlo nu-num 1'11: m•(•ds nnd rnpahili1it'S of cliffrrt•nr cnuntrics ,ind th,·ir l· '!orir co11rributi<10 to panirnlar problrm~:'' 1 ;1nd the allor,Hion of:c.harcd natura! n•so1m·e,, ·, share<l fl~hcrit·s stock•/'' or ,hared freshwatl'r n·sourr(•s.l' 1 Equity has abo b,'l'll relkd 11p, n in n·lation to
1he panicip,Hion DJ'~tall'~ in t·r viro11mcnfal uq,(ani,;Hinns,n·, f111,1tll'ial .ir1rl, h, co11tributions
r,i ac1ivi1il'~.n•. and the ,·quit.1bk rlistril1111ion of !hl' brncfils of 1kwlopn1t·11 . · 1
It i\, howrvrr, in rl'lation 1n thf' alloration ui',hared narunil resourrcs 1h;1, l,,uity i5 likdy ID
play an imponant rok in n,minf! y<·~r\, as und<•~cored by tht· lCJ', ruling ir :fw Gvlih}wl'11Nagv11111ro.\ rnsr 1hat Cæd1oslovakia h,ttl violated infl'rn;ttional law by u11il,1:crally assuming
rontrol <lf' a ~haml rt'\OUfff and depriving llungary of irs right lo a11 l'({Ui!ahll and rcasonahk
~hart• of till' natur~! resourn·, or t\i(' Danullc. 118 In tht' f'ulp Mil/, case liw !C.f l'Onlrrrncd
that utilisatiun of a river would t1ot be cquit;1hh- and n:asonnblr 'if the •rrkn·,r, of thl' orlwr
ripari.rn Stall' in the shared rc~ourc(' ,ind the environml'nrnl protertion ol 1hc latter wcrL' not
takt·n into act·ount'. '''·'
In rr~pcrt or statt· practin· rdkctrd in 1m1ty provbions, the Pn:ambk to ihc 1<Jll7 Monnen!
Protornl rt'fkC'Cs thr airn of co11trot1iniz 't:quitahly total global emissiorr~ of ,uhscane<'s th:it
elt-pkt<· tht' owne layer·, ;in aim uan~latt·d into spcdfic obligmioll', rlin>n,(h thr proccs, of
intergowmtnc•ntal nego1iauom (a, rcilel'lt·d in ihc various Adju.~tments and Amemlml'Tlls w
lJJlcrHatio111tl d,· /'! 11hrn11•irm,•1tr ( 198~). 1~ J: P Il. lhen)(-r-,H1A, 'Equify, Spt'ti.11 Conwfrr;,qr,1" •nd rhe ·r hirrl
\\ror!tt', t ( <,fo,aJ" Jnu,,wf <~f lnrrr11a1wnrd l:nr•irm1nrttJ1t// l.-<lll' ,.ind Polii.y r,·1 (I()<){)): I h'.:i_j,Hn,HH, l)i_J]~·n•11tittf
I rrflfnt4'}1( in l1111·11mtimldi I- ru·f r(1mue~1rt1I i l1/J' (20iJbl.
1
\ri',, Jf11 «mt 4tJII;,).
Jo, l\th. I ,wd 1',17I ~•Tl h;,pl(·t 16. Pi• 1,tU -l, hd"w,
l Hl S,-r l'I'· )(fl I fl, show.
'" .., pp. ).IJ-o, hdnw.
·111 ~\'l' tl1t· I 978 tiNH_i. Oran Pri,H i11l1·. PrilH'ipk 1
in r1-~hrrk~ l11,iwli,·ttfJ1I -:-.,M-. Uwp1 . .·r 11, p 401, bdow,
1 " ( linplt't 8. pp, Hil ~•l I. llduh,
1 '" F,:11n1•h·, indu,lr: !9'J.l Oil l'ollu1io11 F•1,11d t ,111 v,·11rion. An. H(ll(a) kqt<it.thlt geo~r,1ptrr, ,J"irihulinn of
HH'IJliu•rihip i,n F X"('rlAI iv-ti (' onHni1tt·t·): l<J !'l World Hcrit.;i~r- Ct> UVt'tnkin. Art. H(l) ('eq1111nhir rt'(''"'t:'ntn1iori 01 t!!r

°"

niffrn·1>1 r,•~inn,

:,ml rnlntr1·, ul the

w,,rlcl' 0n lhc World

llrr11aµ,· Crimmi1tnl.

1'l112

llNI Ul.'>. An. 161 f I)kl

ff'lttlllrthlt.· g'1·n~1.1phk di-..1ribu1ion {)f 01t·n1l,rr hip ,,1 the_( nuncil nfth , fnlt'nHHttllHII Sl·,ih<.:d Authonty).
nti- St"1' C'.1-{. 1q1 l Bc1ll1l· ")1•,t li,hini? (onv<'n:iolt. fl. I
JU 1978 ·\ru,11lH1iHn I"' ty, Prl';rn1hk.
"" 0'1'111 IC f lfrp,>Jh I ;ri',(,, 01,1p1n B, ;>p. l I} l'l. h<'iuw
"' l'uf11 ,\/1/h ,.,..,., para. ) Il
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the 1987 Montn·al Protncol).no The 1992 Climatc Change Conventio11 rrquircs rbe equiiabk
allol·ation of emi~siun rights. although many would question whethcr thls was in fact achieved
by the targets for rrnission redudion eventually agreed in the 1997 Kyoto Protocol. 1 :1 Tlw ! 992
Biodiversity Convt·ntion requires the determination of what constitult'S an cquitabk ~haring of
the beneftts ari~ing out of the use of genetic resources. The 2010 Nagoya Protocol to the
Biodiversity Convrntion estahlishcs a regime for this purpose. bul withour daril'ying wh,il 'fair
and equitable shating· entails, othcr than that such sharin)I; shall he 'upon mutually a!!n·cd
tt·nns•.ni Co11srquently, in cach of thcse rasrs, the fa('tors w be laken iuto acrnun! in
estahlishing spcdfic rights and obligations must he dc1ennined in the drrumst,rnct·s of <'i.lCh
instrument. including its provisions, the contt·xt of its negotialion and .idoption. and :.uh~t·quent pra('tice by ihc or~ans it rstablishes and hy panies.

lntegration of environment and development
A fourth elemeni of ·sustainahle drvelopment' is the commitmenl to intrgratr environrnl'nrnl
considerations into economi, and other ckveloprnt·nt, and 10 iakc into accou11t the nt'l'ds of
cconomic and otht·r sodal devclopment in nafting, applying and interpreting environmt•ntal
ohliga1.ions. lht' arh1tral tribunal in the Tro11 Rlti11e rase confirmed thai the intrgrarion nf
appropriatc rnvironmental measures in the design and implementation of t-ronomk d('velopment activities is a requirement of international law. 2 n In m.iny way~. this element or
sustainable ciPv('lupment is the most important and 1he most lrgalisiic; its formal apµlit:ation
rc4uires the collec11on and dissemination of rnvironmcntal information, alld the conduct nr
environrnental imp,wt asscssments.n 4 The intcgration approach may also serve as ttw basi~ for
al!owing, or requiring, ·green conditiooality' in hilatcral and multilateral dcvt·loptnl'nt assislance,u~ and the adoption of differentiatcd legal rnmmitmcnts on ihe basi~ of the historie
responsibility or states (induding the resulting cconomic benl'f1ts) and their t;.ipacity w rcspond
to cnvironmental rcquirrments. u"
The integrarion of cnvironmenl and devclopment began prior to !he 1972 Stockhulni
Conference. Linka14c bctween consc.-rvntion and development was made at the U11i1ed Nution5
Ccrnference on the Conservation and Utilisation of Resources (UNCCUR) in 1949.v, In 197 I, t ht
Gem·ral Assemhly expressed its convinion that 'developmrnt plans should he rnmpatible with
a sound ecology ancl that adequ.ite t.'nviromnental condi1ions can hest be rnsurt.'rl hy the
promotion of drvelopmrnt. both at the nation.ti and international levels'. Uij Prindple 1J of
the Stockholm Dt:rlaration called on states to adopt ·an integrated and co-ordinated approac:11
to their developmenl planning so as to ensure that their development is compatible wirh the
11eed to protert and improve the human c.-nvironment'. The 1982 World Charter for Naturc
providrrl that the conservation of nature was 10 he taken into acrnunt in the pianning and

no '>,•1· Chnph·• I, pp. 1.1,1, 74, hd"''
n, Aunt·x B. IJt1t·,1ion~ nwr r.1d1 ,nuntry\ ·equirnhk sharr' of the l(lobal burde11 ol rrducinf( ~n"t:nl1uu~,· ('111i"lo11,
r,•111aln a poin1 of gr1:n1 ,0111r1111on Ill Iht· rum•nt inrrrn,11i1,nal rlimatr rhangt• n~g"11, li 111 .
" ' 1\rt. <,( 1).
,n /ro,r R/1111r , ""· I""•'- ',9 and 24J.
11 • s~e q~. its applk;ttion by the tCJ in thr G11bcilwl'I> Nu,/l'moros .-ase:. p. l 14. ahov~. "'' li 11,·r11!1y Ch,,ptH, l-! and
J~ ~low.
rn. Chaptrr 16, pp. bb7 - 8. ht·low.
1" Chapter 2, pp. 27-40. aL011C'.

tr

"
, • pp. 2JJ-6, llt'l11w
228 li 1,A Res . .tll4<} (X \1) tJq71).
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implement~tioll nf <'rnno111k and ~m:ial drvl'inpml'IH anivi,il", and tha1 du, ,. ,11111t w;;s to bt·
1akrn of 1hl' long H·nn ,·,ipavity of natura] ,y,trnl\ in formulmini:; plan~ lii, ,., ,11ui(• 1kveh1pmrnl . Nllllll'rous regiunal tr<.'a1ks wcre also adoph•d 1hat support :111 ,1ppn,1:., 1hat intc·~ra1<·~
envirnmnenr ~ncl tkvrlopment. l·xampk~ indudc: tht• l'J74 I'.iri5 Convc111.1<,,, -·,iiid1 ,alkd for
a11 'in1,•;(1a1rd µlarining policy rnnsi,t,·nt wnh lill' rC'quirrnt<·nt ofmvi1on111,
11w 1'l78 K11wair Conv<.'nlion, which ,uppon!> an 'i11tq~ralC'd 111anagt'nH'll' ,, ,, , ,.1d1 . . whkh
will ~llow 1hr a1 hit·v,'mrnt of e11v1rnnrnenra\ :1nd (kvrlopnu·m goal, · ., hannrminu,
m,rnner': 1 '' tht• 1')78 A111a1onian 'ln:aty. wh1d1 alfirms tht' nted t" 1p"i;• din :i balanl'C'
h<'lv.ern t•crrno111il' ~rowth ;rnd ron,l'rvatiun ol till' rnvironllll'nl';" ,.- and ,
l'lB', 1\Sl·.AN
l onve111io11. wbich ,ecks Jo l'ns1Jrc• that 't·on\,·rvali1Jt1 ,111d 111~11a~.nn·nt pf n;,. d n·sourrt, ;ire•
tn~atcd :1~ an inrcgrai pan or dr\dnpment pli:1nn1n~ ..~, all stages ,u1<l al (dl J \ h'. 1
For rna ny .~c,1~. liuwtvn, the inkrrwtinnal n·µulat inn
cuvironnil "'"l
:t, to<>k plan·
cxdusively in inrnna1io11al tora. ,uch a., UNEP aml thr ( onlen•nn·s ni riH' i
,·s Ill l'llViTOII·
llll'ntal tn·,Hies. which weri· 1101 dirtctly nmnc·rtl'd to rnJ·emational l'l'onr n.:, ,nganbation,,
panil'Ularly the World 8.111k ,HHI 1hc GATT/WlO. One n,n::.equ,·nr,· 1~,.•
diVl'rgt·1H'C' in
.ipfHUdl'ht'',. rh,~ i, ,l ccm~tltution:il problt•111. whkh appl'~r~ also in da· 1n~.1n , ·, in ol na1ipnal
1ts sperialhrd
gowrnn1<·n1,. Th1· l'\1nslift1l'lll 111,rnimrnb whkh originally rn.:ilt<'rl the (IN
agt·neir,, and in partkular rhl• (iAIT/WTO. the World Bank, till' rnultdal\'r:11 r', lopmenl banks
and rq(ional l'L·onornk in1c·)'.!ration organisatium. did not nddres, c11vi1;m,n ·,tal prntc,·tion
n:quin:nu·nr, or lhl· m·td ro t·n~llrl' tlwt clevdopm<'nr was environ111l'11t,1!1v ,., ,: 1i11ahk. [nvir
onmcntal c-1111<:rrns Wl'T(' hi,1011.:;dfy adc1re~,-c-d on th(' margim nf ,111ern;;,1 nal t•cono111ic
rnncerns, and II i, only ,inrl' lJNCED that iht' rl'latiomhip he1wr,·n r11vi1<>rtJ •ta l prott·ction
and ('u1no111ic deve\opme11t has ht,·tt more fully n·cogni~t'd hy tl1t· int1·11i.1!1< ·,.li rnrmnunhy.
The UNCED pron's~ anrl 1he i11stn.1rnt>111s rdkct thr m·ed to inlq.(ratl· envirom,;,•n1 and devdnpment, and it h unlikL·ly tlHJt rlw two objectivt·s muld now Ile c•asily separ;11,•u,
l'rinriple 4 111' the Rio lkclaration 1inwick, 1hat: -rn order to ad1icw ~u,,ai11:d,k dcvelopna'nt.
l'11virnmnc111al prn1ccrinn shall ,·1ms1irute an intq,(ral part of the ch>velt,1m1e111 P" ,·,·,~ and cannot
he cnl!~idrml i11 i~olation from it.''" An integrmed Rpprom:h to cnVl!fJnnirn I arnl <i,·v(·loprm·nr ha~
~1gnifirnnt pr.irtk:d co11seqt1l'nce~. mu~t norahly. rhar cnvirnnmental co11~idcr;;l!nr" will incrl'HS·
inKly he a feaTLtn· of international crn110mic policy and law(and 1h,il lawyws w;.rh i11).( in rhr an-a ni
<'11Vinmrnrnlal pm1,•rtinn will m'l·d 10 f;imiliarisr rhemsl'!ws with ('.n,nmniL· hw ,1nd cnncepts).
Tllis is hornt· out hy rht• rh,mgt•~ that have 1.ikt·n place wH·c thi' latC' I9fl0s. Exampk~ i11l'iutk: rhr
,•,iahli~hmrm of an Environmr111 Dcparttrll'tlf at ttw World Bank ,mel thl' ,1dopnon ol t·nviront1ll'nt;1] a~s<"ssnH'nt and relatrrl n•quirernenl.~; the l'nnver)!('m'(' or trad(' wilh cnviwnntl'nl at thl'
(it\ lTand ttJt•n the WTO: llw elabora1ion ortan/a(ua~r on sustainabk <kvdopmt'lit in 1hr Artidesof
Aµ:reemenl (l/' the UWD and 1hr Wro; and th<' dt-vdopmcnt nf cnvironmcnt;il jurisprudence in
co1111ic1irion, s11h\itly. fon·ii;!n inw~tmt·nt and intdlt:ttual prop\'rty law.,v.
The i11fq{n11ion or envilunment and drv!'lopmcnt, ndvnrnted by 1h,· f~h,hal instrument,
,1do1Hcrl ;,r UNCFD, .ir1d tretuirs a<lopt,•rl ,ub,"'IJll('rtll_v,nt, rl'-ope111·tl dd1;;W i,\U the 'righi lo
1

or

I

n-:i fl<H.Ji.:. ·1 m11J 8.
.1.1n l\rl. h!)l(<l),
n, Pn•amhk.
1 ·11 •\11. l(!).
ni Prt·amhlr
·",. hl\'oi,·d in rht /mt1 Rh111r

.•j•_,
iH,

l.l'if', !MI/L '-,(j

fonht•r t h<1p1n lu. pp, M,f, IH, hdf)Y.:: Chaptt·r 19. pp HOf, 4t> !w!o~;; .111,t \ l1,,iµ11.:1 2('
1<>91 Ht,,dit1•r-. i!, l nnv,•ntinn. •'\rt hlh); lll9} ClinJ,lt<: Chanj,!t.' C:or H'ntiPn. Prt';1111blt•: ,lf)(){) ( cJ lflnPu ,,),!;rn.·nw111
.t\ rt. I/ [H·q~111rn)<( !i1r 111..t;·o,!n·;1min~· of't•11\.1rc1nmem~l ,u..,tamnhdny 11iruugh,llH ch:•,·c~iopl}ll'Y)! \O-upt'r,111,ml
\t"'t'
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General prinripl ~ and rules
development', aftn t•ffom to establish a New International Economic Order in the mid-1970s

met with oppnsition from surne of the !arger industrialised countries. Pnndplt· J of the
Rio Dedarntion m1plidtly arcepts the 'right to development', although the United S1ates declnred
rhat it did not, by joining consensus on the Rio Dedaration. change its long-standlng opposition
w the 'so-called "1 ight to development"'. For the United States, devrlopment 'is nota right ... [itl
isa goal we all huld', and the US disassociat.ed it.seif from ,rny interpretation of Principle 1 thai
acl-epted a 'right to development'.2 11 Developing rnuntries have, in this context, b\.'en careful tu
introduce languaf{e into treaties to safeguard their futurc devclopment and limit the rxtcm to
which international t'nvironm~·ntal regulation might limil such developmrnt. 80th UNCED
trcaties i11dude hmguagt' to the effrct lhat the overritling priority nerds of developing countrics
are the achievc·mrnt of cconomic growth and the eradkation of povcrty/ 18 an objcctivc given
more concretr (·xpression by making the cfTel'tive implernrntation hy developing rnumries of
their commitmc•nl\ dependent upon the t'ffrctivt· implemcntarion by devcloped rountries of their
f1nancial obligation'.,. 1 "' Dcspitc.· the US languagc.>, Prinripk 3 of the· Rio Declarntion, w11h which
Prindplr 4 must be rrad to he fully understood. is part of the bargain '.>lru(k between developcd
and developing cuu11tri1•s, which is also evident i11 Iht· C'onvoluted languagr of At1ide 1(4) of Iht'
Climate Changc (. unvention. This providcs th,H the par1irs 'have a right to and should, prumo!e
~ustainahk (it-vdopml'n1·. whid1 relkcts a compromise text bctween thosl· slatt·~ whid1 sought
an express recognnion of a 'right to devt'iopment' and \hose s1ate~ whkh ,ough1 to dilute sud1 a
right by recognhing only a 'right to promote sustainabk ckVl'loµrnent'.

Conclusion
International law recognhes a principk (or ronrrpr) of'sustainahle devdopmC'nt'. Thr tl'm1 need~ to
be takrn, in the I ont('XI of its historie evolution. a~ refkrting a range of prncedural and <,ub5Wntivc
rnmmitmcnt~ and obligations. Th1-sc arr primarily, hut not exdusively, recognition uf:
• thr m:\.'d to tah 1ntn rnnsideration the nceds of present and futurc.· gc-nerations;
• the acceptann·, on C'nvironmen1al protection grounds, of limits pla,ed upon the USt' .1nd
C'xploitation of n.Jtural rrsources;
• the rok ofequ11;1hk prinl'iplrs in the allocation ofrighb anci obligations;
• the need to int,·gratr all asµC'cts of environment and tlcvelopmrnt; and
• the nerd to inteqm·t and apply rules of international law in an integratrd and 5ys1rmic manrwr.

PRECAUTIONARY PRINCIPLE2" 0
Whereas th(' prcvn11ivr principk and elements of tht' susrainahle devrlopnH'nt conrepc ran
be trnced back ro international environmental trcaties and othcr international acb sinn: at
!east the 1910s. the precautionary principle only began lo appear in inccrnational legal
n, UNCED kq,on. vr>J. Il, 17: liN Doc NCONF 151/26/Rrv.t tvol.11) I 1993).
Convt•ntion. Prramhlr; 1992 lli(odlverslty Conwn1ion, Pncarnblr.
219 1992 Climace Ch~11!(e Convenlion. Art. 4P); !992 lliodlvt·rslly Convcntion . Art. 20(4): ,c,: furthrr ChaJltt·r 16.

'3• 1992 Climatc Change

brlow.
240

D. Bod.1n~kv. 'Sdcntif,c Uu<·C'rrninty and thr Pn·<:.1u1ionary Principle', JJ l'nl'ir<minrnr 4 I 19'1 I): J. C,rnwrun and
J Abouch;i~. · 1he Prec:111tionary l'rinciple: A Funclament~J l'rlnciplr la,w and p"Jil) for rhr f'ru1,·e1i11n
1h,·
Global Envimnrn,·r11·. 14 8osro11 Collf'(IC lnrtrnatioMI and Comparatii,c lau 1 Rer•it'U' 1 (1991): C lloydrn Grav and
D Rivlin. 'A "No Rcgret\" Environmental Policy'. 83 Fo"ign Policy41 (1'>91): R. Rehhiudt'r, D111 Vor,;orge1,rin1.iµ i11

or

+,

or
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16.l

REMEDIES

INTROOUCTJON

Hereinafter,

r will assume that a legal basis for liability can be constructed, and that the

detenses put forward by defcndants will be passed by. After all, if thcre would not be a
it-gal hasis for liability, remedies do not come into play.
in this chapter the following issues will be discussed:
I damages;
1
adaptation costs;
3. contribution of mitigation costs by 'developed' countries;
-l. injunctive relief;

-'· jeclaratory relief.

16.2 DAMAGES

16.2 . 1

lntroduction

As a general rule a party that causes damage to someone else is under an obligation to pay
,ompensation if the following requircments are met:
a. there isa basis for liability; see chapter 10, with elaboration in chapter 12;
b. there isa causa! link between the act or omission of the defendant and the loss, whilst
the loss can be attributed to the tortfeasor; see chapter 15;
c defrnscs cannot be successfully invoked; see chapter 14.
Not surprisingly, many leading academics adhere to the view that liability for excessive
cmissions creates a legal obligation to compensatc the consequential losses; see in more

detail chaptcr 12. 1 After all, it seems obvious that victims should not be left empty-handed.
!

. , .&mong man) c1lllc1 • M G. F ure & . Noll em per. Tntern,1tion,1I I 1obtl,1)· as .an I n\lrumcnt to Prcvent
anJ COT)lp<n. ale for .lim, le It.ange, Srun/ortl En vir1m111t11t<1/ I uw Jour1111I. Vni. 2(,A 2007, pp. 124. al p. I 73
, r. q lrA hrber, The • for Clim,uc .A>mpc:n. t1on. Ju tie for Clim11c 01.ingc Vic11m. in a <..omplcx
\\ rlJ. Vti1h l"111· Rt\'ltk·, o. 2 2008, pp. 3n at 405 et. tq., M. I ure & , ri P~ters III the ~1une (I:<l: .), lm11.1t
I .in ·t liab1/1ry(20l I), p 260: ,. K min kailc: · lcrs, Clim te hauge l.i1tg.i11on uniler Hngh~h t.iw (2010),
Vtrhc en, 'lm111tr /1 m t Damøgr and lnttm11tional l,aw (2005), pp. 227 et cq.; M. Hariti,
pp. !I;, l' t itq
An I rrnm"tni ,it n libtr11tlon:Tht Prtcaut,onnry Principle'1 ,u11tr/l,ut11m lo the Un ut11i1wrs ·1,rn111m/1ng
C/imate (:hangt Llability (2010), pp. 248 tt s,iq.; D.A. (,rossm n, Warming up to nut O· r Jical 1dc.i:'I urt•

)81

-

-
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There probably isa second reason why this stancc is becoming ever more popular it is "
potential goldmine for lawyers, who secm to carc progressively less about the intercsts .,-'.
society at large. Ever more lawyers - a minority, hut it plays an important roie in mass
litigation - focus primarily, if not entirely, on their personal interests (they cannot dt'ccnt::,
live from less tlian, say, €1 million per annum, of course). 1

As such. the submission that climate change losses should be compensated isa far from
spcctacular finding, departing from earlier mentioned assumptions. Seen from a trad111on
legal angle, it is not so easy to explain why compensation could not be recovercd, 1:· w~'
assurnc that causation is not an insurmountable hurdle.
Still. I darc to submit the view that compensation very much is a slippcry slope Betorc
addressing the reasons why we should be cxtremely cautious to embark on the compen54 tion-vcsscl, a concisc elaboration on arguments why compensation would be the bef>t ,,·a·,
ahead.

16.2.2

Arguments for Compensation

The idea that damage, ca used by wrongful acts, has to be compcnsated probably beiong)
to the hard core of tort law in many countries ar<)Und the globe. 3 In a European rnntcxi ,
this follows from the Common Frame of Reference and the European Principles or· Ton

Law alikc. 4
Article 31 of the ILC Articles on Responsibility of States for Internationally Wron

Acts

5

reads tliat a 'responsible Statc' 'is under an obligation to make full reparation for tlic inju.r.
causcd by the internationallywrongful act'. Injuryinclude-s 'any damage, whethennatena:

2

b d climatc .-:hange litigation, 28 Colum./.Envt/.1,. 1 2003 I, at pp. 22 tt seq. a.od 58; P. Cullet, l.1.1.l-1hry ln.:
redress for human-induccd global warming: towards an international regime. Ui Stan ord Env1ro>imen1,;.
l.Aw JournA/, 2007 Vol. 26A, pp. 99 el seq. (Ms vi.ews a.re quile far-reaching). Th~~ is not to \
advo.:atc that the sky is the limit. In a UC Berkeley Publit· Law Resta.rch Pa.per (No. 980.36!) DA F
dihcu.= the varioui. options. He arrives at the condusion that the best option is
t cmittelli pay the
St.e alw the national reporu in R. Lord et al. (Eds.). Clim11tt change liauility.
'01is regrcttable state of affairs has done a grcat deal of harm, if pcm:ivcd from a bro.ider angk Ti> a
mi~undeutanding: the real evil is not e11used by lawyers. Ste for more drtalls my ntribution The ( 1l
thc Oeep Blue
Liability for mismanagement and fraud anda c:all fora .uious ckbaie In.fy
rnti
issues to Em1y5 on Tort, lnsurance, uiw and .)()Ciet)' in Honour of Bill W. D"}Wa, pp. 1063 tt
D.B. Dobbs, l,awof Rrmedie.s, p. 310; F. Trindade and P. C..ane, 11td.awof1'crlJ in Australia (I
). p. "'
Chincse Jaw isa bit different; u:c H. Koziol & Yan Zhu, B c.kground a.nd Key Omtrnt:s of the New (".hine1<
Tort Uability Law, (2010) I }ETL 328, at pp. 342 et Sl!q.
Art. 10:101 PETL and An, 6:101 PEL Uab. Dam.
It foUoW$ from the Commentary lhat State is 'intendcd in 1hc m I genert! en~·. not limited lo (h~ ~•~.ta,
govemmenl or to officers of a high levd (p. 40).

=

3

4
5
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or moral' c u d by such an act. The commentary elaborates on the meaning of' caused'.
The da ration clearly suggests that the sky is not the limit, since not every even remote
ioss has to b compensated.cWithoutgoing into anydetail - it isa hugetopic in its ownright- the otten quoted 'polluter

pays' principle also serves as an underpinning for an obligation to pay compensation.
A.mong other courts, the Indian Supreme Court has applied this principlc in various cases. 7
In its view, it means that
polluting industries are absolutely liable to compensate for the harm causcd

by them ( ... ) The 'Polluter Pays· principle as intcrpreted by this Court means
that the absolute liability for harm to the environment extends not only to
campen le the victims of pollution hut also the east of rcstoring the degradation. Remediation of the damag •d environment is part of the process of 'Sustainablc Development' ( ... ).8
In chaptcr 5, we have brietly discussed Ruggie's stance in relation to non compliancc with

his Principles, since adopted by the UN Human Rights Council. The conclusion was that

his Principlcs, understandabJy, 9 area bit ambiguous on this point; sec paragraph 5.3.
The me goes for the OECD Guidelines for Multinational Enterprises. As already mentioned in paragraph 10.3.5, they do not aim to provide binding (enforceable) rules, although
il seems quite likely that they will be called to aid by progressive courts. 'Ibat said, the

Guid lines explicitly address redress. Enterprises should 'address adverse human rights

with which they are involved'. A few sentenccs further down, they spcak of 'mitigatc
human rights impacts' and a little bit further-on 'remediation' 'through legitimate processes'.10 The mmentary p aks of·use its leverage to mitigate any remaining impact to
the greatest extent possible'. 11

imp

·rhe mere fact that compensation is often advocated as self-explanatory if someonc acts
unlawfolly, does not necessarily mcan that this vicw would have to be adopted in relation

~

J>r. I -92. ne n h rdJy blame the Il. for I • Vtng mM u,rring room. I 110w only t w II tr m my
r nenu in the r.uropcan ,r >up on Tort I w that it i virtually imJ>< ible to drafta hard ,111d .,~, rulc
for all~; ,, Art. 3:201 PETL.
e.g. , lridian Councj/for Enviro-l.e ,,1 Action v. Union of l11dia; Vtllori: Citiuns Welfare Porum v. Union
vl11uJ,o.
\ "dion: CW.uns Weifare Forum v. Union of India, 1996 per Kuldip Singh, J. at 12.
He pr
ly had to scc.k for supp<Jrt from countrics with diverging interests.

Si;;f,

,,
~

I J P 31. See ulso, n-en vaguer,

p. 32.
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to very uncommon cases where full-tletched compensation would have far-reaching ce; ,.
sequences for the tortfeasor and for society at large. As a matter of fact, di mate changt ;,
very different comparcd with other cases, given the magnitude of the problem and :.he
colossaJ amount of cumulative losses, future and present.

16.2.3

The Dilemma of Crusliing Liabiliry?

Climate change is different from the 'usual' damage-causing events. In the overwhelm in~
majority of cases, one act or omission causes da.mage to one victim or to only a f ,. vkt1:1;,
A small minority of cases is about more complicated issues, such as plurality of deiemfaPti
and tortfeasors. The DES-cases may serve an example of the latter set of c

give rise toa series of claims in unrelated

litigation, 11

s . The~ ma\

potentially before different court~:~

various countries. Particularly in those situations, it is complicated to keep the scope ,,:

aggrcgate liability within bearable limits: this can aften only be achieved by h ing ·m~ar;
to victims in all individual cases.
Cli mate change - anda few other topics, such as potcntial litigation related to the finan w'.
crisis - poses this problem on a very diff rent scale. Jf the IPCC forecasts are approximate:r
correct, the damage ca used by climate change wiil be extremely large, if we con tin ue pr

r:'

practices unchangcd. If States and/or major enterprises would be lia ble for d

c

age -:a

by their excessive GHG-emissions, this will end up in (potentially) crushing li bilit•r
It is virtually impossible to make

any realistic, let alone a well-founded, estimate of L~,,.:'

aggregate loss dimate change will cause. Too much is stilJ in the laps of the g

. For the

time being, GHG-emissions still are increasing, despite the financial crisis, largdy due:,,
growing emissions in countries such as China and India. 13 It is alrnost cert.1.m that the faw.'.
tipping point will be passed, hut we do not know to what extent That ex tent ...,,u] be densF~
for the scope and magnitude of the curnulative losses.
In brief, there is little doubt that the future looks grim. De.spile many laudable initiat;w<
to bring about the bitterly needed change of mindset and of attitude, there is at

:a

12 Su about the qucstion whcther daims can be .:ombinai befare a single court K. Oliphant (Ed.), A
tt.•
a11d IJivi.sibility of Damnge, oomparative report p. 503 and the nation~ rcpor1.$ about pa.ri. f)JD of ill,,
qucitionnairc (p. 7).
13 US Today 22 November 2010, quoting a rtport by Global Cubon Project. The global inc
15 cstim.m J
at 3%; that of China 8% and lndlu 6.2%. An ~en more reccnt report (N. H nr rt al, Chirw cmu.11,··
paradox, o.c.) p ml3 a very worrying picture. The cmissions per GDP have becn rrou ed qullc rnns1
but due to the impr Ivr e<:onomic growth the cmis.sioru; reach ~er hi ,er I d . Bru1l isa chall<" 1,,.,
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remote glimrnering of hope for significant GHG-reductions in the mid-long term - which
will be far too late. 14
Whethcr we like it or not, there are limits to the financial capacity of potential defendants
to compensate victims for their part of the losses. They are probably ahle to compensate

the less significant damage in the early stages of dimate change. But it is unrealistic to
in

urne that they will be solvent enough to make good the aggregate losses that will occur
the de a<le and centuries to come.

lf the d rcndants would nevertheJess be required to compensate (their share of) the losses,
they will go bankrupt at a (relatively) early stage of climate change. 15 This 'first gets all' approach (i.e. only the 'early' victims would be compensated) means that future victirns
ue depnved of a solvent debtor. That is far from attractive, if not for othcr reasons, then
'lc.--c.ause the future damage will often be much more serious than the damage likely to be
$ f ered in the near future.
There are many more reasons why a legal obligation to compensate the damage would be
unbalanced. I will mention just a few.

Liability law is often about victims and tortfeasors. The debate in doctrine, litigation and
l t!islation tends to focus on the question who of them should bear the loss. In average
~~, and even in most 'uncommon' cases, this isa fair and useful approach. However, it
c . rs to be that in situations, which significantly affect society at large, such as climate
ch.inge. An obligation to compensate damage, related toa defendanf s share, will ultimately
end up in a series of bank.ruptcies. It will greatly affcct other also 'innocent' people, such
as emplo ·ees who lose their jobs, retired people living from (mostly not very substantial)
pensions, il] or unemployed peop]e whose social security benefits are cut and inhabitants
of a country that 'collapses' under too heavy debts. Hereinafter I will refer to 'secondary
vktims' when I have this dass of people in mind.
"Primaryvictims' might argue that they are more 'innocent' than the 'secondary victims',
or at !east that they deserve hetter protection as they do not have or have ever had, any

benefit, whereas most 'secondary victims' derived at least some of the benefits from

1~ This not to say that nothing is hapl)ffling. Somc major cntcrpriscs are I.aking note of the changing tide and
u ta nr, filt r hmg t p. to., t rc:sponsibl . Bul th ~1111 area mmont} 8 ,de\, pcoplc ("111cn ) ;al'>C•
h.ivc tø hangc ,our c Th1 pruhably rcqu1rcs rong (fis I or uth r) mccnuw . t I t tn mo~l 'wci.tcrn'
, wurr In ·cnuvcs of th klnd ~r nnt "ontcmpløt I by rnany poht, ian ro the contr11ry, lin•n~• I
mcentivcs tcnd to dt rpcu in the af1cmt11th of the finandal crisi&.
i 'i This i, my interprctation of the IPC C projcctions and the Stern-report.
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excessive GHG-emissions. The argument may well be valid in relahon to some pa rts (,:
the dass of'secondary victims', for instance the wealthy part of the population of coum:-:e,
and well paid employees of entcrprises in the 'western world' . Sut it is far less .:orn1-1e;'.: ;,§:
in relation to 'blue collar workers' who will lose their jobs, let alone to their chil d ren.

From the moment that dimatc change disastcrs become a worldwide reality, the odds,,· .,
be against people in poor and in rich countries alike. Citizens ofboth groups of count;-; t>s
will suffer enorrnously. Our (grand)children and the generations after them will have :,,
pay the price of our recklcssness. That holds true for people the world over. i~ In such "
setting, it is far from obvious that the countries of the latter group of peoplc will ;,til'. bt:
held to compensatc the former. 17
In summary: it is extremely complicated, if possible at all, to strike a fair' balan~e . If ..: 01~,
pensation for climate change damage is to be accepted, it requires in -depth dis-:ussm:-,
on the moral and legal pros and cons and on the consequcnces of the chokes made. <)r- .;
macro-scak lherc cannot be any doubt that legal obligations for defendants to compen,a:~
their proportional part of the damagc, will have draconian consequences. Most la ,

t•;·

and courts, however, are not used, nor trained, to look at gwbfll consequen-:cs, whi'"
applying the law in individual cases.
Therc area few legal techniques to arrive at the conclusions that daims for damages shn'-. .::
be rejecte<l/~ but at the end of the day, this largely is a matter of judicial policy.
As to the legal aspccts: we should not overlook the human rights-dimensions, which ar:
valid for primary and for secondary victims. To point out a few, I refer to Artidcs 17, 2..:
23, 25 and 28 of the Universal Dedaration on Human Rights.
We shou.ld also realizc that litigation is very expensive. We may be witnes ·

to the

G);,·

mencement of a lawycr's paradise, more 'heavenly' than we have seen before. But that

t:

16 That is not cnurcly true, of ..:ouru and that makes this dcbate S<:nsitivc and tcmbly comph.;a
al 1h.c iao,,,
time, Even uncmployed or ill peopk in 'develo~~d· rnunlries oflen (no longer: always} get at le.ut ::1mm-.;;,
sodaJ se.:urity benefits: thcy have access to dean water and electridty and have" home. That
for many pcople in the poor countries. But thcrc obviously isa trend in the so callcd d~d ~ d .:
sarnfke the so c.alled 'loscrs' (such tU peoplt> who lost their job due to iITesponsibillty o(
en:
re-speet there is an approximation berwccn coUJ1trics a.11 over the globc. lf serious natural catastn,p "'",;;
ravagc a small 'dcveloped' country, a major part ofiu popuiation maywcll comecl~ to tba1uf j
ori;:t
countrtC$, u the means to comt to aid may not be available to tht extent Il
17 For uoJ order's u.k.e: the victims m.ay also live in the ·resp<>n5ible' untry.
18 Su dtapter 15 and ua. 6.2.5 bdow.
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iargely a waste of money. There is no reason why only lawyers shou1d gain from disastcrs
for the rest of the world. That money can be used more appropriately.

16.2A

A Choice between the Devil and the Deep Blue Sea

n from a moral angle, it is not easy to explain whyvictims - and even less so, still unborn
,ictims - shou.ld not be able to recover their losses, or that the loss should - in a sense be borne bys iety at large. The picture becomes more vivid when one imagines losses in
the form of deprivation of even a minimum standard of living, of one's home and of
drinking water.
\fare Limon, a senior representative of the Maldives, is right, of course, to stress the

1mportance of'redress'. 19 He undoubtedly has a point in stressing that liability that cannot
be translated into claims for darnagcs
is unlikely to be acceptable to the Inuit of North Amcrica who every year sec
their lands eroding, their houses subsiding, their food sources disappearing,
their friends and farnily failing through the thinning ice ( ... ).And what about
the people of the Maldives, the Marshall Islands, Tuvalu, or Vanatu who risk,
because of their economically motivated actions or relativelyprosperous people
in far-off lands, losing their entire homeland - the country of their birth and
the country that their ancestors have inhabited for millennia. 20
l have quoted this view extensively because it makes sense. But I am very rnuch afraid that

by many, not only
in the JUst mentioned countries. After all, the other side of the coin is that full liability will
il is not the best solution, a view that understandably will be despised

for· ecably cause cvere harm - including the possibility of practical bankruptcy - to States
and major enterprises. That will, in turn, have a major negative impact, not only on the
citizens of the relevant countries, the cmployees and shareholders (more aften than not:
pension funds) of the relevant enterprises, and by the same token on the world-economy
at !arge. In the end, it will, again, affect those directly suffering the negative consequenccs
of dimate change (such as victims of floods, hurricanes, diseases, shortage of water).

Hereinafter the latter group will be referred to as: the 'immediate' victims.21
;9 Hr -~ dmcates 'joint and s~er-..1 liability' u1 human rightB law; o.c" pp. 619 ti seq.; the submission on
j, nt l'd several liability on p. 625.
W (J,c" at p 620
:.l
cording 10-, report of the
fike for the Coordin11tinn ofHum11nltJrian Aff.,i~. air .idy 1n 2008 over

m1lhnn pcople were Ja I.i ed by sudden oruct cllm,m: rcl;itcd da ~tm A rc.:.ent r port of Gloh I
Humanit,man forunt J>l"
of a yc rlytoll of OO,OOOJcatJ1 cvcry year. nJ aglob,tl rn wf SD I r; billion

lO
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At first glance it may seem fair to place the burden entirely upon the citizens of 'polk ng
countries and on those dependent on 'polJuting' enterprises. But on second thoughts that
solution would not necessarily be so f; ir. After aJl, the greater part of the loss\ ould ther:
be borne by people who barely benefited from the exccssive emissions.
Wc must think about the best way to balance the diverging interests at stake. Diverg1r:g
between, inter alia, present and future gencrations, between rkh and p

r countries an-:
betwcen the not so wealthy citizens of rich countries who will probably suffer most tn,
of liability of their country or of key enterprises, and 'immediate' victims clsewherc. That
is a moral, a political. but also a legal chaHenge.

All in all. I am afraid that a seif-evident starting point should be that crushing liahiHty ler
damages in respcct of dimate change should be avoided, as this will do far more ha.:r:.
than good, vic.>wed from the overall perspective. For practical purposes that me s tha:
liability for damages is not the right approach. 12 In the final analysis, accepting this wi:;
provide the best (albeit less than completely satisfactory) approach to handling the , ,,1r
damage that climate change will cause - unless it is checked very soon.
Toere is an addJtional reason for this view. It will already be a huge challenge to mitigai~
GHG-emissions in due time. This may well urge 'developcd' countries to contribu,e
financially to 'developing' countries to do their part of the job; see pa

raph i 6.4 As

things stand now, we must face that the adverse effects of climate change can no longt>r
be avoided altogether. This urges for adaptation measures. Most 'developing' cou.ntric;,

wilJ be unable to finance the measures needed. To some extent, 'de lope<l' w1.mtnes
should step in; sec paragraph 16.3 below. That already isa quite heavy financial b råer:
Additional burdens would, as said befare, entail more disadvantages than advantages.
The obvious way to avoid liability would be to reduce emissions to the bare mmimi.;:r
right now. As matters stand, there is little, if any, chance of this happening in the year!! :n
come, unless the strongest and irresistible pressure is put on those holding the le-vers

(<:www.ficld.org.uk/ficld/FrF.LD_climate_cha.nge_lil1 ation.p<if>) p. 7. Onc should bear m mind th.it, ,the time being. we are in the very e.arl stages of dimatc change. It is lik.dy that the arnount.s. wil! m~
a st ggering rate.
22 This idea iJ les:s nov I than h may seem. Liahility of ~upervbors in the financial arcn~ il Qppaj ,1r
fu,:;e.:
altogethcr in quite a few countries; see C. van Dam. I.iability of Regulators New Dutch Style. m C n~
Sch ubroc et al.(Ed.), Liber Amico"4m Herman Cøwy. pp. 717 el uq. The lo
in the re-ahn of di.-r.Jtt
change will be ,ignificantly higher
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po\\er (politidans and captains of ind.ustry), either by legal or other peacefu1 means or

both.; sec pa.ragraphs 16.5, 17 and 18 below. 23

16.2.5

How to Keep Liability withiti Bearable Limits

ff one would be willing to go a1ong with the submission that damages is the wrong way to
go, the question arises bow the wayto non compensation can be paved. Toa large extent,
t at is.suc has already been deaJt with in chapter 15. Below I will address a few other means.
Once agam, I will u e the Principle of European Tort Law as an exarnple, realizing, of
course, that they do not rule the waves (not even the European wavcs). I will confine myself
to the requirements for liability."M
According to Article 2: 10 I PETL damage requires that a lcgally protected interest is affected.
Article 2:202 PETL mentions a series of protected interests. Among those are life, bodily
mtegnty, human dignity and property rights. A significant part of the damage caused by
dimate change will ari. c under these headings. Only more rcmote types of damages (such
as deteriorat1on of bi divcrsity) may be problematic, seen from the 'protected interests' -

anglc. 15 This issue will therefore be of limited use for keeping liability within bearable
!inuts. Att r aU, it would not be an appealing position to argue that these 'interests' should
be sct aside because they are not protected by Jaw.
Artide 4:102 PETI points out that the required standard of conduct depends, inter aJia,
on the 'the relationship ofproximity ( ... ) betwcen those invo]ved'. The Commentary does
notdtal with the meaning of'proximity', a common law-feature. 16 It could be argued that
re is no (or insufficient) 'proximity' between, say, a European defendant and an Aus-

tralian plainuff. Prima Ja ie that would have awkward consequences. Not only because
the plaintiff could not recover his loss, but also because he probably could not seek
injunctive relief. The latter would not neccssarily be very problematic. After all: (potential)
also J. Spicr. Dffl'la es and Climate Change: A [~gal and Moral Nighlmare, in C. van Schoubrotck et al.,
, i" ,iun, Libtr am1 orum 11,nnan ou.sy. p. 687 t'I Jl'IJ.
,,
_,.
for •"diuonll leg I in lr\lmcnl.\ to kccp habtlity Wlthin limits: M. Haritz, An /nc.o,wenient Delil•aation:
Tht P
utio,wry Prindple 's Contributiun to thL Unctrt11inties Surrounding Climale Change Li,d,ility (2010),
pp. 18-4 et seq.
25 I w che prot«uon by ant matmn I (environment I) law of on m mort ol the~ hr.ul of J m, gcs a\ldc
26
C.lcrk Lmdldl nn Torts (20 10l 'ot. 8- I 2 et srq On page 424 (No 8 17) the author quo1e l'oul. on
the pre , n Ole.LI\ lattl more than that the court hould only lrnpo • a Juty u( ,~, c tf 11 rnn. ider 11
n ht to do so'. Mcntion is made that 'ataatill wider but more contravcrsiaJ levcl, it møy take account of the
ri,blic and sociaJ policy implications of impullng a Juty' (p. 425). Hoodø le a1gumcn1 m11y he ~on ldcreJ
{8· 19 p. 42~). Some court.s also invokc 'public polu • ,onsldmat1on'I, 1u h
upporung
ml rv, c, bul
tha v
,s far from umv ~ally adopled view. A, ord ng to Lord arm n 'con 1dcr11t1 ns ... of ).iaLrnd
fin nd I poli y. ,&n: nol Ill!, .\t1Ch c.ipab lc of bclng hiltldlcd w1thin th llnut.s of 1hc foren i~ procesl (8-20).
23

,
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victims doser by could seek injunctive relief. Defendants therefore cannot take comfort
from this argument and cannot stick to business as usual.

The PETL27 do not (openly) embrace the German/ Austrian/Swiss/Dutch concept of'rci..
tivity' ('Schuttnorm') as a requirement for liability. 'Relativity' concems the questi.-m
whether the norm that was infringed, serves to protect ( the interests of) the party ·1 trd. "
In a sense, English law approximates this concept. 29 But to argue that the norm that ont
should not expose mankind to fatal risks is not aimed at protecting those. c ed against
at }east, loss of life, of property or - very briefly put - of a minimally decent stan rd of
living, is not ovcrly appealing.)O My guess is that few, if any, courts will be preparcd to
accept reasoning along this line. However, the argument/defense might be eftective m
relation to more remote kinds of damages. Besides, it could perhaps be argued that ~he
violated norm does not aim at the protection oflosses around the globe, present and futu.re

16.2.6

Conclusion

It follows that focusing on the compensation for damage isa slippery. if not extremely
dangerous, slope. 31 Theoretically it may be the 'best' option, but more likcly than not, it is

a chimera. In the longer term no country or enterprise wtU be able to meet the obligatfom
in issue here. This therefore is an option only for dreamers - and for la rcrs (attom
who have due regard to their own fortune(s). 32
This leaves untouched that liability for damages might be an option if it could be prover.
that an enterprise deliberately takes a wait-and-sit position departing from the assumptfon
that it will not be held liable for clamages. The difficulties with such a sub-rule are manifold:
a. it will be very difficult to prove;
b. it will be even more complicated to figure out which damage is ca used by this wr n
omission. If one rejects joint and several liability - which would drive enterpri

27 The wne goes for PEL Ltab. Dam.
28 Sce H. Koziol (Ed.), Unifl,ntion of Tort Law: Wron u/ncs.s, pp. 19, 121-123.
29 Rogers, 1n Koz.iol (fal.). o.c.. p. 47.
JO • 11uo W. van n• n ti al. (F..d.), Tort u:iw, pp. 65~7 and W. Wurmncst, Grundzu reine~ ei.r,,
~
Huftungmt ht, pp. 130 et 5tq. 'rhus, aJ.so Art. 2:201 (I) PEL tiab. Dam.
3 l That g
even 1lK1re for di5cw ons - pular in p
of the dounne - :a ut jomt wd scvera.l ftfflllir,
Thai should be a non-starter and wr should stop cven thinlting
Ul it. for courtesy·s uke, 1 refram !'rc~·
meotioning dv ales of this thcory in the relllm of climate ch nge.
32 Strikingty, one of the D t de ioru at COP 17 (Wor.k pro mme on lou and dam.t r) scemmgly
not strike out Jamag . But the doaunmt is vtry a.mbigu us in m.m r p
. Øoides, it i~ not cntl
and the loss i ff: sec para. 20.
car whether or not it distinguiihe$ Mtwrcn the ri ofl
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round the glob · into bankruptcy- the proportional h:ire would have to be determined.
Proportional on the basis the part of the damage ca used by the negligent omission:
c. the question would arise which act or omission is unlawful. So far, enterprises do not
know, let alone with sufficient precision, what they have to do (how much should they
redu e their GHG-emissions). Exceptions may apply in case of obviously excessive

emi 1ons; see paragraph 14.4.4.
Even in the just mentioned scenario, I am not convinced that liability for damages is the
right answer, with the exception of Hability of directors and officers; sec paragraph 13. 1.
Otber and more effectiv remedies, that would serve as strong incentives for responsible
conduct, should be explored; see chapters 13, 17 and 18.

16.3 ADAPTATION CosT

if we do not change course, and more likelythan not even if we do, quite significant losses
cannot be avoided anymore. Countries and, if thcy do not act, the 'affected peoplc' may
~i sh to take st ps to ward off the threat. This may require rather expensive measures. This
the question who has (or have) to bear these costs.

The World Bank has submitted a series of proposals in the field of adaptation. 33 UNEP
its ca.rd on adaptation and mitigation, giwn 'the importancc of imrncd1ale a tion
w I the need to upp rt the dcvdoping countric · m thetr rnit1g. t1on and adaptation effi rt'. 14
As a general rule preventive expenses can be recovered from the person who creates arisk

of

na e by his wrongful a'-1.; see in a European context Article 2: 104 PETL. Yet, expenses

are only recoverable in case of an 'imminent and real' risk of damage. Bcsides, the expenscs
shou.ld be 'reasonably incurred'.l 5 In relation to climate change, the threat will often be
sufficiently imminent. Moreover, it will be overly reasonable to embark on preventive
mea~ures.
~ot

surprisingly, various academics adhere to the view that (part of the) adaptation costs

)hould be home by 'developcd' countries. By way of example: Adger, Paavola and Huq

n\·t n1en1 lutmn to an lm:onvcn1ent Truth. E o y lem B,1scd Appro ,hr to '. hmatc Chctngc, report
I 38 nd for., tntcg1 Promcwork. T wards Lralcgidramcworlo. nn clim. te ch nge ond <lcvclnpm~nt
for the WorlJ Bank Group, 27 March 2008, No. DC2008-0002.
'4
.l5

li' l.hm. te Ch.mgc. p. I
anJ CAmmenl ry IM gnu~) p..17; i c cJlso I rt. 6· 02 Pf.L l I b l),1m ,rnJ von B r. o.c., i p 998 et
Sti , in the contcxt of (1 U) hum n right , Am1cllt· Goritin, in l ure nd t>cetcr~. o. ., pp 134 er t •I
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suggest that 'developcd' countries are responsible to assist developing countries in relation
to adaptation costs. The most vulnerable countries should get priority. ~
The Decisions adopted at the FCCC-conference in Cancun provide the usual seri~
good intentions and probably largely empty promises/7 east in eloquent phr.iM.-ol
Adaptation and mitigation should get the same priority, whilst 'enhanced acu n' is ·
to be needed. :\Il
'Developed' countries 'must take the lead in combating climate change and the advme
effect thereof. 'Combating' arguably means that some kind of compensation is needed.
That reading is reinforced by the 'commitment' of 'developed' countries to provide CSD
30 billion over 2010-2012 'with balanced allocation between adaptation and mitigatlon' ~
Even if these good intentions (and many similar at other occasions) are not m nt a,
enforceable promises, they could be called to aid by courts as 'supportive argumcn~· tn
case need would be.
The Durban-conference secmingly goes a step beyond
ncun. An Annex to the Draf1
decision on a Green Climate Fund 40 speaks of a fund that will
contribute to the achievement of the ultimate obje tive of the United Nations
Framework Convention on Climate Change ( .. ). In the context of sustainable
development, the fund will promote the shift towards low emission and climate
change-resilient developrnent pathways by providing support to developing
countries to limit or reduce their greenhouse gas emissions and to adept to the
impacts of dimate change, taking into account the needs of those developing

countries particularly vulnerable to the adverse effects of dimate change.
( . .. )The Fund will play akeyrole in channelingnew, additional. adequatea.nd
predictable financial resources to deveJoping countries and will catal
dimate
finance, both public and private, and at the international and national lcvels. •1
Does the above mean that victims or countries could clairn their adaptation ex penses from
'exccssive' emitters and, if so, to what extent? I cannot suggest anything better than tbJ,
'developed' countries should contribute to the reasonable and necessary adaptation ,o~t~
36 W. Ncil Adger et al., Toward Justice in Adaptation to Climak Change, in W. Ndl Adger et al., h,imts., •
Adaptaticm to ClimaJe Ch,;ingt', pp. 264 and 269.
37 At !east: onc cannot
pe from the impression that thcy are not meant as binding prnmi!t:$
38 UN, FCCC/CP/201O/7/Add.l pp. 3, 4 and 5.
39 Ibid., p. I 6.
40 So far, the offkiaJ decisioru are not yet available.
41 Annex supru I, 2 nd 3.
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mn1rred by 'developing' countries to the extent they cannot reasonably bear them themsdves. ln the latter respect, r g rd must be had to the GDP per capita and the part of the
po ulation that lades the means fora minimally decent life as explained in paragraph
12.2.5.

he more difficult question is how much the respective 'developcd' countries should con-

tribute. It follows from chapter 12 that therc hard.ly are truly convincing formula that are
endor- d by many or are clearly supported by either international law. human rights law
or tort law. This issue needs further consideration. For now, I stick to the following
ob. rvation. 'De loped' countries that have largely contributed to climate change should
not too easily eta 'free ride'. Potential victims could reasonably require financial efforts,
n if thcy wou.ld have some adverse impact on the economy (and by the same tokcn the
s
rd oflnring) of these countries.
The question remains whether 'developing' countries could also seek a contribution for
ada t tion cost from enterprises. I am indined to answer the question in the negative,

with one important exception. If bothenterprises and 'their' countries would be obliged
to c ntribute, there would be a duplication. After all, to some extent the need to incur the
x nses is caused by the same emissions, if the emissions of an enterprise also count as
emissions of 'its' country.

The exception that urges itself. is the scenario that the respective country is not willing to
(Ontribute and cannot be forced to do so by legal or other means. In that scenario the local
enterpri es, if belonging toa group of companies based in a 'deve1oped' country;2 should

stcp in, r think.

l6.4

MnlGATION CosT

As to mitig tion cost, the

me goes as in relation to adaptation cost. The striking differencc

is that mitigation is not only in the interest of the country in point, but in the best intcrest
of ountnc worldwide. So countries will be easier inclined to contribute.

12

para. 12.2. J0.l .5.
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INJUNCTIVE RBLIEF

16.5.1

lntroduction

It follows from the above that compensation, all in all, is the wrong track in my \il'w,
despite the fact that ex post remedies belong to the lawyer's paradigm and still i& commm:
ground in legal education in many places. All the more so because it would mean that \H
first let things happen, and act only when the evtl has already materiali1.ed. I cannot think
of any good reason why a great many people would have to be exposed to major risL..
whereas thcy could, at best, only seek compensation when the damage is done.

Happily, therc are promising developments. For instance, prevention played an imp<irtani
rolc in all EU-documents in relation to environmental policy. 43 It is explicitly menrioned
as an option in the Ruggie-Principles.44 As may follow from the references in the foot.11ote\
below, there is an emcrging line of thought in doctrinc that emphasis must be pul on t:ie
prevention of losses. The TCJ points at the utmost importance of prevention.~' The new
Chinese tort law put~ quite some cmphasis on prcvention and injunctive relicf to remoVt·
the source of danger. 46 A rccent comparative study reveals a wealth of informa6on.4'
As a matter of fact, prevention will already come too late. After all, more likelythan not,
emfasions in the past do alrcady causc damage; see paragraph 2.5. Irrespective of our ett rts
to reduce GHG-emissions in the (near) future, the situation will worsen. So, more dan,agt

will occur anyway. This leaves untouched that we still can avoid nightmare scenarios. Te
that extent injunctions come into play. 48

43 L. Krå.mer, The G,cnesis of EC Environmental Principle~ in Ridiard Macrory (ed.), Principb oi Furc)pt:"Jli
Environmental Law {2004) p. 38. See ai.so ECI Regi no v. Ministry of AgnruJture [ 1998 l ECR I ::: ! I •
63 and 64.
44 O.c. • p. 22.
45 lCJ. Argentine v. Umgua (Pulp Mills) ~205.
46 Helmut Kozfol and Yan Zhu, (2010) 1 JET!. 328 at 342. The author~ labd this apprnach as 'astontshmg fn,:1".
a systematical point of view·. thus ignoring thai the Chi nese are - at lcast on papcr - ahcad of f.urqlc
47 R. Lord, S. C'ioldberg, L RaJamani and J. Brunnfr (,-ds.), Climatc change liability.
48 See i11tr.r a/i11l, M. Faure and M . Pcetcrs, in the same (ed.). Climatc change liability pp. 261 et sr1 , C 1-.ir.
Dijk, in the same book p. 221; G . Kamin aite-Saltcrs, Climatc Changc Litig.ition under English La"' rF ., et seq. and more generally, n from a comp rativc angle, W,H. van Boom. Comp IJV ~otc-s on lniu ncum·
and Wrongful Risk-Ta.king, 17 Maustricht Journal of Europt"" ,md Comparative L.:,-.., I (2010) JO et
.mJ
in the same volumc (at pp. 32 d srq,) A. Ogus and L Visscher. A Law and Ecnnomics Pers :tiw ,,r
lnjunctive Relief.
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Requirements for lnjunctive Relief

lntroduction
Heremafter, I
ume that the leve! of emissions of a specifk country or enterprise are
higher than legally allowed in the sense set out in chapters 10 and 12. Otherwise, there is
nø r m for injunctions, of course.
16.5.2.l

A

r1.1.mg to the predominant view, discussed in chapter 2, the present rate of GHGi::
ions wil1 cause extremely serious harm for manypeople. As a general rule, potcntial
vi ms nask courts to issue injunctions toward those whose wrongful act.s or omissions
will bring about these losses. That isa far from spcctacular finding. 49
The Requirements for lnjunctions
!ssuing missions often requires a kind of balancing of the respective intercsts and - as
1
ing US author on liability law Dobbs puts it - various ethical considerations.so
t n to have quite some discretion; that is long established and makes possiblc
1 ns 'flcxible, intuitive, and tailored to the particular case'. 51 Relevant factors have to
he iellt. partacularly the magnitude of the harm, the prospect of grave or even irreversible
and th chances of manifestation of such losses. 51 Compliance with his duty should
:lOt be ·oo burdensome for the defendant. sJ It follows from paragraph 2. 7 that those costs
wiU ! eJy be bearable.
16.5.l.2

If wc b ance just mentioned factors, onc can barely arrive at a different conclusion than
t injunctions stand a fair chance, given that the stakes are tremendously high. Sccn
malegal angle, it is not easy to explain why they should not be granted, assuming that

the emissions can be labeled as wrongful.
fa..:eptions may apply in the short term, particularly in relation to 'vital' industries that

cannot move as quid<ly as legally required; see paragraph 12.2.10.3.3. Faure and Peeters
may well be right that this type of claims may be doomed to foundcr if, for instance, the
ie n<iant would be a (coal-power) plant and if the country would not have sufficient
.
.
f
S4
.iite
t.Jve sources o energy:
ung m n · oth , "1. • h1urc and A. 'ollk.l mpcr. SF.I./ 26A 2007 I •12, at p. 176; G. KamimkaiteiJ.( pp. 95 96; D.A. Gro ~man, ul., .ti pp. i;s a1ul 59
l>.S Dobb~ IJAW of Rrmrd, 1 (2 nd ed.), rr 66, 67 and 16().
o.c., p. 66; W. van Boom, Maastricht Journ"I 11/ Ti11rcip,:r111 a,id ·,,mpamtive Law (20lll) I, at Pl'· 14

ta

\i
~1

15.
'l Va.n
3J Van
:,4-

x,m, o.c .. at p. J5; pp. 20 and 29 et uq.

·~ p.

m, o.c., at p. 30.
2.61.
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Injunctions should make crystal dear to the defendant what he has to do. That is quite a
challenge for courts. It may follow from chapter 12 that there are quite a few possibilitic,
to be suffidently precise on this point.
As to possible defenses, I may refer to chapter 14.

16.5.2.3

Clean Hands
One of the element'i courts may take into account, is whether the plaintiff comes wi1h
dean hands. Claims for injunctions may be rejccted if the plaintiff s misconduct is sufii
ciently related to his daim. According to Dobbs the undean hands-doctrine is sometime5
'tossed on the conference table like a wild card in a poker game, used to mean whatever
one needs it to mean'. 55

If applied in climate change cases, the unclean hands-doctrine might give rise to veT)· de;.
icate and difficult discussiuns. Would a plaintiff, who lives in a spacious house, often goe:s
on holiday by airplane, or drives hugely energy eating cars, be in a position to sue the
man ufacturer of his car, or even a country or enterprise which emissions are excessive!
I,eaving aside that an answer in the negative would not do much harm, given that thcrc
,, '

are enough potential plaintiffs with (sufficiently) dean hands, [ tend to agree with Dobbs
that the answer should be in the affirmative, arguably with the exception of a daim against
the manufacturer of the car in the example just mentioned:

If there are any cases at all in which there is room for 'undean hands' as a purely
equitable defense based on discretion to dcny cquitable remedies, the plaintiff s
remedy against the defendant should not be denied unless his misconduct has
actually harmed the defendant, or has at ]east put the detendant in substantial
risk or harm from that misconduct. 56

16.s:2.4

Mission Impossible?

I realize quite well, that granting emissions requires courageous courts. That goes for
injunctions toward enterprises and even more so for injunctive relief toward nation;,;
States. In my submission, explained in more detail in chapters 10 and 12, there isa sut dent
legal basis for courts to fil! the gap.

55 Ibid., p. 68.
56 P. 70; su also p. 71. Departm from Lhls position. lllly, the US could rguably not
say. China. Thcre probably are othcr obstadcs too.
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lilJ I d adlock (whatever the reasons may be) politidans might welcome if
would step in. That has also been the case in many instances in the past. If courts
teU them that thcy must do something, voters cannot blame the politidans.

Given the
( :i

wo

· could borrow arguments from the very firm and repeated pledges made by senior
politicians too. It would be slightly embarrassing for them to argue that the courts overtheir ow rs if they do nothing eJse than translating their promises into concrete
. the less in view of the UN Millennium Declaration: 'We spare no effort to frcc
ill of humanit}', and above all our children and grandchildren, from the threat of living
L,n a an •t irredeemable spoilt by human activities' and 'to cmbark on the required
w:tion in emissions of greenhouse gases' (emphasis added).s7
sir I

The f ,ciaJ position of many 'developed' countrics is, time and again, that they realize that
:ilt §ituation is urgent and that scaled-up overall efforts that allow for 'the achievement of

. tred stabilnauon le

Is' are nece ary to keep global climate change below an increase
Qi2Q Co er pre-industrial levels. 58
½y

mi ion e ms in line with the ICJ's view on remedies. In the context of gross vio,n of human

rights, it observes

no m t r , hat approach a specific legal system takes, in all judsdictions the
la of civil remedies can be invoked to remedy harm to life, liberty, dignity,
physical and mental integrity and property. White the law of civiJ remedies
not generally use human rights language, the Panel considers the harm
d
to one or several of these intcrests will always be an inherent part of a gross

human rights abuse. and as a result in cases of gross human rights abuses, civil
daims will be possible. 59
Tliære is nor •a. on to assume that ICJ contemplated climatc change. Besides, its emphasis
pr;:> ably is on compensation. 60 Be that as it may, injunctions are part of civil remedies,
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leaving aside the (for our purpose) not overly fruitful debate whether or not they belun5
to civil law. 61

16.6 DECLARATORY RllLIBP

Declaratory relief raises more or less the same questions as thosc discussed in paragrap:i
16.5. I will not repeat myself.

62

Mary Wood, a leading acadcmic in this field, is one o:· the

ardent advocates of this kind of relief. She aims at

a judge [that] can order an accounting against any leve! of government. An
accounting isa very easy standard tool .. . and it basically means the g vernment
would have to measure its carbon footprint, which is very feasible thcse days,
and it would have to show the court that it' s rcducing carhon in accord nce
with the scientifically defined fiduciary obligation .bJ
Claims could go quite far in this respect, as the following cxample may show. Dedaralory
judgment was sought against the UK for its alleged Jack of adequate environmcntal am:
human rights considerations in investing with the Royal Bank of Scotland as RBS alleg l)

..

,

has used monies to finance several controversial companies and projects that undermme
the UK's commitment to halt climate change. 64
The most obvious partics to seek declaratory relief are potential vk-tims (such as sma::
Pacific States, Bangladesh, future generations) and NGOs.b' Ideally speaking, they shouJc
join forces with enterprises. As already observed in chapter 12 and paragraph 14.4.4, the
state of the law is rather undear as to the question how far GHG -cmissions should be
reduced and by whom. Enterprises of good will - probably a majority - might well be
willing to curb thei r GHG-emissions if they would know with sufficient prec1sion wna:

they have to do. That said, plaintiffs of the former catego.ry and enterprises do not ( ncce~
sarily) have the same interest.s, 66 as many enterprises also have other preoccupations than
caring for the common good. Put differently: potential victims and NGOs wiJl likelv aim
at more ambitious reductions than most enterprises.

61 Ste W . van Boom, Maastricht l..iw Journal of Europtun and Comparativt /,aw (201011. at pp. 12 anJ i.,
62 &efor an cxamplc, Peter Gray & Naorni HodJl on v. Mac.quarie ,t riu.ition. (2010) 12010] NSWLf( .i-l nic
(Australian) Court found thai lhc authority is limited lo an arnount whkh ~ rcasonablc re rJ an.i ,a,:
for peoplc and the cnvironmenl
63 Websitc Cillzcn Action Monitor, intcrvicw publishc<l in High (',ountry N~ on 12 Ma)• 2008.
64 R v. HM Trcasury (2009) (2CIO'JJ EWHC 3020; daim denic<l.
65 Su about I ga.I obligationa to~ rds future gcn erations chaptcr 8.
66 At lcast not in Lhc 5hort tenn; in the J ngu term, their intrrests are lar I the ..ime.

198

6366
1.6

ro some ex:tent.

REMlW/f!S

king dedaratory rclief is a risky game for all plainti(fi. After all, it may

md up in undesirable judgments. I.e. judgments which eithcr endorse the issue to the
:eg1siawr or judgments which put very limited, or -- unlikely - too far reaching obligations
,•:; ~he shoulders of enterprises. In both cases society at large would be worse off. First,
mch judgments would be bad precedents. Secondly, and more importantly, they might
be an excuse or even justifkation for enterprises to confinc themselves to very limited
reil ons, wh1ch would be a major set-back for coming togrips with global climate change
:r: Jue time.
n rom the perspectl of enterprises, one of the advantages of dedaratory judgrnents
,. ouJd be that compliance with the same will probably 'immunizc' them from Hahility,

cn1e~ the courts rendering dedaratory judgments undisputedly were too lenient for
:adu
in view of the obligations based on international law.
:r

Il , of course,

that my submission cannot sol ve all problems. Not only because courts

might ta the position to abstain (leaving it to legislators or the international community
to d td these issues) but also because thcir rcspective judgments may well point into
(v 11 ) d1 crcnt directions. In the latter case, it lar ely isa business dccision how to salve
1cult ·. Entcrprises with subsidiaries abroad and/or engaged in business with other
tries rna prefer to stay on the safe side, because they could be confronted with clairns
from various countries, governed by dilt rent laws. The best they could probably do is to
,ompiy with the requirements of the most demanding courts. Departing from t.hat
1

us

on, NGOs and potential victims do not have to fear forum shopping from
which could consider to seek declaratory relief from allegedly lenient courts

ioniy).
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". ($..$*).D>WU

)#$.QOPU- +*-//*/#  0()$"#/.*0)$'!*0. *)'$(/ #)" ;/# + $'
++*-/ 0-*) 0()$"#/.)/# )1$-*)( )/#$"#'$"#/ /#/;. *)/# $-0/4*!
$)/ -)/$*)'**+ -/$*)!*-/# +-*"- ..$1 - '$5/$*)*!-$"#/.;// .(0./ ).0- /# 
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2#$# /#  -$"#/ /* '$!  (4   / ./& ; )  (+-"(+" $) /#  .  *! $)0./-$' /$1$/$ .;
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#$. !$)$)" 2. *)!$-(  $)  .  *) $- ) )*$.  +*''0/$*) ($//  4  +-$1/ '4@
*+ -/ .( '/ -$)0..$)/# $-'' " $(+/.*)/# -$"#//*+-$14)/*!($'4
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//  /* - "0'/  /#  /$1$/$ . *! +-$1/  /*-. 2# -  !$'$)" /* * .* (4 - .0'/ $)
1$*'/$*)*-$(+$-( )/*!/# . -$"#/.>


WW,(

--(''-!+,/C!'"- "' (&IJ;)*>RUOQQEXV;KPPX; QOOR>

WX,('+2"%"3/C.+$2IJ;,.)+)*/
XO,(

VP;KVP>

()3,-+/C)"';)*>PUVXWEXO;KTQ; PXXS>

XP,(2//C.,,";)*>TTVQREOOAKWX;
XQ

QOOT>

CAKPRQ>

XR,("(&%%"/C

-%2;)*>TXXOXEOO;KVW; QOOV<,((+'((&3/C)"'A)*>SPSREOQ;KTT;

 QOOS>





QO

6394

#  )/ -@( -$)*0-/*! 0()$"#/.#.- + / '4!!$-( /#/// .(4 # '
- .+*).$'  !*- #0() -$"#/. 1$*'/$*). -$.$)" !-*( /#  *)0/ *!  +-$1/  /*-.> )
%,*.3 (+" .3; 2#$# - '/  /* )!*-  $.++ -) ; /#  *0-/ .//  /#/ C)
$'' "' / 2#$# 1$*'/ . #0() -$"#/. ) 2#$# $. $)$/$''4 )*/ $- /'4 $(+0/'  /* 
//  G !*- 3(+' ;  0.  $/ $. /#  / *!  +-$1/  + -.*) *-  0.  /#  + -.*)
- .+*).$'  #. )*/  ) $ )/$!$  H ) '  /* $)/ -)/$*)' - .+*).$$'$/4 *! /#  // ;
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Greenpeace Nordic Association and Natur og ungdom (Nature & Youth) (the plaintiffs) are
challenging oil and gas production licenses awarded in the 23rd licensing round (the Licensing
Decision) in part for the failure to adequately consider the impacts on the environment in
violation of Norway’s obligations under international law and the right to a healthy environment
guaranteed by the Constitution of Norway.
The U.S. Office of the Environmental Law Alliance Worldwide (ELAW) respectfully submits
this amicus curiae brief in support of the plaintiffs under §15-8 of the Norwegian Act on Civil
procedure of 17th June 2005. ELAW is a nonprofit, nongovernmental organization registered in
the U.S. state of Oregon. For more than 25 years, ELAW has assisted lawyers around the world
who are working to protect communities and the environment. Through this work, ELAW is in a
unique position to monitor globally significant legal developments. The purpose of this brief is
twofold. First, ELAW intends to share with the Court important jurisprudence from foreign
courts and tribunals that have ruled on issues similar to those raised by the plaintiffs. Second, this
brief highlights important deficiencies in the information provided to the decision makers as part
of the environmental impact assessment that formed the basis for the Licensing Decision.
I. Government Decisionmakers Should Weigh Proposed Projects in Light of the
Constitutional Right to a Healthy Environment
The plaintiffs clearly articulate the need for government decision makers to consider the impact
of proposed projects on the right to a healthy environment, which is guaranteed under Article
112 of the Norwegian Constitution. The Government contends that although the constitutional
right is legally binding, it does not grant petitioners a right to challenge administrative action
such as the Ministry of Petroleum and Energy’s Licensing Decision.
Courts and human rights commissions in other countries have determined that a citizen’s
fundamental right to a healthy environment may not be infringed by government action –
including action by the executive branch.
In a case very similar to the one currently before this Court, the Supreme Court of the Philippines
rebuffed the Philippine government’s efforts to dismiss a case challenging the constitutionality of
timber harvesting licenses issued by the government. Not only are the facts in the case similar, so
is the law.
In 1993, a group of young people and their parents brought a case alleging that the Philippine
Department of Environment and Natural Resources (DENR) abused its discretion when it issued
timber license agreements (TLAs) in contravention of the right to a balanced and healthful
ecology. DENR questioned the justiciability of the citizens’ claim, arguing the environmental
right contained within the Philippine Constitution is not subject to protection by the state. The
Supreme Court disagreed. It acknowledged that although the right to a balanced and healthful
ecology is found outside the Bill of Rights, “it does not follow that it is less important than any
of the civil and political rights enumerated in the [Bill of Rights]. . . . As a matter of fact, these
basic rights need not even be written in the Constitution for they are assumed to exist from the
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inception of humankind.” Minors Oposa v. Factoran, Supreme Court of the Philippines, G.R.
No. 101083, 224 S.C.R.A. 792 (July 30, 1993).1
The Supreme Court of the Philippines also addressed the same concern that the Government has
raised here – that courts do not have the jurisdiction to consider whether the executive branch has
acted contrary to the constitutional right. The Supreme Court found that a constitutional
provision declaring “Judicial power includes the duty of the courts of justice to . . . determine
whether or not there has been a grave abuse of discretion amounting to lack or excess of
jurisdiction on the part of any branch or instrumentality of the Government,” granted Philippine
courts jurisdiction to review the constitutionality of action taken by the DENR to authorize
timber harvesting.2
In Africa, the African Charter on Human and Peoples’ Rights protects the right of citizens to “a
general satisfactory environment favourable to their development,” as well as the right to
physical and mental health.3 In 1996, two human rights organizations complained to the African
Commission on Human and Peoples’ Rights that the Nigerian National Petroleum Company
(NNPC, the State oil company) “exploited oil reserves in Oganiland with no regard for the health
or environment of the local communities[.]” Social and Economic Rights Action Center (SERAC)
and Center for Economic and Social Rights (CESR) v. Nigeria, African Commission on Human
and Peoples’ Rights (Communication No. 155/96) (27 October 2001) [hereinafter SERAC].4 The
Commission recognized that Nigeria incorporated all of the rights protected by the African
Charter into domestic law, but that it was not possible for citizens to seek redress in Nigerian
courts because of restrictions imposed by the then military government.5 Finding no domestic
remedies available to the petitioners, the Commission accepted the petition and considered the
merits.
The issue before the Commission was whether the government of Nigeria, through its
involvement with the NNPC and Shell Petroleum Development Corporation, violated the Ogoni
people’s rights to health and a healthy environment through the exploitation of oil resources in
Ogoniland that caused widespread contamination of the environment. The Commission
explained that “[t]he right to a general satisfactory environment, as guaranteed under Article 24
of the African Charter or the right to a healthy environment, as it is widely known, . . . imposes
clear obligations upon a government. It requires the state to take reasonable . . . measures to
prevent pollution and ecological degradation, to promote conservation, and to secure an
ecologically sustainable development and use of natural resources.”6 In addition to the African

1

Minors Oposa v. Factoran, Supreme Court of the Philippines, G.R. No. 101083, 224 S.C.R.A. 792 (July 30, 1993),
available at: http://www.lawphil.net/judjuris/juri1993/jul1993/gr_101083_1993.html.
2
Id.
3
Article 24 of the African Charter on Human and Peoples’ Rights guarantees “All people shall have the right to a
general satisfactory environment favourable to their development;” and Article 16 guarantees “Every individual
shall have the right to enjoy the best attainable state of physical and mental health,” and requires State Parties to
"take the necessary measures to protect the health of their people and to ensure that they receive medical attention
when they are sick."
4
Social and Economic Rights Action Center (SERAC) and Center for Economic and Social Rights (CESR) v.
Nigeria, African Commission on Human and Peoples’ Rights (Communication No. 155/96) (27 October 2001), at
para. 2, available at: http://www.achpr.org/files/sessions/30th/comunications/155.96/achpr30_155_96_eng.pdf.
5
Id. at para. 41.
6
Id. at para. 52 (emphasis added).
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Charter, the Commission recognized that “Article 12 of the International Covenant on Economic,
Social and Cultural Rights . . . requires governments to take necessary steps for the improvement
of all aspects of environmental and industrial hygiene. The right to enjoy the best attainable state
of physical and mental health enunciated in Article 16(1) of the African Charter and the right to a
general satisfactory environment favourable to development . . . obligate governments . . . [not
to] tolerat[e] any practice, policy or legal measures violating the integrity of the individual.”7
II. Decisionmakers Should Balance the Constitutional Right to a Healthy Environment
with other Rights
Courts have clearly articulated the need to protect environmental rights over economic rights in
several cases. For example, Colombian citizens presented constitutional claims against several
provisions of laws approving multi-year national development plans. Sentencia C-035/16, Corte
Constitucional de Colombia (8 de febrero de 2016).8 The Constitutional Court nullified a
provision that would have allowed existing license holders to extract minerals, oil, and gas in
páramos (high-elevation wetlands), notwithstanding a general moratorium on mining activities
in these ecologically important areas. The páramos provide vital environmental services in
regulating the hydrological cycle and sequestering carbon; therefore, according to the Court, the
government of Colombia must protect páramos as part of its duty to fulfill the constitutional
rights to a healthy environment and to water. The Court explained: “[E]nvironmental protection
prevails over economic rights acquired by private persons by means of environmental permits
and concession contracts when it is proven that the activity produces harm, or when there is
reason to apply the precautionary principle to avoid harm to non-renewable natural resources or
to human health.”9 The Court emphasized how the concept of sustainable development is
intended to harmonize and reconcile the tension between the constitutional rights to a healthy
environment and to economic freedom.10 The Court concluded that environmental sustainability
is a “determinative factor in the analysis of constitutionality” and explained that courts must act
as a counterbalance to the short-term interests represented and promoted by the legislative and
executive branches.11 The Court also highlighted the strategic importance of preserving páramos
for climate change mitigation.12
Similarly, in Earthlife Africa Johannesburg v. Minister of Environmental Affairs, the Gauteng
Division of the High Court of South Africa, examined the Department of Environmental Affairs
(DEA) granting of an environmental authorization for a coal-fired power plant, and the review of
that decision by the Minister of Environmental Affairs. Earthlife Africa Johannesburg v.
Minister of Environmental Affairs and others, Gauteng Division of the High Court of South


7

Id. at para. 52 (internal citation omitted).
Sentencia C-035/16, Corte Constitucional de Colombia (8 de febrero de 2016), available at:
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2016/c-035-16.htm.
9
Id. at para. 128 (emphasis added). Unofficial translation of the original: “la protección del ambiente prevalece
frente a los derechos económicos adquiridos por particulares mediante licencias ambientales y contratos de
concesión en las circunstancias en que esté probado que la actividad produce un daño, o cuando exista mérito para
aplicar el principio de precaución para evitar un daño a los recursos naturales no renovables y a la salud humana.”
10
Id. at paras. 129-130.
11
Id. at para. 176.
12
Id. at paras. 150, 156 & 171.
8
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Africa, Case no. 65662/16 (2017).13
Interpreting section 24 of South Africa’s constitution, which establishes the right to a healthy
environment, the High Court declared:
Section 24 recognises the interrelationship between the environment and development.
Environmental considerations are balanced with socio-economic considerations
through the ideal of sustainable development. . . . Climate change poses a substantial
risk to sustainable development in South Africa. The effects of climate change, in the
form of rising temperatures, greater water scarcity, and the increasing frequency of
natural disasters pose substantial risks. Sustainable development is at the same time
integrally linked with the principle of intergenerational justice requiring the state to take
reasonable measures [to] protect the environment ‘for the benefit of present and future
generations’ and hence adequate consideration of climate change. Short-term needs must
be evaluated and weighed against long-term consequences.”14
The Court ultimately set aside part of the Minister’s decision, remitted “the matter of climate
change impacts to her for reconsideration on the basis of the new evidence in the climate change
report” that was submitted after the original authorization, and suspended the environmental
authorization pending the Minister’s review of the decision.15
III. The Ministry Cannot Determine whether it is Protecting the Right to a Healthy
Environment without Adequate Information about the Likely Impacts
As the plaintiffs argue, the Ministry could not have appropriately considered the impact of the
Licensing Decision on the fundamental right to a healthy environment, because the
environmental impact assessment documents did not include all of the information necessary for
informed decision making. As explained further below, the Ministry had inadequate information
to evaluate the true impact of the Licensing Decision related to the impact on the climate, the
environment, air quality, human health, and the marine environment.
At least one tribunal has considered this exact issue, and found that protecting the fundamental
right to a healthy environment requires a proper evaluation of the likely impact of proposed
projects. In the SERAC case described in Part I, the African Commission declared that the duty
to protect fundamental rights to health and a healthy environment “must . . . include . . . requiring
and publicising environmental and social impact studies prior to any major industrial
development . . . and providing meaningful opportunities for individuals to be heard and to
participate in the development decision affecting their communities.”16
Courts in the United States (U.S.) have recognized that decisions based on an environmental


13

Earthlife Africa Johannesburg v. Minister of Environmental Affairs and others, Gauteng Division of the High
Court of South Africa, Case no. 65662/16 (2017), available at:
http://home.elaw.org/system/files/attachments/publicresource/za.earthlife.Earthlife.6.march_.2017.pdf.
14
Id. at para. 82 (internal citation omitted and emphasis added).
15
Id. at paras. at 119-121.
16
SERAC at para. 53.
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impact assessment (EIA) that is legally inadequate cause more than procedural harm, but harm to
the environment, as well. This perspective has prompted courts to enjoin activities until EIA
requirements are fulfilled. For example, the U.S. Court of Appeals for the First Circuit described
the importance of ensuring that all of the information required by the U.S. environmental impact
assessment law, known as the National Environmental Policy Act (NEPA), is made available to
the public and to the government decision makers before a decision is made. Sierra Club v.
Marsh, 872 F. 2d 497 (1st Cir. 1989). The Court also clearly articulated the harm that comes
from violations of the EIA process. The Court referred back to an earlier decision, endorsing its
ruling. In that case, environmental organizations challenged decisions related to offshore oil
leasing:
[W]hen a decision to which NEPA obligations attach is made without the informed
environmental consideration that NEPA requires, the harm that NEPA intends to prevent
has been suffered. . . .
Moreover, to set aside the agency's action at a later date will not necessarily undo the
harm. The agency as well as private parties may well have become committed to the
previously chosen course of action, and new information--a new EIS--may bring about a
new decision, but it is that much less likely to bring about a different one. It is far easier
to influence an initial choice than to change a mind already made up.
It is appropriate for the courts to recognize this type of injury in a NEPA case, for it
reflects the very theory upon which NEPA is based--a theory aimed at presenting
governmental decision-makers with relevant environmental data before they commit
themselves to a course of action. This is not to say that a likely NEPA violation
automatically calls for an injunction; the balance of harms may point the other way. . . .
[T]he harm at stake is a harm to the environment, but the harm consists of the added risk
to the environment that takes place when governmental decisionmakers make up their
minds without having before them an analysis (with prior public comment) of the likely
effects of their decision upon the environment. NEPA's object is to minimize that risk,
the risk of uninformed choice, a risk that arises in part from the practical fact that
bureaucratic decision makers (when the law permits) are less likely to tear down a nearly
completed project than a barely started project.17
Following this reasoning, the Court succinctly summarized:
[T]he harm at stake in a NEPA violation is a harm to the environment, not merely to a
legalistic “procedure,” nor, for that matter, merely to psychological well-being. . . . But
the risk implied by a violation of NEPA is that real environmental harm will occur
through inadequate foresight and deliberation. The difficulty of stopping a bureaucratic
steam roller, once started, still seems to us . . . a perfectly proper factor for a district court
to take into account in assessing that risk, on a motion for a preliminary injunction.18

17

Sierra Club v. Marsh, 872 F. 2d 497, 500-501 (1st Cir. 1989) (emphasis in original), available at:
https://www.leagle.com/decision/19891369872f2d49711260.
18
Id. at 504 (emphasis in original).
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Courts in at least the U.S., Australia, and South Africa have required decision makers to consider
the climate impacts of projects during the environmental impact assessment process.
In a case concerning offshore oil drilling in the Chukchi Sea off the coast of Alaska, a U.S. Court
of Appeals explained that the Bureau of Ocean Energy Management “is required to take into
account the full environmental effects of its actions when deciding whether and in what manner
to pursue the lease sale. . . . It is only at the lease sale stage that the agency can adequately
consider cumulative effects of the lease sale on the environment, including the overall risk of
oil spills and the effect of the sale on climate change.”19
In a recent case, the U.S. Court of Appeals for the Tenth Circuit strongly criticized the
incomplete climate impact analysis prepared for the proposed expansion of a coal mine. A
coalition of environmental organizations challenged the analysis, alleging the Bureau of Land
Management (BLM) discounted the significance of greenhouse gas (GHG) emissions associated
with a proposed coal mining project on the basis that if the coal was not mined in the particular
project, the same amount would simply be mined somewhere else and used for electricity
production. The Court of Appeals rejected this approach and declared that the “BLM’s
assumption that there was no real world difference between issuing [the leases] and declining to
issue them because third party sources of coal would perfectly substitute for any volume lost on
the open market should the BLM decline to issue the leases was arbitrary and capricious.”
WildEarth Guardians v. U.S., D. C. No. 2:13-CV-00042-ABJ (10th Cir. 2017).20 The Court
remanded the decision to the lower court for further proceedings.
In 2006, the Australian New South Wales Land and Environment Court declared that the impact
of burning coal at a power plant should be studied as an indirect impact of coal mining. In Gray
v. The Minister for Planning,21 petitioner Peter Gray challenged a decision by the DirectorGeneral of the Department of Planning approving the EIA for a proposed coal mine. Gray
asserted, among other things, that the EIA should have considered the impact to the climate of
burning the mined coal at a coal-fired power plant.
The Court agreed, explaining:
Climate change/global warming is widely recognised as a significant environmental
impact to which there are many contributors worldwide . . . . The fact there are many
contributors globally does not mean the contribution from a single large source . . .
should be ignored in the environmental assessment process. . . .
***
I consider there is a sufficiently proximate link between the mining of a very substantial
reserve of thermal coal in NSW, the only purpose of which is for use as fuel in power

19

Native Vill. of Point Hope v. Jewel, 740 F.3d 489, 504 (9th Cir. 2014) (emphasis added), available at
https://www.leagle.com/decision/infco20140122128.
20
WildEarth Guardians v. U.S., D. C. No. 2:13-CV-00042-ABJ (10th Cir. 2017) at pg. 17, available at:
http://www.elaw.org/system/files/attachments/publicresource/US_WildEarthGuardians_Sept2017.pdf.
21
Gray v. Minister for Planning [2006] NSWLEC 720, available at: http://www.elaw.org/AU_Gray_2006.
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stations, and the emission of GHG which contribute to climate change/global warming,
which is impacting now and likely to continue to do so on the Australian and
consequently NSW environment, to require assessment of that GHG contribution of the
coal when burnt in an environmental assessment[.]
***
While the Court has a limited role in judicial review proceedings in that it is not to
intrude on the merits of the administrative decision under challenge . . . it is apparent that
there is a failure to take the principle of intergenerational equity into account by a
requirement for a detailed GHG assessment in the [environmental assessment] if the
major component of GHG which results from the use of the coal . . . is not required to
be assessed. That is a failure of a legal requirement to take into account the principle of
intergenerational equity.
***
Environmental assessment is intended to enable decision makers to be properly informed
about the future environmental consequences of the project before them. The
environmental assessment is a prediction of what the impacts might be given that the
project is yet to be built. It is not appropriate to limit the scope of the environmental
assessment on the basis that GHG emissions may or may not be subject to regulation in
the future whether in NSW or overseas. The fact that it is difficult to quantify an impact
with precision does not mean it should not be done.22
As described above in Section II, in Earthlife Africa Johannesburg v. Minister of Environmental
Affairs, the High Court of South Africa reviewed executive decisions authorizing construction of
a coal-fired power plant. South African law requires an environmental assessment for the
approval of coal-fired power plants. The Department of Environmental Affairs granted an
application for environmental authorization even though the underlying environmental impact
assessment report (EIR) did not address the proposed power plant’s impact on the climate, how it
will aggravate climate impacts that will be felt in the region, such as water scarcity, or the
project’s resiliency to climate change. Rejecting the government’s argument that the law does
not specifically require a climate impact assessment, the Court said:
The absence of express provision in the statute requiring a climate change impact
assessment does not entail that there is no legal duty to consider climate change as a
relevant consideration . . . . [T]he climate change impacts are undoubtedly a relevant
consideration as contemplated [in the EIA law][.]23
The High Court also dismissed the government’s argument that a climate impact assessment
cannot be required because no explicit guidelines exist for preparing one. The Court explained
that “an environmental impact assessment is inherently open-ended and context specific. The
scoping process that precedes an environmental impact assessment provides opportunity for

22
23



Id. at paras. 98, 100, 126 & 138 (emphasis added).
Earthlife Africa Johannesburg v. Minister of Environmental Affairs and others, at para. 87 (emphasis added).
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delineating the exercise and guidance on the nature of the climate change impacts that must be
assessed and considered.”24
After reviewing South Africa’s relevant legislation, the Court determined that “climate change
impacts of coal-fired power stations are relevant factors that must be considered before granting
environmental authorisation.”25 The Court found the one-paragraph discussion of climate change
in the environmental impact report to be “wholly insufficient.”26 The Court acknowledged its
authority to set aside the environmental authorization; however, while the case was pending,
officials completed a revised climate change impact analysis. For that reason, the Court
remanded the decision for reconsideration.
Finally, in addition to these internationally significant court decisions, the International
Association for Impact Assessment (IAIA) published Climate Change in Impact Assessment:
International Best Practice Principles, a set of international best practice principles for climate
change and environmental impact assessment.27 The document recommends that an impact
assessment should explicitly address whether a proposal will, directly or indirectly, increase or
decrease GHG emissions.
Moreover, the Ministry should have considered whether the Licensing Decision would impact
Norway’s ability to meet its national GHG emission targets and its international obligations to
reduce GHG emissions.
Looking again to the Earthlife Africa Johannesburg decision from South Africa, the High Court
determined that a climate impact assessment was required to ensure the country meets the
commitments it made as a Party to the United Nations Framework Convention on Climate
Change (UNFCCC). The Court declared: “[a] climate change impact assessment is necessary and
relevant to ensuring that the proposed coal-fired power station fits South Africa’s peak, plateau
and decline trajectory as outlined in the [Nationally Determined Contribution (NDC)][.]”28
Similarly, a Dutch court found that commitments made under the international climate regime
create a framework under which governments should make decisions. In Urgenda Foundation v.
The State of the Netherlands, a case brought by an environmental organization and Dutch
citizens, the Hague District Court in the Netherlands reviewed that country’s responsibilities
under the UNFCCC legal regime and recognized that these international commitments create
“the framework for and the manner in which the State exercises its powers” to protect citizens
against the imminent danger caused by climate change.29 After reviewing international and
domestic law, the Court found that “[d]ue to the severity of the consequences of climate change .
. . the State has a duty of care to take mitigation measures.”30 The Court ultimately concluded

24

Id. at para. 89.
Id. at para. 91.
26
Id. at para. 94.
27
Climate Change in Impact Assessment: International Best Practice Principles, Special Publication Series No. 8.,
April 2012, available at http://www.iaia.org/uploads/pdf/SP8.pdf.
28
Earthlife Africa Johannesburg v. Minister of Environmental Affairs, at para. 90.
29
Urgenda Foundation v. The State of the Netherlands, C/09/456689/HA ZA 13-1396 (24 June 2015) (para. 4.63)
[The decision is on appeal], available at: https://elaw.org/system/files/urgenda_0.pdf.
30
Id. at para. 4.83 (emphasis added).
25
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that the government of the Netherlands must further reduce greenhouse gas emissions to meet its
obligations to the plaintiffs.
The Norwegian government appears to argue that it is not obligated to consider the impact of
GHG emissions from the Licensing Decision because the UNFCCC attributes the emissions to
downstream users. Even if the Court agrees that the UNFCCC framework means that future
emissions coming from the Licensing Decision will be counted against another country (or
countries), that does not remove any obligations to assess the climate impact that the Court may
find under domestic law. Impacts on the climate of burning fossil fuels are one of the most
substantial impacts of producing oil and gas -- for no other purpose than to sell it to be burned.
IV. Courts around the World Incorporate the Precautionary Principle into Cases
concerning the Right to a Healthy Environment
Finally, we note that courts around the world have found that the precautionary principle should
be applied to protect the right to a healthy environment. For example, in 2013, in a case
considering the potential impacts of trial crops of genetically-modified eggplant, the Philippines
Court of Appeals recognized there is no scientific certainty about the impacts of such crops and
invoked the precautionary principle to safeguard Filipinos’ constitutional right to a balanced and
healthful ecology from the threat posed by approved field trials of the genetically-modified
crops.
The Court of Appeals explained, “[t]his is where the precautionary principle sets in which states
that, when human activities may lead to threats of serious and irreversible damage to the
environment that is scientifically plausible but uncertain, action shall be taken to avoid or
diminish that threat.” Greenpeace Southeast Asia (Philippines) v. Environmental Management
Bureau of the Department of Environment and Natural Resources, Court of Appeals (Manila)
(17 May 2013).31
In a subsequent decision resolving motions for reconsideration, the Court reiterated that “the
testing or introduction of bt talong into the Philippines, by its nature and intent, is a grave and
present danger to (and an assault on) the Filipinos’ constitutional right to a balanced ecology
because, in any book and by any yardstick, it is an ecologically imbalancing event or
phenomenon. . . . the bt talong’s threat to the human health of the Filipinos as of now remains
uncertain. . . . That is why we, in deciding this case, applied the precautionary principle in
granting the petition in the case at bench.”32
In a case addressing impacts of climate change in Pakistan, the Lahore High Court Green Bench
concluded that fundamental rights interpreted in conjunction with constitutional principles of


31

Greenpeace Southeast Asia (Philippines) v. Environmental Management Bureau of the Department of
Environment and Natural Resources, Court of Appeals (Manila) (Special 13th Div), CA-G.R. SP No. 00013 (17
May 2013) at pgs. 19-20 (omitting a footnote to the Rules of Procedure for Environmental Cases), available at:
http://elaw.org/system/files/ph.greenpeacese.pdf.
32
Greenpeace Southeast Asia (Philippines) v. Environmental Management Bureau of the Department of
Environment and Natural Resources, Court of Appeals (Manila) (Special 13th Div), CA-G.R. SP No. 00013 (20
September 2013) at pgs. 9-10 (emphasis in original), available at:
http://elaw.org/system/files/ph.eggplantsept2014_0.pdf.
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democracy and justice incorporate the precautionary principle:
Fundamental rights, like the right to life (article 9) which includes the right to a
healthy and clean environment and right to human dignity (article 14) read with
constitutional principles of democracy, equality, social, economic and political justice
include within their ambit and commitment, the international environmental principles
of sustainable development, precautionary principle, environmental impact assessment,
inter and intra-generational equity and public trust doctrine.
Asghar Leghari v. Federation of Pakistan, Lahore High Court Green Bench (4 September
2015).33
V. The Ministry had Inadequate Information about Air Pollutant Emissions Associated
with the Leasing Decision and its Impact on Climate
Scientific literature contains robust evidence that the Arctic is warming at a much faster rate than
the rest of the earth and that localized emissions of short-lived air pollutants (including black
carbon, methane, and ozone precursors) make a substantial contribution to the amount of excess
warming experienced in the Arctic. In 2008, a consortium of 10 scientists from the Unites States,
Canada and Norway, published a path-breaking study noting disproportionate warming of the
Artic with respect to the rest of the world:
Arctic temperatures have increased at almost twice the global average rate over the
past 100 years (IPCC, 2007). Warming in the Arctic has been accompanied by an earlier
onset of spring melt, a lengthening of the melt season, and changes in the mass balance of
the Greenland ice sheet (Stroeve et al., 2006; Zwally et al., 2002). In addition, Arctic sea
ice extent has decreased from 1979 to 2006 in every month (Serreze et al., 2007). During
the 2007 melt season, Arctic sea ice dropped to the lowest levels observed since satellite
measurements began in 1979, resulting in the first recorded complete opening of the
Northwest Passage (NSIDC, 2007). Impacts of ice loss include reduction of the Earth’s
albedo, a positive feedback which leads to further warming.34
The study further showed how short-lived pollutants (black carbon, methane, and ozone) make a
significant contribution to warming that is occurring in the Arctic.
Here, we present a summary of the short-lived pollutants that impact Arctic climate
including methane, tropospheric ozone, and tropospheric aerosols. For each pollutant, we
provide a description of the major sources and the mechanism of forcing. We also
provide the first seasonally averaged forcing and corresponding temperature response
estimates focused specifically on the Arctic. The calculations indicate that the forcings
due to black carbon, methane, and tropospheric ozone lead to a positive surface

33

Asghar Leghari v. Federation of Pakistan, Lahore High Court Green Bench (W.P. No. 25501/2015) (4 September
2015) at para. 7 (emphasis added), available at: https://elaw.org/system/files/pk.leghari.090415_0.pdf.
34
Quinn, P. K., Bates, T. S., Baum, E., Doubleday, N., Fiore, A. M., Flanner, M., ... & Shindell, D. (2008). Shortlived pollutants in the Arctic: their climate impact and possible mitigation strategies. Atmospheric Chemistry and
Physics, 8(6), 1723-1735 (emphasis added).
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temperature response indicating the need to reduce emissions of these species within
and outside the Arctic.35
In 2013, after the minister’s decision, scientists principally with the Department of Geosciences
at the University of Oslo published a study with evidence about how emissions of black carbon
within the Arctic exert a disproportionate impact of Arctic warming. Their study states:
In this study, we address the question of how sensitive the Arctic climate is to black
carbon (BC) emitted within the Arctic compared to BC emitted at midlatitudes. We
consider the emission-climate response spectrum and present a set of experiments using a
global climate model. A new emission data set including BC emissions from flaring and a
seasonal variation in the domestic sector has been used. The climate model includes a
snow model to simulate the climate effect of BC deposited on snow. We find that BC
emitted within the Arctic has an almost five times larger Arctic surface temperature
response (per unit of emitted mass) compared to emissions at midlatitudes.36
There is also robust evidence in the scientific literature that oil and gas activities emit short-lived
air pollutants that contribute to warming of the Arctic. In 2012, Norwegian scientists funded by
the Norwegian Research Council calculated the climate impact of expected future emissions of
short-lived air pollutants shipping and petroleum activities in the Arctic, finding that emissions
associated with petroleum activities (but not shipping activities) would add to global warming in
the Arctic. Their study states:
The Arctic is now experiencing some of the most rapid climate changes on earth: on
average, temperature has risen approximately twice the rate of the rest of the world
(ACIA, 2005). Repercussions of a warmer Arctic are melting glaciers, reduction in extent
and thickness of sea ice, thawing permafrost and rising sea levels (Serreze et al., 2007;
Stroeve et al., 2011). Warming also leads to an earlier onset of spring melt, lengthening
the melting season. ….
Petroleum and shipping activities emit a broad mix of gases and aerosols: long-lived
greenhouse gases (GHGs), primary particles, such as organic- and black carbon (OC and
BC), sulphur dioxide (SO2), and the ozone (O3) precursors nitrogen oxides (NOx), carbon
monoxide (CO) and non-methane hydrocarbons (NMHCs). The emissions affect the
chemistry and climate of the atmosphere through several mechanisms: by direct global
warming from the GHGs, direct- and indirect effects from aerosols, and by formation of
radiatively active O3. ….
The Arctic is a region characterized by high solar angle, high surface albedo, low
temperatures and long periods of darkness in the winter and sunlight in summer. These
factors result in a different sensitivity to emissions compared to lower latitudes. ….

35

Id. (emphasis added).
Sand, M., Berntsen, T. K., Seland, Ø., & Kristjánsson, J. E. (2013). Arctic surface temperature change to
emissions of black carbon within Arctic or midlatitudes. Journal of Geophysical Research: Atmospheres, 118(14),
7788-7798 (emphasis added).
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Emissions of short-lived compounds from shipping and petroleum activities in the Arctic
have effects on concentration levels of several gases and aerosols and lead directly and
indirectly to radiative forcing. The composition, annual cycle
and geographical distribution of the emissions leads to pronounced differences between
the two sectors. For shipping, high emissions of SO2, and the maximum in emissions
during summer, means that the radiative forcing is dominated
by the direct effect of sulphate aerosols and the first indirect aerosol effect. For petroleum
emissions sulphur emissions are much lower while the BC emissions are higher, and the
emissions are evenly distributed annually. For this sector the
BC deposited on snow, predominately within the Arctic region, exerts the largest
radiative forcing, followed by the direct aerosol effect of BC. …. Future emissions could
potentially have a significant effect on Arctic environment, regional air pollution levels
and radiative budget.37
It is important to emphasize that emissions of short-lived air pollutants would occur from
petroleum activities even though routine flaring by offshore oil and gas facilities is a practice
banned by Norwegian law. First, other activities of offshore oil and gas facilities are sources of
short-lived air pollutants, such as fuel consumption by captive energy sources and on- and offloading of tankers. Second, although routine flaring is banned, flaring for purpose of insuring
safe operation of offshore oil and gas facilities is still permitted and occurs at a substantial level.
For example, despite the ban by Norway of routine flaring by offshore oil and gas facilities, the
total amount of flaring remained relatively constant from 1980 to 2002 because reduced flaring
intensity was offset by increased overall oil and gas activity in Norway, as seen in the following
data.38



37

Ødemark, K., Dalsøren, S. B., Samset, B. H., Berntsen, T. K., Fuglestvedt, J. S., & Myhre, G. (2012). Short-lived
climate forcers from current shipping and petroleum activities in the Arctic. Atmospheric Chemistry and Physics,
12(4), 1979-1993 (emphasis added).
38
World Bank Regulation of Associated Gas Flaring and Venting: A Global Overview and Lessons from
International Experience. A2 – Norway, available at:
http://siteresources.worldbank.org/INTGGFR/Resources/norway.pdf
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Figure A.4

Flaring and Oil Production Volumes in Norway, 1980 and 2002
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Aside from a spike in flaring when the Snøhvit/Melkøya plant/facility was put into production,
as well as a smaller spike from the "Alvheim" field went into production, flaring at Norwegian
oil and gas production facilities has remained relatively constant for the further period of 2002 to
2012.39


39

Miljødirektoratet (December 2013) "Foreløpig Sektorrapport Underlagsrapport til Forslag til handlingsplan for
norske utslipp av kortlevde klimadrivere" Sektorrapport M90/2013, at Figure 4.
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Figur 4: Faklet gassmengde i Sm 3 per år i petroleumssektoren i perioden 2000-2012 (Kilde:
Oljedirektoratet)

The following information was presented to the Ministry about the climate affects of emissions
from the proposed oil and gas licenses:
Vi har ikke foretatt beregninger av klimaeffekten (gjennom endret strålingsbalanse) fra
petroleumsutslippene i denne rapporten. Med de små endringene i partikler (og ozon)
som petroleumskildene er beregnet å gi, er det ikke hensiktsmessig å gjøre beregninger
med strålingsmodeller. Slike beregninger, som er ganske ressurskrevende, ville være
beheftet med stor usikkerhet, og i lys av de små tilleggene som er tema i denne rapporten
vil resultatene ha liten informasjonsverdi. Effekten av for eksempel BC-avsetning
avhenger av snøens/isens beskaffenhet, krystallstørrelser, smeltevann, etc. (Skeie et al.,
2011).
I en studie av Ødemark et al. (2012) er det brukt ulike modeller for å beregne endret
strålingspådriv knyttet til dagens olje- og skipsaktivitet i Arktis. De konkluderer med at
de høye sulfatutslippene, spesielt fra skipsfart, bidrar til et netto negativt strålingspådriv
hvis alle kilder tas med. Petroleumsaktiviteten alene, dvs. når skipstrafikken utelates, gir
derimot et positivt strålingspådriv. Det skyldes hovedsakelig BC-avsetning på is/snø. De
store sulfatutslippene fra skipstrafikken har en avkjølende klimaeffekt og vil således
oppveie en oppvarming knyttet til BC.
Utslippene fra de planlagte aktivitetene ved Jan Mayen og Barentshavet har en
tilsvarende sammensetning som dagens utslipp i Arktis. Sett i lys av publikasjonen fra
Ødemark et al. (2012) er det derfor nærliggende å konkludere med at klimaeffektene
knyttet til de nye installasjonene vil bli svært liten. Dersom framtidens utslipp fra
skipstrafikk og petroleumsaktivitet endrer sammensetning, for eksempel ved reduserte
svovelutslipp, kan imidlertid den totale klimaeffekten endres.40
The quality of information presented to the Ministry about the climate effects of emissions from


40

Norwegian Institute for Air Research (2012) "Åpning av havområdene vest for delelinjen i Barentshavet Sør for
petroleumsvirksomhet. Konsekvenser av regulære utslipp til luft” at pgs. 42-43
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the proposed oil and gas licenses is sub-standard in several respects. First, the information does
not adequately take into account emissions of short-lived, climate-forcing air pollutants
associated with petroleum activities that are not associated with routine flaring, such as fuel
consumption by captive energy sources, on- and off-loading of tankers, and flaring for the
purpose of insuring safe operation of offshore oil and gas facilities. Second, while presently the
climate effect of emissions from shipping associated with oil and gas activities in the Barents Sea
might be neutral because the negative impacts of black carbon emissions may be offset by
positive impacts of sulfate emissions, sulfate emissions will decrease dramatically in the near
future because of international legislation limiting the sulfur content of shipping fuel to 0.5%, a
decrease of 80%.41
It should also be noted that if an accident or system failure led to a catastrophic release of oil,
and if in situ burning of oil were chosen as the oil spill response, then the in situ burning of oil
would result in copious emissions of black carbon, information that has also not been presented
to the Ministry.
VI. The Ministry had Inadequate Information about the Impact of Air Pollutant
Emissions from the Leasing Decision on Human Health and Ecology
Evidence in the scientific literature shows that air pollutant emissions from shipping related to oil
and gas activities has caused deleterious impacts to air quality and ecology that would worsen
under scenarios where there is more shipping and oil and gas activities in the Arctic. A study
published in 2007 by Norwegian scientists states:
Statistics show that current Norwegian coastal ship emissions are responsible for about
40% of the national NOx [nitrogen oxides] emissions, 17% of SO2 [sulfur dioxide], 9% of
CO2 [carbon dioxide] and roughly 1% of CO [carbon monoxide], NMVOCs [nonmethane volatile organic compounds] and PM [particulate matter]. …
In 2015 the expected oil and gas transport by ships from Norway and northwest Russia,
NSR [Northern Sea Route], and new Norwegian coastal gas power plants are likely to
have regional effects. Ship engines have relatively large NOx emissions and the shipping
sector is one of few sectors with increasing sulfur emissions. A result of the increasing
ship emissions of these components could be an extended period where the critical loads
for acidification in coastal areas are exceeded. New coastal activities and sea
transportation in 2015 increase the sulfur (and nitrate) deposition by about 4% in the
region. As noted in section 4.4 future pollutant levels need to be reduced to obtain
recovery in the area. New activity and resulting ship traffic in northern and Arctic areas
may also have significant regional effects in coastal areas with low background pollution
levels. We find increased particle amounts in the northern areas, and the contribution


41

“According to data published by DNV (Det Norske Veritas, 2005), the current average sulphur content is 2.46%.
After 1 January 2020 the sulphur content should be no more than 0.5%, or 20% of the current average.” Peters, G.
P., Nilssen, T. B., Lindholt, L., Eide, M. S., Glomsrød, S., Eide, L. I., & Fuglestvedt, J. S. (2011). Future emissions
from shipping and petroleum activities in the Arctic. Atmospheric Chemistry and Physics, 11(11), 5305-5320.
Supporting information.
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from ship traffic to Arctic haze could be increasing.42
A more recent study by Canadian scientists focused on the impact of ship emissions on air
quality at monitoring stations in the Arctic. The scientists found that pollutant emissions
specifically from shipping increased levels of ozone (O3) and very-fine particulate matter (PM2.5)
in ambient air of two communities in a manner that was small but of public health significance.
The study states:
In an effort to characterize air quality in two communities of the Canadian Arctic during
the high shipping season, we have measured surface concentrations of NOx, O3 [ozone],
SO2, and PM2.5 [very fine particulate matter] in Cape Dorset and Resolute, Nunavut, for
the complete 2013 shipping season. A particular focus of the study was the relative
impact of pollution due to shipping vs. other sources, near high shipping traffic zones
adjacent to the Arctic Bridge and the Northwest Passage.
Overall, the influence of shipping on O3 mixing ratios was that of enhancement by up to
4.6–4.7 ppb in Cape Dorset and 2.5–2.7 ppb in Resolute, persistent for ship plumes up to
72 h of age. PM2.5 concentrations were consistently higher for ship-influenced air masses
by up to 1.8–1.9 μg/m3 in Cape Dorset and 0.5–0.6 μg/m3 in Resolute. ….
The high-resolution AQHI [Air Quality Health Index] primarily followed seasonal O3
levels and was higher for Cape Dorset than Resolute. Ship influenced air masses
consistently exhibited an increase of 0.1–0.3 in AQHI compared to no ship-influenced air
masses. This difference is small with existing low levels of shipping traffic in the Arctic,
but it can be expected to intensify with increasing traffic.43
The following information was presented to the decision makers about air quality impacts of the
proposed oil and gas licenses:
Beregnet bakgrunnsnivå av N120-verdi for ozon viser at det er 0-10 dager med 8-timers
middel over 120 μg O3/m3 i Nord-Norge, og tilsvarende 0-6 dager på Svalbard.
Beregningene viser at fremtidig petroleumsaktivitet kan bidra til 1 ekstra dag for noen
svært begrensede områder både på fastland og på Svalbard.
Også for sotpartikler (EC), PM10 og sulfatpartikler gir modellberegningene små
tilleggsbidrag på Svalbard fra den framtidige petroleumsaktiviteten. Beregningene gir en
økning på mindre enn 0,5 % i forhold til dagens situasjon.44
It is not enough to show that resultant pollutant levels would be below or only a fraction of air


42

Dalsøren, S. B., Endresen, Ø., Isaksen, I. S., Gravir, G., & Sørgård, E. (2007). Environmental impacts of the
expected increase in sea transportation, with a particular focus on oil and gas scenarios for Norway and northwest
Russia. Journal of Geophysical Research: Atmospheres, 112(D2).
43
Aliabadi, A. A., Staebler, R. M., & Sharma, S. (2015). Air quality monitoring in communities of the Canadian
Arctic during the high shipping season with a focus on local and marine pollution. Atmospheric Chemistry and
Physics, 15(5), 2651-2673.
44
Norwegian Institute for Air Research (2012) "Åpning av havområdene vest for delelinjen i Barentshavet Sør for
petroleumsvirksomhet. Konsekvenser av regulære utslipp til luft” at pgs. 42-43
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quality standards. Pollutants cause health impacts at levels below air quality standards because
there is no threshold below which health impacts do not occur. The impact to human health of
pollutant level increases needs to be quantified.
For example, Health Canada provides the following Air Quality Benefits Assessment Tool
(AQBAT):
CRF coefficient (concentrationt
acute remature mortalit
7.48 X 10

CRF coefficient (concentration)"'
chronic remature mortalit

6.76

X

10

8.39 X 1 ff
1.90 X 10"
4.59 X 104

While the CRFs for N02 , CO, PM 2.5, and S02 are based on 24-hour averaging times, the CRF for 0 3 is

based on a 1-hour averaging time

As indicated in the table above, each 1 part per billion increase of ozone in ambient air results in
an increased risk of premature death from acute exposure of 0.00839%. Each 1 µg/m3 increase in
PM2.5 results in an increased risk of premature death from chronic exposure of 0.0676%.
Svalbard is a Norwegian archipelago with a population of more than 2600 persons. No
quantitative information was provided to the Ministry about the increased risk of premature
death from acute exposure to increased levels of ozone of persons living in Svalbard. Similarly,
no quantitative information was provided to the Ministry about the increased risk of premature
death from chronic exposure to increased levels of PM2.5 of persons living in Svalbard.
VII. The Ministry had Inadequate Information about the Impact of the Leasing Decision
on the Marine Environment from Routine and Reasonably Expected Operations
Impacts to the marine environment from offshore oil and gas activities can be divided into two
categories: 1) impacts associated with routine and reasonably expected offshore oil and gas
activities, which includes small but relatively frequent spills; and 2) impacts associated with
accidental spills that are catastrophic in size but infrequent. Both impacts need to be assessed to
provide a rational basis for the approval of offshore oil and gas activities.
The scientific literature contains ample evidence that routine and reasonably expected offshore
oil and gas activities cause deleterious impacts to marine life. A recent publication45 by 21
scientists affiliated with academic institutions in 9 countries states:



45

Cordes, E. E., Jones, D. O., Schlacher, T. A., Amon, D. J., Bernardino, A. F., Brooke, S., ... & Gates, A. R.
(2016). Environmental impacts of the deep-water oil and gas industry: a review to guide management strategies.
Frontiers in Environmental Science.
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EFFECTS OF ROUTINE ACTIVITIES
Routine oil and gas activities can have detrimental environmental effects during each of
the main phases of exploration, production, and decommissioning (Figure 3). During the
exploration phase, impacts can result from indirect (sound and traffic) and direct physical
(anchor chains, drill cuttings, and drilling fluids) disturbance. Additional direct physical
impacts occur in the production phase as pipelines are laid and the volume of discharged
produced water increases. Lastly, decommissioning can result in a series of direct
impacts on the sea floor and can re-introduce contaminants to the environment. It is
critical that all of the potential impacts of routine operations are accounted for when
designing management strategies, whether local or regional, for offshore oil and gas
activities. … Once the installation of infrastructure commences, direct impacts on
habitats and associated fauna increase (Table 2).
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These impacts of routine operations of offshore oil and gas operations in Norway were noted as
early as 1995 in a publication by scientists with the University of Oslo. The impacts were
observed in the benthic layer of the North Sea area of the Norwegian Continental Shelf at a time
when oil-based drilling muds were in use, but the findings are nonetheless relevant to the
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Licensing Decision because the impacts observed were associated with barium and toxic metals
in drill cuttings, not only total hydrocarbons. The study states:
Multivariate statistical analyses of data on environmental variables and benthic fauna
from 14 oil and gasfields obtained from 24 surveys collected between 1985 and 1993 are
presented. At all fields oil-based drilling mud was used. The purpose of this study was to
investigate contamination gradients, assess effects on benthic fauna both spatially and
temporally and to evaluate measures such as diversity indices, indicator species and
multivariate analysis techniques in assessment of pollution. …. Initial contamination of
the outermost areas at most fields was shown as elevated levels of barium and total
hydrocarbons (THC) and sometimes also by elevated levels of zinc, copper, cadmium and
lead. Three fields were studied in particular and showed contaminated areas of over 100
km2 (Valhall), over 15 km2 (Gyda) and over 10 km2 (Veslefrikk). After a period of 6 to
9 yr contamination had spread, so that nearly all of the outermost stations 2 to 6 km away
from the platforms showed evidence of contamination. …. Analyses linking fauna and
environmental variables indicated that the effects were mainly related to THC, barium
and strontium, but also to metals like zinc, copper, cadmium and lead, which are all
discharged in drill-cuttings. Effects on the fauna closely followed the patterns of
contamination with only a few stations at each field that were contaminated not showing
effects. Thus the areas showing effects were only slightly less than the areas
contaminated. Subsequent to cessation of discharges biodegradation of oil and reduced
concentrations of THC were observed. Yet there was an extension of areas where the
fauna was affected several years after cessation of drill-cutting discharges. This may
indicate that barite and related compounds associated with the discharges also have an
environmental impact. However, preliminary results from fields using only water-based
mud clearly indicate a reduction in environmental contamination and biological impact,
compared to effects reported here, for oil-based drill-cuttings … Finally, the initial effects
of pollution included severe reductions in organisms that are key components of the
benthic communities and also food for bottom-living fish, and are thus ecologically
important. The new fauna which establishes in the contaminated sediments close to
platforms, often with high abundance, will probably be less valuable as a food source for
fish populations since it is of small size and lives sub-surface.46
The following information was presented to the decision makers about the impacts to the marine
environment from routine and reasonably expected operations associated with the proposed oil
and gas licenses:
Kunnskapen om effekter av regulære utslipp i Arktis er begrenset. Det har foregått
leteboring i Barentshavet i flere tiår, men så langt er det kun Snøhvitfeltet som er i vanlig
produksjon. Gass fra dette feltet utvinnes på landanlegget Melkøya og utslippene herfra
er i all hovedsak kjølevann (se kapittel 3.4.4). Det er utført en rekke studier, blant annet
gjennom forskningsprogrammet SAARP (Statoil-Arctos Research Programme) og
PROOFNY, der potensiell effekt av olje på arktiske organismer er undersøkt. Camus og

46

Olsgard, F., & Gray, J. S. (1995). A comprehensive analysis of the effects of offshore oil and gas exploration and
production on the benthic communities of the Norwegian continental shelf. Marine Ecology Progress Series, 277306 (emphasis added).
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Olsen (2012) har gjennomgått tilgjengelige forskningspublikasjoner som omhandler
biologiske effekter av petroleumsrelaterte komponenter på arktiske marine organismer.
De fleste studiene er gjort med tanke på å undersøke effekter av akutte oljeutslipp, og
forfatterne har ikke funnet studier som undersøker effekter av produsert vann og kun én
studie som omhandler potensielle effekter av boreutslipp. Camus og Olsen (2012)
etterlyser en standardprotokoll for å undersøke effekter av olje på arktiske organismer.
Av studiene de har oppsummert, benyttes det ulike oljetyper, oljekomponenter,
eksponeringstid og konsentrasjoner. Dette gjør det vanskelig å gjøre direkte
sammenlikninger mellom studier. Spørsmålet om arktiske organismer er mer sensitive for
oljepåvirkning kan ikke besvares entydig og svært få studier har gjort slike
sammenlikninger. Resultatene fra de oppsummerte studiene viser at i noen tilfeller er
arktiske arter mer sensitive, andre ganger mindre sensitive, enn temperere arter (Camus
og Olsen, 2012). Dette er i tråd med konklusjonene i PROOFNY programmet, der
forskjellen i sensitivitet for oljerelatert forurensing mellom arktiske og temperere arter er
liten og kan gi seg utslag begge veier (Bakke et al. 2012). Videre peker Bakke et al.
(2012) på at andre forskjeller enn organismenes sensitivitet mellom Arktis og temperere
strøk kan gi ulike responser på oljerelatert forurensing. Her nevnes sesongvariasjon,
fordeling av bestander i tid og rom, lysforhold, temperatur, klimaendringer og forskjeller
i bunnfauna-sammensetning (Bakke et al. 2012). Ved en opptrapping av
petroleumsvirksomhet i kalde områder bør det settes av betydelig midler til å øke
kunnskapsstatus på potensielle effekter av regulære utslipp i slike områder (se kapittel 7).
…
5.2.5 Samlede effekter for økosystemet
De modellerte lete- og produksjonsbrønnene vil trolig ikke gi effekter på bestander i det
viktige økosystemet i utredningsområdet i Barentshavet sørøst, men det er en viss
usikkerhet assosiert til effekter på visse nøkkelarter. De pelagiske artene som ikke har
egenbevegelse; plankton og egg og yngel av fisk, er potensielt mest utsatt for produsert
vann. Det er fortsatt et stor behov for kunnskap om effekter av produsert vann. Sårbare
bentiske arter som svamp er de artene som er mest utsatt for borekaks og nedslamming av
havbunn. Områdene rundt et letefelt vil bli nedslammet av borekaks og eksponeringen til
sedimentert kaks vil være vedvarende til kakset enten eroderes og føres videre, blandes
ned i det naturlige sedimentet ved bioturbasjon eller dekkes av nytt sediment. I praksis
utgjør tilslammingen derfor en kronisk belastning der PNEC på 10 millimeter kaks er
gyldig.
Det komplekse økosystemet som befinner seg i utredningsområdet er avhengig av svært
mange viktige komponenter for å kunne opprettholdes og være i balanse. Om dette unike
økosystemet kommer i ubalanse kan det få store følger for det marine liv og næringene
som er tilknyttet dette. Dette diskuteres videre i kapittel 6.2. Det er med en viss
usikkerhet at en kan konkludere at de modellerte scenarier ikke vil få noen effekt på
økosystemet som en helhet.47


47

Akvaplan-niva AS (September 2012) “Konsekvensutredning (KU) som en del av prosessen med åpning av det
tidligere omstridte området vest for avgrensningslinjen i Barentshavet Sør. Regulære utslipp til sjø,” at pgs. 21-22.
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Although the material presented to the Ministry admits to an ecosystem imbalance that could
have major consequences for marine life and dependent industries, no information is provided to
decision makers about the spatial and temporal extent of such major consequences. The material
also omits information about an entire category of impacts: direct physical disturbance from
anchor chains, drill cuttings, drilling fluids, and pipelines. The lack of this information is
compounded by the fact that the productivity of the benthic layer of the Barents Sea is greatest in
its southern portion and is expected to increase because of climate change.48
VIII. The Ministry had Inadequate Information about the Reasonably Foreseeable
Impacts of the Leasing Decision on the Marine Environment Associated with
Accidents and System Failures
The Licensing Decision would allow oil and gas activities in a region where the likelihood of an
accident or system failure leading to a catastrophic release of oil is heightened because of
conditions of enhanced sea ice and low temperatures beyond which no offshore oil and gas
facility has yet encountered. According to DNV-GL:
New concept designs for production, drilling, well operations as well as marine
operations are needed for the Barents Sea. The concepts need to address the challenges of
operating in the arctic and site-specific environmental conditions and far from established
onshore infrastructure:
The concept designs for both locations need to be capable of operating in the sea
ice conditions with hulls designed to withstand the loads from impact with sea ice
and potentially drifting icebergs (INTSOK, 2014a, 2014b). The extent of hull
strengthening depends on the amount of ice, but also to which extent ice handling
is used.
Vessel concepts for marine operations should reflect the lack of existing offshore
infrastructure and the long distance to established onshore infrastructure. New
vessels should be able operate in ice covered waters and perform multiple
functions (INTSOK, 2014c, 2014a, 2014d). ….
Moorings and appendages need to be designed for withstanding the environmental loads
in the Barents Sea or need to be protected from them. The following challenges for
moorings and appendages have been emphasized:
Only first-year ice loads (~20' MT, light ice conditions) on moorings can be
handled, while multiyear ice loads (~75'-100' MT) cannot be dealt with
economically (IMVPA, 2008).
Currently, ice-breaking thrusters on production facilities cannot be fully serviced
or replaced in the field (INTSOK, 2014a).
The hull has to be designed such that it prevents ice from flowing under the hull

48

Cochrane, S. K., Denisenko, S. G., Renaud, P. E., Emblow, C. S., Ambrose, W. G., Ellingsen, I. H., &
Skarðhamar, J. (2009). Benthic macrofauna and productivity regimes in the Barents Sea—ecological implications in
a changing Arctic. Journal of Sea Research, 61(4), 222-233.
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of a floating production platform with risers underneath (INTSOK, 2014a). … 49
Not only is the likelihood of an accident or system failure higher in the region covered by the
Licensing Decision, but the magnitude of the impact of a catastrophic release of oil would be
higher because of specific limitations that would impair the efficacy of an oil spill response.
According to DNV-GL:
Technology for oil spill response (OSR)
There is currently no single oil spill response technology that can be applied under all
conditions in the Arctic. This is also reflected by the following issues:
Arctic challenges such as low temperatures, sea ice, icing, etc., affect ability to
combat oil spills (ACE, 2014).
More investigation of different alternatives and combinations of the different OSR
measures is needed. Mechanical recovery has been the preferred option, whereas
in-situ burning is not currently in use (INTSOK, 2014e).
The effectiveness of mechanical recovery, use of dispersants and in situ burning
needs to be improved further (INTSOK, 2014e).
OSR technologies need to be improved to reduce the negative effects of sea ice,
waves and remoteness (INTSOK, 2014e; Bjørnbom, 2015).
Sufficient oil spill response capabilities are a requirement for operating in the Barents
Sea. Multiple OSR technologies should be present on-site to provide the operator with the
flexibility to choose the technologies that will have the highest success rates under the
prevailing environmental conditions (DNV GL, 2014b).50
Scientists with the Arctic University of Norway published a study relevant to the response of a
keystone species (Boreogadus saida) to ongoing releases of oil that would occur if oil were
trapped beneath ice in the marginal ice zone. Their study states:
Past experience has shown that releases of crude oil can have important long-term
ecosystem effects at the regional level (Peterson et al., 2003), leading to significant
economic consequences through the loss of ecosystem services (Cohen, 1995; Garza-Gil
et al., 2006; Ocean Studies Board, 2013).
Recently, Norway modified the definition of the Arctic marginal ice zone in preparation
for a new round of oil and gas licensing, enabling the oil and gas industry to operate
further north in the Barents Sea. As the accessibility to the Arctic increases, the threat of
accidental oil spills increases greatly. This will further be exacerbated by changes in sea
ice structure and behavior in combination with expected increases in extreme weather
events resulting from climate change (Harsem et al., 2011).

49

DNV-GL (November 2015) "Technology challenges for year-round oil and gas production at 74°N in the Barents
Sea."
50
Id.
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In ice-covered environments, oil recovery is considered exceptionally challenging
because the remoteness of the Arctic renders detection and access to the impacted area
difficult, especially during the polar night. Spilled oil can easily become encapsulated
into the ice and released in the following melt seasons when it may be widely distributed
over larger areas (Dickins et al., 2008; Fingas and Hollebone, 2003); this will potentially
affect ecosystems during periods of high productivity (Leu et al., 2015) and at biological
hotspots (Kuletz et al., 2015). In addition, our increasing understanding of ecosystem
processes during the polar night shows a system with high activity levels and biological
interactions across most trophic levels (Berge et al., 2015b,c) that may be more
vulnerable than previously assumed. Weathering processes in the Arctic, and in particular
those of crude oil encapsulated in sea ice, are significantly prolonged, thereby also
increasing the time of exposure to marine organisms (Brandvik and Faksness, 2009).
Water-soluble hydrocarbons within brine channels in the sea ice can also reach
concentrations that are toxic to ice-associated organisms and they can be released over
several months, potentially contaminating food webs (Faksness and Brandvik, 2008).
Polar cod (Boreogadus saida) is the most abundant pan-arctic fish species, and it sustains
the majority of other species that comprise higher trophic levels (Hop and Gjøsæter,
2013; Mueter et al., 2016). Populations of this small gadid are at risk of experiencing
significant changes in ecosystem interactions (Renaud et al., 2012) and alterations in their
life cycle strategies (Nahrgang et al., 2014) in regions of enhanced warming. Additional
impacts from anthropogenic pollution, and in particular accidental oil spills, may
accelerate the decline of this key species and thereby its central role in the Arctic food
web. …
Our study shows significant sub-lethal effects on polar cod larvae when exposed to low
levels of hydrocarbons in the WSF of crude oil. Our study is an environmentally
realistic representation of potential oil spill scenarios occurring in ice-covered regions
during the polar night, when epipelagic eggs from polar cod will aggregate under the
ice. Polar cod populations may already be jeopardized as a result of climate warming
impacts with fecundity levels reduced by one order of magnitude in regions influenced by
warm water masses (Nahrgang et al., 2014). These additional stresses can only further
impede their success of a complete life cycle. Additional work should evaluate the
consequences of these observed effects on later developmental stages, as well as overall
population sensitivity under various oil spill and climate scenarios. The risk of accidental
oil spills in the Arctic Ocean increases concomitantly with the opening of circumpolar
shipping routes and exploration for new oil resources. Exploration of these resources in
ice-covered regions of the Arctic is already occurring. In the Barents Sea, the Goliat oil
field has started production in April 2016. In the USA, the Bureau of Ocean Energy
Management (BOEM) approved a five-year offshore oil and gas-leasing program for
2012-2017 including Arctic regions. As a keystone species in arctic ecosystems, the high
sensitivity of polar cod to crude oil exposure during its early life stages is therefore likely
to have important and cascading effects on the entire food chain, not just limited to a
single-species phenomenon.51

51

Nahrgang, J., Dubourg, P., Frantzen, M., Storch, D., Dahlke, F., & Meador, J. P. (2016). Early life stages of an
arctic keystone species (Boreogadus saida) show high sensitivity to a water-soluble fraction of crude oil.
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The following information was presented to the decision makers about the impacts to the marine
environment of accidents and system failures of operations associated with the proposed oil and
gas licenses.
Denne rapporten ser på to av disse elementene: hvilke effekter vil et stort akutt oljeutslipp
av et gitt omfang trolig ha for henholdsvis samfunns- og næringsliv? Vi understreker
trolig, for svarene på spørsmål om en mulig fremtidig hendelse er beheftet med stor
usikkerhet. Alvorlighetsgraden av et akutt oljeutslipp vil også variere etter hvem det er et
problem for. Et utslipp kan være svært alvorlig for hushold, lokalsamfunn og
enkeltbedrifter, uten at det nødvendigvis er et stort problem for næringssektorer, regioner
eller befolkningen mer allment. Spørsmålet om vektingen av en risiko for de få vs. nytten
for de mange er et politisk spørsmål som ikke omhandles her.
Til tross for usikkerheten rundt et hypotetisk spørsmål om et mulig fremtidig
akutt oljeutslipp, finnes det flere historiske utslippshendelser som bidrar med
kunnskap om effekter, deres varighet og konsekvenser for næringer og lokalsamfunn.
Summen av disse faglige analysene er ikke alltid entydige, og det
finnes dermed også ulike svar på disse problemstillingene.
Vår oppsummering er at et oljeutslipp av forutsatt størrelse og karakter som i
ODs scenario vil ha negative og lokale/regionale effekter, men at det er lite
grunnlag for å hevde at det – med de forutsetninger som ligger til grunn for
studien - vil utgjøre store og langvarige problemer for næringsliv eller lokalsamfunn, gitt
at myndigheter og ansvarlige operatørselskaper har effektive og troverdige strategier for å
bidra til nødvendig tilpasning. Denne konklusjonen må ses i sammenheng med områdets
beliggenhet i forhold til de viktigste områdene for norsk fiske, og strømforholdene i
utredningsområdet. De dominerende strømforholdene i utredningsområdet medfører at
utslipp fra store deler av utredningsområdet ikke ventes å nå viktige fiskeriområder nær
kysten, viktige både for den havgående flåten og for lokalt kystfiske. Det er i hovedsak
bare utslipp fra den sørligste lokaliteten som kan berøre slike områder. …
Å drive fiske i et område som er berørt av et oljeutslipp vil ikke være aktuelt. Selv om
fisken skulle stå så dypt at den ikke påvirkes av olje på havoverflaten, vil fortsatt fiske i
slike områder medføre en risiko for tilgrising av fiskeredskapene, samt begrunnet eller
ubegrunnet mistanke om kvalitetsforringelse. Dette vil i seg selv være nok til å holde
fiskerne borte. For den fiskeflåten som driver fiske i et område som berøres av et akutt
oljesøl, vil sølet i praksis bety et avbrudd i fisket. Vi ser da bort fra eventuelle
langsiktigebiologiske virkninger på fiskeressursene.
I tillegg til virkninger i form av fangsttap og markedsmessige reaksjoner kan et akutt
oljeutslipp føre til tilgrising av faststående redskaper som garn og line som sto i sjøen når
utslippet startet. Ved fiske med ringnot, trål, autoline og snurrevad vil en kunne unngå de
oljeinfiserte områder. Det samme gjelder ved utsetting av faststående redskaper i områder

Environmental Pollution, 218, 605-614 (emphasis added).
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som kan bli berørt av oljens videre drift. …
Opprensking vil suksessivt fjerne olje fra havet, enten ved mekanisk oppsamling,
eller alternativt ved kjemisk dispergering, dersom oljetypen ligger til rette for
dette. Det er i spredningsberegningene ikke inkludert effekt av bekjempelsestiltak. Olje
vil kunne være synlig i miljøet og langs strendene I betydelig lengre tid, men olje på
strand vil i seg selv ikke være til hinder for utøvelse av fiske.52
The quality of information presented above is substandard in several aspects.
First, there are no historical events that could allow for adequate knowledge of the consequences
of an oil spill in the region covered by the Licensing Decision because enhanced sea ice and low
temperatures in the region are beyond that which any offshore oil and gas facility has ever
encountered.
Second, there is no information about the impact of a major oil spill in the region on an Arctic
key species - Polar cod (Boreogadus saida) or key Arctic fisheries - Arctic cod (Gadus morhua),
Barents Sea capelin (Mallotus villosus), and Norwegian spring-spawning herring (Clupea
harengus).
Third, it was improper to conduct an assessment of a major oil spill that ignores any long-term
biological effects on fishery resources. It is precisely these long-term biological effects on
fishery resources that would constitute the highest consequence of a major oil spill.
Fourth, it is improper to assume that purification will successfully remove oil from the sea, either
by mechanical collection, or alternatively by chemical dispersion, if the oil type is suitable for
this. If a major oil spill occurs in the region covered by the Licensing Decision, then conditions
in the area are precisely those that could render successful remove of oil from the sea impossible.
Because the quality of information about the consequences of a major oil spill is substandard in
these critical ways, the decision of the MPE to approve the oil and gas licenses should be set
aside as irrational.
Conclusion
ELAW shares this legal and scientific information with the Oslo District Court in hopes that it is
helpful as the Court considers the important issues before it.
Submitted on behalf of the U.S. office of the Environmental Law Alliance Worldwide (ELAW)
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Norut Tromsø (September 2012) "Konsekvenser av akuttutslipp for samfunn og næringsliv. Konsekvensutredning
for Barentshavet sørøst Utarbeidet på oppdrag fra Olje- og energidepartementet," at pgs. xi., 49 and 50.
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1

PÅSTAND

På vegne av Greenpeace, Natur og Ungdom og Besteforeldrenes klimaaksjon nedlegges slik:
påstand:
1.

Staten v/Olje- og energidepartementets vedtak om tildeling av utvinningslisenser i 23.
konsesjonsrunde, nedfelt i kongelig resolusjon av 10. juni 2016, er helt eller delvis
ugyldig.

2.

Staten v/Olje- og energidepartementets dømmes til å erstatte Foreningen Greenpeace
Nordens, Natur og Ungdoms og Besteforeldrenes klimaaksjons sakskostnader for
tingretten.

2

PÅSTANDSGRUNNLAG

2.1

Faktisk påstandsgrunnlag

De ti utvinningstillatelsene saken gjelder har irreversible og uakseptable miljømessige
skadevirkninger.
For det første er utvinningstillatelsene uforenelig med det ekstremt presserende behovet for å
redusere verdens- og Norges CO2-utslipp:

•

Det er ingen tvil om at den globale oppvarmingen er i sterk vekst og at det kreves drastiske
tiltak for å hindre irreversible og katastrofale konsekvenser.

•

Det er klart at Norge må bidra, at Norge så langt ikke har vært i nærheten av å nå sine
utslippsmål og at Norge ennå ikke har startet å kutte landets karbondioksidutslipp.

•

Utslipp fra petroleumsproduksjon er Norges klart største utslippsdriver og Norge er blant
verdens største petroleumseksportører.

•

Utvinningstillatelsene er det rettslige grunnlaget for igangsetting av petroleumsutvinning i
nye havområder (Barentshavet sør-øst) – første nyåpning på over 20 år. Tillatelsene bringer
petroleumsutvinningen lenger nord og øst enn noen gang og søker å bidra til et nytt
«oljekapittel» i Barentshavet.

•

Utvinningstillatelsene søker å opprettholde nivået for norsk petroleumsutvinning etter
2030 – i en periode utslippene fra fossilt brennstoff må fases ut. Utvinningstillatelsene søker
å påvise nye petroleumsressurser selv om petroleumsressursene fra samtlige funn i dag
allerede overstiger det som er mulig å forbrenne dersom en uakseptabel global oppvarming
skal unngås.

For det andre er utvinningstillatelsene ødeleggende for det sårbare miljøet i området nær iskanten
og polarfronten:
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•

Områdene ved iskanten og polarfronten har en helt særegen og viktig økologi, som skiller
seg vesentlig fra alle andre områder med petroleumsvirksomhet i dag.

•

Avstanden til land og nærheten til is forsterker risikoen for alvorlige skadevirkninger.

•

Kunnskapen
om
skadevirkningene
og
skadebegrensningsmulighetene
petroleumsutvinning i dette området er svært mangelfull.

•

Hensynet til det særlige sårbare miljøet i området førte blant annet til at både
Miljødirektoratet og Norsk Polarinstitutt frarådet utdeling av en rekke av blokkene som
utvinningstillatelsene omfatter.

ved

Økonomi er den eneste grunnen til at staten – til tross for ovennevnte – har tildelt
utvinningstillatelsene. Statens økonomiske vurderinger er imidlertid heftet med store feil, og det er
vesentlig større økonomisk risiko forbundet med utvinningstillatelsene enn det staten har lagt til
grunn. Vedtaket bygger dermed også på feil faktum.
Videre er saksbehandlingen forut for utvinningstillatelsene grovt mangelfull: (1) Det er ikke gjort
noen reell vurdering av om disse utvinningstillatelsene er forenelig med behovet for
utslippsreduksjoner. (2) Det er vesentlige kunnskapshull knyttet vedtakets lokale skadevirkninger.
(3) De økonomiske vurderingene forut for Lisensvedtaket er overfladiske og heftet med grove feil.
For øvrig har ikke staten gitt noen begrunnelse for hvorfor utvinningstillatelsene burde deles ut til
tross for ovennevnte innvendinger.
2.2

Rettslig påstandsgrunnlag:

Prinsipalt gjøres det gjeldende at utvinningstillatelsene er i strid med Grunnlovens § 112 og følgelig
ugyldige. Alternativt anføres det at vedtaket er i strid med petroleumslovens § 3-3 jf § 3-1, eventuelt
i strid med Norges folkerettslige- og menneskerettslige forpliktelser.
Subsidiært gjøres det gjeldende at det foreligger saksbehandlingsfeil som har vært bestemmende for
vedtakenes innhold. Det gjøres gjeldende at både utredningsplikten og begrunnelsesplikten er
misligholdt. Dette medfører også at vedtakene er ugyldige.
3

BEVIS

Saksøker påberoper de vitner og dokumentbevis som er påberopt i stevningen og senere prosesskrift.
4

FREMDRIFTSPLAN

Under følger omforent fremdriftsplan. Fremdriftsplanen tar utgangspunkt i at det er nødvendig å
bruke torsdag 23. november 2017, men likevel slik at det onsdag 22. november 2017 etter planen
kun er behov for en halv rettsdag. Partene vil vurdere om det er tilstrekkelig med kun syv dager
etter at parts- og vitneforklaringene er gjennomført.
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Tirsdag 14.11.
0900-1030
1045-1215
1215-1300
1300-1530

Saksøkers innledning
Saksøktes innledning
Lunsj
Parts- og vitneforklaringer

Onsdag 15.11
0900-1530

Vitneforklaringer

Torsdag 16.11
0900-1200
Vitneforklaringer
1200-1245
Lunsj
1245-1530
Saksøkers hovedinnlegg
Fredag 16.11
0900-1530

Saksøkers hovedinnlegg

Mandag 20.11
0900-1200
Saksøkers hovedinnlegg
1200-1245
Lunsj
1245-1530
Saksøktes hovedinnlegg
Tirsdag 21.11
0900-1530

Saksøktes hovedinnlegg

Onsdag 22.11
0900-1200

Saksøktes hovedinnlegg

Torsdag 23.11
0900--1530

Avsluttende innlegg

***
Dette prosesskrivet er lastet opp i Aktørportalen

Wahl-Larsen Advokatfirma AS

Advokatfirmaet Glittertind AS

Cathrine Hambro
advokat

Emanuel Feinberg
advokat
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Påstand:
1. Statenv/OljeͲogenergidepartementetfrifinnes.
2. Statenv/OljeͲogenergidepartementettilkjennessakskostnader.

Påstandsgrunnlagogrettsregler
Sakengjeldergyldighetenavvedtaktruffetvedkongeligresolusjonav10.juni2016omtildeling
avutvinningslisenseri23.konsesjonsrunde.Saksøkerneanføreratvedtaketerugyldigfordidet
eristridmedgrunnloven§112.Istevningenerdetprinsipaltanførtatdemiljømessige
konsekvenseneavvedtaketsamletsettersåskadeligeatdestridermotenmateriellgrense
etter§112.Subsidiærteranførtatvedtaketlideravsaksbehandlingsfeil,fordidetikkeergjort
tilstrekkeligeutredningeretter§112ogforvaltningsloven§17.
Statenssyneratvedtaketom23.konsesjonsrundeergyldig.Vedtaketertruffetmedklar
hjemmelilov,etteromfattendefaglige,administrativeogpolitiskeprosesser,somfulltuteri
trådmeddekravgrunnlovenogannenlovgivningsetter.Grunnlovens§112oppstillerikkenoen
slikmateriellskrankesomsaksøkernehevder,ogselvomdethaddeværttilfelle,villedenikke
værtbruttveddettevedtaket.Saksbehandlingenharfulgtallekravtilutredningsomfølgerav
vanliglovgivningogfastpraksispåfeltet,somkonkretisererdekravsomkanutledesav§112.
Etterstatenssynberorsakeniallhovedsakpåentolkingavgrunnloven§112.Detsaksøkerne
argumentererfor,ervednærmereettersynenutpregetfrirettslig,politiskogutvidendetolking
av§112,somgårmyelengerenngrunnlovsgiverharmentogmyelengerenndetrettskildene
girgrunnlagfor.Ogdersomdennetolkingenikkeholder,såfallersaken.Daerdetmesteavdet
omfattendefaktumsaksøkernehartrukketfremavmindrerettsligrelevans,ogutfalletav
gyldighetsvurderingenetterstatenssynklart.
Statenvilfortingrettenderforførstogfremstkonsentreresegomengjennomgangav§112,ut
fraordlyd,forarbeider,formålogandrerelevanterettskilder,herunderreellehensyn,ogilysav
generelleprinsipperomgrunnlovstolking,maktfordelingogdomstolskontroll.Dennesåkalte
«miljøparagrafen»ermedviljeannerledesutformetennandrerettighetsbestemmelseri
grunnloven,ogmåtolkesautonomt,utfrasinegensærligkarakterogsineegnerettskilder.
Ettergrunnlovens§112tredjeleddharstatligemyndigheterenplikttilå«iverksettetiltak»forå
gjennomførede«grunnsetninger»somfølgeravførsteogannetledd.Atdennetiltakspliktener
detsentralerettsligeinnholdeti§112følgerbådeavordlyd,sammenheng,formål,forarbeider
ogreellehensyn–samtavparagrafensforhistorievedvedtagelseni1992ogendringeni2014,
dertredjeleddblerevidertforågjøretiltakspliktenklarereogmeroperativ.§112erikke
utformetsomentradisjonellrettighetsbestemmelse.Detsomslåsfastiførsteogannetledder
ikkeklassiskeindividrettigheter,mengrunnsetningersomuttrykkerfellessamfunnsmålom
miljø,naturvernogressursutnyttelse.Detrettsligeinnholdetfølgeravkoblingentiltredjeledd,
ogerutformetsomenpliktformyndighetenetilåtreffetiltakforågjennomføredisse
grunnsetningene.Deterenkonstitusjonellpliktsompåhvilerstatligemyndigheter–Storting,
regjeringogforvaltning–ogsomprinsipieltsetteksistereruavhengigavhvorlangtdengir
korresponderenderettigheterforprivatesomkanhåndhevesogetterprøvesfordomstolene.
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Avdettefølgeratdetrettsligevurderingstemaetisakenetterstatenssynikkeeromvedtaket
om23.rundebrytermoten(uklar)materiellskrankei§112førsteledd,menommyndighetene
(stortingogregjering)pådetteområdethartruffettiltakienslikutstrekningsom§112krever.
Dettereiserisinturspørsmålbådeomhvorlangttiltakspliktenrekker,hvasomskaltilforåsiat
deneroppfylt,oghvorlangtdomstolenekanogbørgåiåetterprøvedette.
Iforlengelsenavdettevilstatenvisetilat§112ikkeerutformetsometforbudmotvedtaksom
tillateraktivitetsomvilkunnehanegativekonsekvenserformiljøellerklima,mensomenplikt
formyndighetenetilåtreffetiltakforåavhjelpeskadeligevirkninger.Detkanværevedåforby
ellerbegrenseenvisstypeutslipp.Mendetkanogsåværevedåkompenserefornegative
miljøvirkningervedtiltakpåandreområder.Dettegjeldergenerelt,menersærligklartnår§112
somherpåberopespåklimaområdet,dervirkningeneavtillatelsersomkanmedføreutslipppå
etområdetypisksøkesredusertellerkompensertvedtiltakpåandreområder.
Deviktigstetiltakenemyndighetenetrefferforåetterleve§112ergjennomgenerellereglergitt
avStortingogregjering,pålovͲogforskriftsnivå.DetskjerdelsvedsærskilteloverpåmiljøͲog
klimaområdet(forurensningsloven,naturmangfoldloven,klimalovenm.fl.)ogdelsvedregleri
annenlovgivningsomivaretarmiljøhensyn.Ipetroleumslovgivningener§112operasjonalisert
blantannetvedregleneommiljøkonsekvensutredningeri§§3Ͳ1og4Ͳ2,samtvedutfyllende
regleriforskriftoglangvarigforvaltningspraksis.Herkan§112kommeinnvedtolkingen.Men
forøvrigmåpliktenetter§112ansesforåværeoppfyltgjennomdereglersomergitt.Iden
konkretesakbetyrdetteatdetikkekanutledesnyeseparate(uskrevne)saksbehandlingskravav
§112utoverdesomlovgiverharnedfeltipetroleumslovgivningen.
Norskemyndigheteretterleverellerssineplikteretter§112vedåføreenaktivmiljøͲog
klimapolitikk,slikskiftendestortingsflertallogregjeringerhargjortimangeår,genereltogpå
enkeltområder,gjennompolitikkutforming,vedtakogmyndighetshandlinger.Hvilkekonkrete
tiltaksomtreffesvilvariereovertidogavhengeravmangefaktorer–avbådefagligogpolitisk
karakter.Ofteerdetfagligellerpolitiskuenighetomhvilketiltaksomerbestegnettilåløseen
miljøutfordring.Andregangerkandetavhengeavøkonomi.Ogikkesjeldenmåhensyntilmiljø
ogklimaavveiesmotandrelegitimehensynogsamfunnsinteresser.
Idennekontekstenmådomstoleneetter§112iprinsippetkunneetterprøveommyndighetenei
detheletatthartruffettiltakpåetgittområde–særligpåområderdermangirtillatelsertil
virksomhetsomkanhanegativevirkingerformiljøellerklima.Mendersommyndigheteneførst
hartruffettiltak,erdetetåpentspørsmålom§112idetheletattåpnerfordomstolskontroll
meddevalgsomgjøres–omdetiltaksomtreffeseregnetogadekvate.Etterstatenssynmå
detteutfrakildenemestnaturligseessometforholdsom§112ikkeermentårettsliggjøre,og
derdeskjønnsmessigevurderingeneikkebørværeunderlagtdomstolskontroll.
Skulledomstolenelikevelansesegkompetentetilåforetaenetterprøving,mådetisåfallvære
medenhøyterskel,somrespekterermyndigheteneslegitimebehovforhandlingsrom,ogde
mangefagligeogpolitiskevurderingerogavveiningersomløpendegjøres–bådeavde
ansvarligefagmyndigheter,avregjeringen,ogikkeminstavdetfolkevalgteflertallpåStortinget.
IdenforbindelsevilstatenvisetilatdetvarbredenighetpåStortingetbådeomåpningenav
Barentshavetsøri1989,omdensenereutviklingenavdetteområdet,omåpningenav
BarentshavetSørøsti2013,ogomdenvirksomhetsomsenereharforegåttder.Selvom
vedtaketom23.rundeformeltbletruffetavregjeringen(Kongenistatsråd)hardenne
tildelingenogsåværtoppetilvoteringiStortingettreganger–i2014,2015og2016.Detsiste
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årethardetogsåværtvotertoverenrekkeforslagommergenerelleendringeriforholdet
mellompetroleumspolitikkenogmiljøͲogklimapolitikken,ogdetversererfortidenetforslagom
åstansedenpågående24.konsesjonsrunden.Samtligeavdefaktiskeforholdsomsaksøkerneså
langthartrukketfremisakenharværtellererfortidenfremmeforStortinget,somdelavden
løpendedemokratiskedebatt.Detteeretterstatenssynetsterktargumentforatdomstolene
ikkebøroverprøvevedtaketomtildelingav23.rundei2016.
*****
Dersomstatenssynpåtolkingenavgrunnlovens§112leggestilgrunn,kangjennomgangenav
faktumogsubsumsjongjøresrelativtkortfattet.Daerdetnoksåklartatvedtaketomtildelingav
23.rundeverkenmaterieltellerprosessueltbrytermotdetiltakspliktersommyndighetenehar
etter§112,ogatdetfølgeligergyldig.
Påbakgrunnavsaksøkernesanførsler,vilstatenlikevelnødvendigvismåttegåganskegrundig
innideleravfaktum,ogsåderdetteettervårtsynikkeeravgjørendeforgyldighetenav23.
runde.Herundervilstatenfortingrettengågjennomdeprosessenesomgjelderfortildelingav
lisenserpåsokkelen–bådegenereltogidenkonkretesak,somvilsiåpningenavBarentshavet
Sør(BS)i1989ogavBarentshavetsørøst(BSØ)i2013,ogderetterfremtilvedtaketom23.
rundei2016.Pådennemåtenvilvivisehvordansystemetpåsokkelenfungerer,oghvilke
utredningerogvurderingersomløpendeergjort.Viderevilvivisehvordandettehenger
sammenmedmiljøͲogklimapolitikkenmergenerelt,herunderforvaltningsplanenefor
Barentshavet–samthvilkenpolitikkStortingogmyndigheterførerhvagjelderforholdetmellom
petroleumspolitikkenogklimaͲogmiljøpolitikken.
Sliksakeneranlagt,erikkespørsmåletomnorskemyndigheteretterleversintiltakspliktetter§
112ipetroleumspolitikkengenerelt,elleriBarentshavetmerspesielt.Enkelteavsaksøkernes
anførslerkanriktignoktydepåatdeterdettemanegentligsøkeråangripe.Mensøksmåleter
formeltogjuridiskformulertsomensakomgyldighetenavdetkonkretevedtaketomtildeling
av23.konsesjonsrundeijuni2016,forde10tillatelseneog40blokkenedetgjelder.Ogdasetter
detrammeneforhvasomrettsligogfaktiskerrelevantforrettensvurderingavsaken.
Istevningenerdetanførtatvedtaketom23.rundevilkunnehaenrekkekonsekvenserformiljø
ogklima,som«samletsett»stridermotengrensei§112.Sompåpektitilsvaretblanderman
hersammenmiljøspørsmålsomettersinkaraktererulike,båderettsligogfaktisk.Idengrad
rettenskalgåinnogetterprøveommyndighetenehartruffettilstrekkeligeogrelevantetiltakvil
detderforværenødvendigåsondremellomfølgendetrekategorier:
(i)

Tradisjonellemiljøkonsekvenseravletingogutbyggingogdriftaveventuellefeltsom
måttebliutbyggetogprodusertideutvinningstillatelsenesomeromfattetav23.runde,
herunderspørsmålomutslipp,iskanten,særligsårbareområderm.m.

(ii) Norske(nasjonale)utslipptilluftavCO2ogandregassersomkanpåvirkeklimaetsom
følgeavfremtidigutbyggingogdriftaveventuellefeltsommåttebliutbyggetog
produsertideutvinningstillatelsenesomeromfattetav23.runde.
(iii) Globaleutslippsomfølgeavatoljeoggasssommåttebliprodusertpåfeltide
utvinningstillatelsersomeromfattetav23.rundeengangifremtidenvilblieksportert
ogforbrentiandreland.
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Tilkategori(i)vilstatenanføreattradisjonellemiljøkonsekvenserharværtgrundigutredetog
vurdertideprosessenesomledetopptildetomstridtevedtaket,bådehvagjelderBarentshavet
genereltogBarentshavetSørøstspesielt,herunderblokkeneomfattetav23.runde.Slikde
fagligeogpolitiskemyndigheteneharvurdertsaken,errisikoenfortradisjonellemiljøskaderi
letefasenogvedutviklingaveventuellefunnidetaktuelleområdetikkeavenslikkarakteratdet
hindrertildeling,ogdettevilblihåndtertinnenfordetgjeldendesikkerhetsregimetpånorsk
sokkel.Ogdersomdetgjøresdrivverdigefunnpåblokkenesomomfattetav23.runde,vildeti
såfallbliforetattnyekonsekvensutredningeretter§4Ͳ2føreneventuellutbyggingogdrift.
RegjeringenharsommålsettingatNorgeskalværeverdensledendepåhelse,miljøogsikkerheti
petroleumsvirksomheten.Reguleringogtilsynmedvirksomhetenbyggerpåmegetomfattende
oglangvarigerfaringfrasværtkrevendeforhold.
Tilkategori(ii)vilstatenanføreatnasjonaleklimautslippfrapetroleumsproduksjonerspørsmål
somharståtthøytpådagsordenifleretiår,ogsomergrundigutredet,vurdert,ogregulert.
Utslipptilluftfrapetroleumsvirksomhetenpåsokkeleneridagendelavdetalminnelige
kvotesystemet.Itilleggharsektorensiden1991værtunderlagthøyCO2Ͳavgiftogandre
restriksjoner,ogtilsammenhardetteførttilatutslippenefranorsksokkelerlavereennfor
tilsvarendeproduksjonideflesteandreland.Hvagjelderdeområdenesomdekkesav23.runde,
erdetuansettfortidligåsihvilkeutslippsomvilfølgefraeventueltutbyggingogdrifther.Det
vilavhengeavhvasomblirfunnet,oghvilkekravsomvilblisattvedenutbyggingavfeltene.
Tilkategori(iii)vilstatenblantannetvisetilatheledetinternasjonaleklimasamarbeidet,
herunderdetraktatersomerinngåttiFNͲregi,senestiParisi2015,hvilerpåetgrunnleggende
prinsippomatdetrettsligeogpolitiskeansvaretforutslippliggerpådelandenederutslippene
(forbruket)skjer,ogikkepådelandenesomproduserervarersomkull,oljeellergass.Detteer
ogsåenbærebjelkeidetnorskereguleringsregimet,bådepåklimaområdetog
petroleumsområdet.Detersåledesikkenoensaksbehandlingsfeilnårhensynettilglobale
utslippikkeutredessomendelavdeprosessenesomlederfremtilvedtakomutvinningpå
norsksokkel.Norgesomstatharenomfattendeogambisiøsklimapolitikk,sombådeomfatter
internasjonaltsamarbeidognasjonaletiltak.Menarbeidetforånådeglobaleklimamålene,
herundermåleneiParisavtalen,foregårgjennomtiltakinnenfordetinternasjonaleregimetsom
Norgeerdelav.Deterikkegrunnlagforåanføreatgrl.§112endrerdette,ellerpåleggernorske
myndigheterplikttilåredusereutslippsomNorgeetterinternasjonalrettikkeharansvarfor.
HerundervilstatenogsåvisetilhvordanNorgesålangtharoppfyltalleinternasjonale
forpliktelserpåklimaområdet,oghvordandetfortidenaktivtarbeidesmedenpolitikkforå
sikreatParisavtalenogandreforpliktelservilblietterlevdiårenesomkommer,blantannet
gjennomdennyeklimalovensomStortingetvedtokijuni2017.
Pådennebakgrunnvilstatenanføreatnorskemyndigheterinnenforalledetrekategorienehar
iverksatttiltakforåivaretahensynettilmiljøogklima,slikmanettergrl.§112harplikttil.Det
foreliggerfølgeligikkenoebruddpåkonstitusjonelleplikterher–langtmindrenoebruddsom
kanfåbetydningforgyldighetenavvedtaketomtildelingav23.runde.
*****
Tilsaksøkersanførsleromsaksbehandlingsfeil,vilstatenvisetilatalledekravsomfølgerav
petroleumslovgivningenogforvaltningslovenerfulgtideprosessenesomledetfremtilvedtaket
om23.runde,ogatdetikkeergrunnlagforåhevdeat§112oppstilleruskrevnekravutover
dette.Idenforbindelsevilstatenvisetilsystemetipetroleumsloven§3Ͳ1og§4Ͳ2,ogmer

Side5av7



6445

REGJERINGSADVOKATEN

konkrettildekonsekvensutredningersomisintidblegjortføråpningenavBarentshavetSøri
1989,ogisenererunderomdisseområdene,ogderetterføråpningenavBarentshavetSørøsti
2013.Viderevildetblivisttilandrerelevanteutredningerogvurderingersomergjortide
aktuelleområdene,herunderiforbindelsemedforvaltningsplaneneforBarentshavet,somogså
stillerkravtilhåndteringavmiljøutfordringer.Ogdersomdetengangifremtidenskulleble
aktueltåbyggeutnoenavfeltenesomeromfattetav23.runde,vildetblifortattnye
utredningerihenholdtilpetroleumsloven§4Ͳ2.
Isenereprosesskrivharsaksøkernetrukketinnøkonomi,bådesomenmateriellanførselomat
utvinningiBarentshavetikkeersamfunnsøkonomisklønnsomt,ogsomenprosessuellanførsel
omatdeøkonomiskeutredningeneføråpningenavBarentshavetSørøst(BSØ)ikkevarkorrekte.
Stateneruenigibeggedeler.Tildetmateriellevilstatenblantannetvisetilatdetteikkeeret
sliktrettsligrelevantkriteriumvedtolkingenav§112.Tildetprosessuellevilstatenblantannet
visetilatdetallsomblefremlagtforStortingetiforbindelsemedbeslutningenomåpningenav
BSØi2013varkorrekte,ogdessutenmedalleforbeholdomanslagene.Viderevilstatenvisetil
atdetsaksøkerneheregentligsynesåleggeopptilerenbrederedebattomdeøkonomiske
sidenevednorskpetroleumspolitikk,someretløpendeaktueltpolitisktema,mensomverken
errettsligrelevantforsakenelleregnersegfordomstolsprøving.
*****
Korttidførhovedforhandlingerdetkommetinntreinnleggettertvl.§15Ͳ8(såkalteamicus
curiae),frahenholdsvisTheEuropeanLawAllianceWorldwide(ELAW),TheAllardK.Lowenstein
InternationalHumanRightsClinicYaleLawSchool,ogCenterforInternationalEnvironmental
Law(CIEL),somtildelstaroppforholdsomikketidligereharværtfremmeisaken.Detgjelder
bådedetomfattendekomparativematerialetsomfremlegges,ogderelativtutførlige
argumenteneforatvedtaketom23.konsesjonsrundeikkebareeristridmednorskgrunnlov§
112,medogsåmedinternasjonalemenneskerettigheter,herunderbådeFNͲtraktaterogDen
europeiskemenneskerettighetskonvensjonen(EMK),bl.a.artikkel2omrettentillivog8om
rettentilvernavprivatlivogfamilieliv.
Etterstatenssynkandissenyerettsligeanførsleneåpenbartikkeførefrem.Detfinnesenkelte
spredteavgjørelserfraDeneuropeiskemenneskerettighetsdomstolen(EMD)derartikkel8er
gittanvendelseimiljøsaker,mendeeravenheltannenkarakterennvårsak,ogviserforøvrig
førstogfremstatdetskalmyetilforåkonstaterekrenkelse,ogatEMDhargittnasjonale
myndigheterenvidskjønnsmarginpådetteområdet.Videreerdetsålangtstatenkjennertil
ingenavgjørelserfraEMDsomkonstatereratklimautslippkanutgjørebrudd.Hvagjelderdet
komparativematerialetellers,hardetingenrettsligrelevansfortolkningenavdennorske
grunnloven,ogillustrererforøvrigatdetinternasjonalehovedbildeteratdespredteforsøkene
pårettsliggjøringavklimapolitikkenikkeharvunnetfrem.
*****
Avslutningsvisvilstatenpåpekeatselvomsakenformeltgjeldergyldighetenavvedtaketom23.
konsesjonsrundeijuni2016,såerdetutfrasaksøkernesanførsleriogutenforrettenåpenbart
atdenogsåeranlagtsomenprinsipiellprøvesak,bådeforåfåprøvetgrl.§112mergenereltog
foråsettesøkelyspåforholdetmellomnorskpetroleumspolitikkogmiljøͲogklimapolitikken.
Dettegjelderfremstillingenbådeavfaktumogjuss.
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Hvagjelderfaktumerenkeltesaksøkernesanførslerknyttettil23.konsesjonsrunde.Menandre
erknyttettiloljeutvinningiBarentshavetgenerelt,ogandreigjenvilkunnegjeldeforethvert
vedtaksompotensieltkanføretilnyeklimautslipp,detværesegpåsokkelenellerpåfastlandet.
Saksøkershovedanførselvilirealitetenkunnerammeethvertnyttvedtakomågitillatelsertil
aktivitetpånorsksokkel,ogvilogsåkunnerammeethvertannetnyttvedtakellertiltaksom
isolertvilkunneføretilklimautslipp,entendeterinæringspolitikken,samferdselspolitikken,
landbrukspolitikkenellerpåandreområder.
Hvagjelderjussenbyggersaksøkernesanførslersomtidligerepåpektpåenutpregetfrirettslig,
politisk,ogutvidendetolkingavgrunnloven§112,sometterstatenssynverkenhardekningi
ordlyd,forarbeiderellerandrerettskilder,ogsomstridermottungtveiendereellehensyn.Det
saksøkernesøkeråoppnå,erenvidtrekkenderettsliggjøringavetsværtviktigsamfunnsområde,
pågrunnlagavenkortoggenerellordlydiengrunnlovsbestemmelsesombleutformetuten
detteforøyet.Mendetvilverkenværejuridiskkorrektutfrarettskildeneellerprinsipieltriktig
utfrahensyntildemokratiogmaktfordeling.

Bevis
--Dedokumentersomerlagtfremisakenvilbliførtsombevissålangtdedirekteellerindirekte
kasterlysoverforholdavbetydningforgyldighetenavvedtaketom23.runde.
Ettersomsakenetterstatenssynihovedsakgjelderspørsmålomgrunnlovstolking,oghva
gjelderrelevantfaktumellersfulltutkanbelysesgjennomdedokumentersomerfremlagt,er
detfrastatenssideikkelagtopptilpartsͲellervitneforklaring.
SomrepresentantforOljeͲogenergidepartementetmøterekspedisjonssjefOleAndersLindseth.

*****


Sluttinnleggetsendesiaktørportalen.



Oslo,6.november2017
REGJERINGSADVOKATEN

AndersF.Wilhelmsen
ForFredrikSejersted
Regjeringsadvokat
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Medieoperatørene AS
v/Anna Myking
Grønlandsleiret 23
0190 Oslo

Deres referanse

Vår referanse

Dato

16-166674TVI-OTIR/06

09.11.2017

Natur og Ungdom m.fl. - Staten ved Olje- og energidepartementet
Det vises til rettens brev av 31.10.2017 hvor det er gitt tillatelse til å gjøre film- og lydopptak
på nærmere angitte vilkår. I brev av 2.11.2017 og i brev av 8.11.2017 er det bedt om en delvis
omgjøring av vilkårene, slik at det også skal kunne gjøres filmopptak av
-

andre enn de som har ordet, benevnt «lyttebilder», og

-

av vitneforklaringer.

Brevene er forlagt partene. Saksøkersiden har i e-post av 9.11.2017 meddelt at det ikke er
innsigelser til at det gjøres opptak av vitneforklaringer, bortsett fra at vitnet Rosendahls ønske
vedrørende streaming selvfølgelig må hensyntas. Saksøkte har i e-post av 8.11.2017 meddelt
at saksøkte ikke motsetter seg at det tas «lyttebilder», men at det begrenses til én time av hver
av partenes innlegg. Når det gjelder spørsmålet om filmopptak av vitner har saksøkte i e-post
av 9.11.2017 fremholdt:
Statens syn er som tidligere formidlet at det ikke bør gjøres opptak av parts- og
vitneforklaringer. Grunnen til det er ikke først og fremst å verne personen som forklarer seg mot
belastning, men å sørge for at forklaringen som blir gitt er upåvirket av utenforliggende hensyn
og at forklaringen stiles til retten, ikke et fremtidig fjernsynspublikum. Det som skal
gjennomføres i tingretten neste uke er en rettssak, ikke et fjernsynsopptak. Rettsforhandlingene
bør ikke påvirkes av at det gjøres opptak. Når det gjelder vitneforklaringen, mener staten at
faren for det er spesielt stor.
Vi håper tingretten fastholder rammene som ble satt i rettens brev av 31. oktober.

Basert på de opplysninger som er gitt i brev av 2.11.2017 fra Medieoperatørene AS og de
kommentarer som er gitt av partene, endres vilkårene for filmopptak slik at det gis tillatelse til
å gjøre «lyttebilder» som beskrevet. Slike opptak kan bare gjøres den første timen av hver av
partenes hovedinnlegg. «Lyttebilder» kan bare tas av aktører det er gitt anledning til å gjøre
filmopptak av når de har ordet, dvs. av rettens administrator, prosessfullmektiger og rettslige
medhjelpere og de parter som avgir forklaring.
Postadresse

Sentralbord

Saksbehandler

Postboks 8023 Dep., 0030 Oslo

22 03 52 00

Trine Langfjell Kibsgaard

Bankgiro

Organisasjonsnummer

Kontoradresse

Telefaks

Telefon

Ekspedisjonstid

Internett/E-post

Oslo tinghus, C.J. Hambros plass 4

22 03 53 53

22 03 52 06

Kl.0845-1545 (1500)

http://domstol.no/oslo tingrett
oslo.tingrett.eksp@domstol.no

974714647
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For øvrig gjøres ikke endringer i de vilkår som er satt i rettens brev av 31.10.2017. Det gis
således ikke anledning til å gjøre filmopptak av vitnenes forklaringer.
For øvrig nødvendiggjør brevene fra Medieoperatørene AS to kommentarer:
x

x

Når det i brevet av 2.11.2017 – i tilknytning til anmodningen om å ta «lyttebilder» –
sies at «(d)isse opptakene er kun for oss, og vil ikke deles med andre parter,…..»,
minner vi om det som fremgår av rettens brev av 31.10.2017 om partenes adgang til å
få tilgang til opptakene.
Basert på det som er formidlet i brevet av 8.11.2017 om forbehold fra vitnet
Rosendahl, gjøres oppmerksom på at retten har lagt til grunn at ingen av de opptak
Medieoperatørene AS skal gjøre, vil bli streamet.

Oslo tingrett

Hugo Abelseth
tingrettsdommer

Kopi: Prosessfullmektigene

Oslo tingrett
16-166674TVI-OTIR/06
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RETTSBOK
Den 14., 15., 16., 17., 20., 21., og 22. november 2017 ble hovedforhandling holdt i Oslo
tingrett,
Saksnr.:

16-166674TVI-OTIR/06

Dommer:

Tingrettsdommer

Saken gjelder:

Prøving av forvaltningsvedtak

Hugo Abelseth

Saksøkere
Föreningen Greenpeace Norden

Prosessfullmektiger
Advokat Emanuel Feinberg
Advokat Cathrine Hambro

Natur og Ungdom

Advokat Emanuel Feinberg
Advokat Cathrine Hambro

Partshjelper
Besteforeldrenes klimaaksjon

Advokat Emanuel Feinberg
Advokat Cathrine Hambro

mot
Saksøkte
Staten ved Olje- og energidepartementet

Prosessfullmektig
Advokat Fredrik Sejersted
Rettslige medhjelpere
Advokat Anders Flaatin Wilhelmsen
Advokat Ane Sydnes Egeland
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Til stede:
Fra saksøkersiden:
- Saksøker nr. 1: Foreningen Greenpeace Norden v/Truls Gulowsen
- Saksøker nr. 2: Natur og Ungdom v/Ingrid Skjoldvær
- Partshjelper: Besteforeldrenes Klimaaksjon v/Ketil Lund
- Prosessfullmektigene
Fra saksøktesiden:
- representant for Olje og energidepartementet, Ole Anders Lindseth.
- Prosessfullmektig og rettslige medhjelpere.
Innledning
Ingen hadde innvendinger mot dommerens habilitet.
Dommeren viste til partenes påstander og påstandsgrunnlag og de bevisene som er varslet i
saken.
Innledende fremstilling
Saksøkernes prosessfullmektiger fikk ordet til en innledende fremstilling av saken. Det
som ble dokumentert, er avmerket med rødt i de digitale utdragene.
Saksøkerens påstand: Som i sluttinnlegget.
Saksøktes prosessfullmektig fikk ordet til en innledende fremstilling av saken. Det som ble
dokumentert, er avmerket med blått i de digitale utdragene.
Saksøktes påstand: Som i sluttinnlegget.
Partsforklaringer
Saksøkeren
Navn:
Föreningen Greenpeace Norden v/Truls Gulowsen
Fødselsdato: 21.3.1974
Adresse:
Daniel Walstads vei 9, Oslo
Stilling:
Leder for Greenpeace Norge
ble formant, avga forsikring og forklaring.
Saksøkeren
Navn:
Natur og Ungdom v/Ingrid Eline Mosund Sjoldvær
Fødselsdato: 8.8.1993
Adresse:
Håkons gate 14A, Oslo
Stilling:
Leder i Natur og Ungdom
ble formant, avga forsikring og forklaring.
Partshjelperen
Navn:
Besteforeldrenes Klimaaksjon v/Ketil Lund
Fødselsdato: 14.10.1939
Adresse:
Mogens Thorsens gate, Oslo
Stilling:
Pensjonist
ble formant, avga forsikring og forklaring.
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Vitneforklaringer
Sakkyndig vitne nr. 1
Navn:
Eystein Jansen
Fødselsdato: 28.2.1953
Adresse:
Stabburveien 5, Paradis
Stilling:
Professor
Tilknytning til partene: Ingen
ble gjort kjent med vitneansvaret, formant, avga forsikring og forklaring.
Rettsdag 1, den 14.11.2017 varte fra kl. 09.00 til kl. 15.35, med lunsjpause på 45 min., en
pause av 20 min. på formiddagen og en på ettermiddagen.
Rettsdag 2, den 15.11.2017 fortsatte med de samme til stede som dag 1.
Eystein Jansen fortsatte sin forklaring.
Sakkyndig vitne nr. 2
Navn: Bjørn Halvard Samset
Fødselsdato: 9.10.1977
Adresse: von Øktens vei 11, Ås
Stilling: Forskningsleder
Tilknytning til partene: Ingen
ble gjort kjent med vitneansvaret, formant, avga forsikring og forklaring.
Sakkyndig vitne nr. 3
Navn: Knut Einar Rosendahl
Fødselsdato:12.3.1967
Adresse: Sørjordet 2, Ski
Stilling: Professor
Tilknytning til partene: Ingen
ble gjort kjent med vitneansvaret, formant, avga forsikring og forklaring.
Sakkyndig vitne nr. 4
Navn: Mads Greaker
Fødselsdato: 5.4.1963
Adresse: Stensgaten 8, Oslo
Stilling: Seniorforsker
Tilknytning til partene: Ingen
ble gjort kjent med vitneansvaret, formant, avga forsikring og forklaring.
Rettsdag 2, den 15.11.2017 varte fra kl. 09.00 til kl. 15.00, med lunsjpause på 45 min., en
pause av 15 min. på formiddagen og en på ettermiddagen.
Rettsdag 3, den 16.11.2017 fortsatte med de samme til stede som dag 1.
Hovedinnlegg
Saksøkernes og partshjelperens prosessfullmektiger fikk ordet til hovedinnlegg.
Det som ble dokumentert er avmerket med rød strek i de digitale utdragene.
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Rettsdag 3, den 16.11.2017 varte fra kl. 09.00 til kl. 14.30, med lunsjpause på 45 min., en
pause av 15 min. på formiddagen og en på ettermiddagen.
Rettsdag 4, den 17.11.2017 fortsatte med de samme til stede som dag 1.
Saksøkernes og partshjelperens prosessfullmektiger fortsatte med sitt hovedinnlegg. Det
som ble dokumentert er avmerket med rød strek i de digitale utdragene.
Saksøkerne og partshjelperen la ned påstand som fremgår av påstandsskriv, vedlagt
rettsboken.
Rettsdag 4, den 17.11.2017 varte fra kl. 09.00 til kl. 14.25, med lunsjpause på 45 min., en
pause av 15 min. på formiddagen og en på ettermiddagen.
Rettsdag 5, den 20.11.2017 fortsatte med de samme til stede som dag 1.
Saksøktes prosessfullmektig og rettslig medhjelper advokat Wilhelmsen fikk ordet til
hovedinnlegg. Det som ble dokumentert er avmerket med blå strek i de digitale utdragene.
Rettsdag 5, den 20.11.2017 varte fra kl. 09.00 til kl. 15.35, med lunsjpause på 45 min., en
pause av 15 min. på formiddagen og en på ettermiddagen.
Rettsdag 6, den 21.11.2017 fortsatte med de samme til stede som dag 1.
Saksøktes prosessfullmektig og rettslig medhjelper advokat Wilhelmsen fortsatte med sitt
hovedinnlegg. Det som ble dokumentert er avmerket med blå strek i de digitale utdragene.
Rettsdag 6, den 21.11.2017 varte fra kl. 09.00 til kl. 15.45, med lunsjpause på 45 min., en
pause av 15 min. på formiddagen og en på ettermiddagen.
Avsluttende innlegg
Rettsdag 7, den 22.11.2017 fortsatte med de samme til stede som dag 1.
Prosessfullmektigene til saksøkerne og den rettslige medhjelperen fikk ordet til et kortere
avsluttende innlegg. Det som ble dokumentert er avmerket med rød strek i de digitale
utdragene.
Saksøktes prosessfullmektig og rettslig medhjelper advokat Wilhelmsen fikk også ordet til
et kortere avsluttende innlegg. Det er som ble dokumentert er avmerket med blå strek i de
digitale utdragene.
Rettsdag 7, den 22.11.2017 varte fra kl. 09.00 til kl. 14.25, med lunsjpause på 45 min., en
pause av 15 min. på formiddagen og en på ettermiddagen.
Fremlagte dokumenter; herunder hjelpedokumenter
- Disposisjoner over innlegg
- Utskrift av presentasjoner foretatt av vitnene Jansen, Samset, Greaker og
Rosendahl.
- Skjematisk fremstilling av 23. konsesjonsrunde
- 4 Kart over norsk kontinentalsokkel mv.
- 9 sider fra St.meld. nr. 8 (2005-2006)
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- «Scenarioer for petroleumsvirksomhet i Barentshavet sørøst»
Det som ble dokumentert fra saksøkersiden fra de fremlagte dokumentene er markert med
rød strek i margen, mens det som er dokumentert fra saksøkte er markert med blå strek i
margen.
Avslutning
Prosessfullmektigene la frem kostnadsoppgaver og fikk anledning til å kommentere
motpartens oppgave. Saksøktes prosessfullmektig protesterte på kravet fra saksøkerne og
anførte at det var for høyt. Prosessfullmektigene til saksøkerne og partshjelperen fikk
anledning til å kommentere dette.
Dommeren erklærte forhandlingene for avsluttet og saken tatt opp til doms, og opplyste at
dom kan forventes avsagt i begynnelsen av januar 2018.

Retten hevet

Hugo Abelseth
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USA anslår IMF at finanspolitikken vil være
omtrent nøytral i år, mens det for neste år er lagt
til grunn en svak innstramming. IMF hadde tidligere lagt til grunn betydelig finanspolitisk stimulans i 2018. I Japan antas nøytral finanspolitikk
i 2017, mens det for neste år er ventet en markert
innstramming. For euroområdet sett under ett ligger finanspolitikken an til å bli mildt ekspansiv i
år. Mange euroland er samtidig langt unna kravet
i EUs stabilitets- og vekstpakt om en bruttogjeld i
offentlig sektor på maksimalt 60 pst. av BNP. Landene med høyest gjeld er sårbare for renteøkninger. Europakommisjonen og EUs råd for finansministre (ECOFIN) tilrår at disse landene reduserer
budsjettunderskuddet og den offentlige gjelden.
I fremvoksende økonomier sett under ett har
budsjettunderskuddene målt som andel av BNP
ikke vært større siden 1990-tallet. Blant annet har
lavere råvarepriser redusert de offentlige inntektene for råvareeksporterende land. Flere fremvoksende økonomier vil måtte stramme inn offentlige
finanser i tiden fremover.
Det er betydelig usikkerhet om utviklingen
internasjonalt. På kort sikt kan den markerte oppgangen i europeisk økonomi, mer optimistiske
bedrifter og husholdninger og mindre politisk
usikkerhet trekke veksten mer opp enn lagt til
grunn i denne meldingen. På litt lengre sikt synes
risikoen likevel å være størst for at utviklingen blir
svakere enn lagt til grunn. Blant viktige usikkerhetsmomenter er:
– EU og Storbritannias fremtidige avtaleforhold.
Hva slags avtaler det blir mellom Storbritannia
og EU og mellom Storbritannia og Norge vil
kunne ha stor økonomisk betydning. Anslagene i denne meldingen er basert på at de økonomiske barrierene i Europa ikke blir økt
vesentlig.
– Tilbaketrekning fra økonomisk integrasjon og
økonomisk politikk i USA. Det er også betydelig usikkerhet om politikken til USAs administrasjon og hvilket gjennomslag den får i Kongressen, herunder i finans- og skattepolitikken
og i handelspolitikken. Dersom tendensene til
proteksjonisme og mer innadvendt politikk tiltar og det internasjonale samarbeidet svekkes,
vil veksten i verdensøkonomien dempes.
– Utilsiktede virkninger av en normalisering av
pengepolitikken. En raskere normalisering av
pengepolitikken enn ventet vil gi strammere
lånevilkår. Selv om normalisering er en konsekvens av at det går bedre, kan omleggingen for
en periode gi uro i finans- og valutamarkedene,
herunder brå kapitalutgang fra fremvoksende

–

–

2017–2018

økonomier, som kan gi svakere vekst på kort
sikt. Se nærmere omtale i boks 2.3.
Ubalanser i Kina. Gjeldsnivået i privat sektor
er høyt og tiltakende, og bedriftenes overskudd har falt de seneste årene. Samtidig er
det overkapasitet og overinvesteringer i
enkelte næringer. Det er derfor en fare for at
omleggingen mot en mer tjenesteproduserende økonomi ikke vil gå så problemfritt
som forutsatt, noe som kan gi lavere etterspørselsvekst i Kina og påvirke globale priser og verdenshandelen.
Geopolitiske faktorer. Spenninger mellom
land, politisk usikkerhet og eventuell eskalering av væpnede konflikter kan virke negativt
på internasjonal økonomi. Flyktningstrømmen til europeiske land kan igjen tilta og gi
større samfunnsøkonomiske effekter enn
ventet.

2.6

Petroleumssektoren

Oljeprisen har nesten doblet seg siden starten av
2016. Hittil i år har oljeprisen i gjennomsnitt vært
53 USD per fat. Det er nær gjennomsnittlig oljepris siden 1970, målt i faste priser.
Den markerte nedgangen i oljeprisen i 2014
hadde sammenheng med økt produksjon av skiferolje i USA, samtidig som OPEC økte sine produksjonsnivåer. Prisfallet førte til høyere global etterspørsel etter olje, men ikke nok til å møte veksten
i produksjonen. Dermed kom en periode med
økende lagerbeholdning av olje og lav pris. Etter
det steg forbruket litt raskere enn produksjonen,
og prisen tok seg opp. Avtalte produksjonskutt i
OPEC og andre oljeproduserende land har vært
med på å redusere tilbudet av olje.
Den økte produksjonen av skiferolje i USA har
hatt stor betydning for utviklingen i oljeprisen de
siste årene. Produksjonsveksten skyldes blant
annet ny teknologi som har redusert kostnadene
ved utvinning betydelig. Store tilgjengelige
oljeressurser og kort tid fra investeringsbeslutning til produksjon gjør at amerikanske skiferoljeprodusenter raskt kan tilpasse produksjonen til
prisendringer. Selv om økt produksjon av skiferolje var en viktig grunn til det store fallet i oljeprisen i 2014, vil fleksibiliteten i denne bransjen
kunne bidra til å begrense svingningene i oljeprisen de nærmeste årene.
Utviklingen i oljeprisen er usikker. I denne
meldingen er det beregningsteknisk lagt til grunn
at oljeprisen vil holde seg rundt dagens nivå de
nærmeste årene, i tråd med prisene i terminmar-
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Petroleumsvirksomheten
A. Estimert utvikling i global lagerbeholdning
av olje. Mill. fat per dag
100

Estimert endring i lagerbeholdning (h.a.)
Etterspørsel (v.a.)
Tilbud (v.a.)
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B. Råoljepris. 2018-kroner per fat. Anslag
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D. Totale petroleumsinvesteringer.
Mrd. 2018-kroner

C. Gasspris i Europa (NBP). Kroner per Sm3
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F. Statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten. Mrd. 2018-kroner

E. Produksjon av petroleum på norsk sokkel.
Mill. Sm3 o.e.
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Figur 2.8 Petroleumsvirksomheten
Kilder: IEA Oil Market Report (september), Macrobond, Statistisk sentralbyrå, Olje- og energidepartementet, Oljedirektoratet og
Finansdepartementet.
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Tabell 2.4 Hovedtall for petroleumsvirksomheten
Virkning av en endring i oljeprisen på 10 kroner i 2018 på
kontantstrøm i 20181

2016

2017

2018

2019

Råoljepris, kroner pr. fat ................................

379

438

438

441

Råoljepris, 2018-kroner per fat .....................

397

448

438

430

– Råolje, kondensat og NGL .........................

116

116

108

104

– Naturgass ....................................................

115

117

117

117

Betalte skatter og avgifter .............................

48

77

91

94

2,6

Netto inntekt SDØE .......................................

66

90

77

88

1,8

Statens netto kontantstrøm ...........................

125

175

183

192

4,3

Forutsetninger:

Produksjon, mill. Sm3 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.

kedet slik de ble notert i august. Videre er det lagt
til grunn at oljeprisen gradvis vil øke til 522 kroner per fat fra og med 2025 (målt i faste 2018-kroner), se figur 2.8B. Med dollarkurs som i begynnelsen av oktober tilsvarer det i overkant av
65 dollar per fat.
Etter å ha steget i årene etter finanskrisen, falt
spotprisen på gass i Europa i fire år på rad fra 2013
til 2016. Høye priser på kull, driftsstans ved kjernekraftverk i Frankrike og lavere temperaturer
enn normalt bidro til at gassprisen deretter økte
markert i fjor vinter. Utover i 2. kvartal i år falt prisene noe igjen, blant annet som følge av økt tilbud
av flytende naturgass (LNG). Så langt i år har
gassprisen i gjennomsnitt vært høyere enn i fjor,
men litt lavere enn gjennomsnittet for de siste ti
årene.
For norsk gasseksport er det beregningsteknisk lagt til grunn at den gjennomsnittlige prisen
vil gå ned fra rundt 1,85 kroner per Sm3 i 2017 til
1,62 kroner i 2018 (faste 2018-priser). Fra og med
2019 legges det til grunn en gasspris på 1,89 kroner per Sm3 (faste 2018-priser). Fremover vil blant
annet den økonomiske veksten, utviklingen i prisene på andre energikilder, tilgangen på flytende
naturgass (LNG) fra andre produsentland og
energi- og klimapolitikken i sentrale importland
for norsk gass kunne påvirke prisene.
Petroleumsinvesteringene ser ut til å bli høyere
de nærmeste årene enn tidligere ventet. Tall fra
Olje- og energidepartementet viser at investerin-

gene kan vokse allerede neste år, etter å ha falt
nesten 30 pst. fra 2014 til 2016, se figur 2.8D. Høyere investeringer må blant annet ses i sammenheng med at oljeselskapene fremskynder prosjekter fordi det er ledig kapasitet i leverandørindustrien og kostnadsnivået er kommet ned. Kostnadsreduksjonene er et resultat av oljeselskapenes
effektiviseringstiltak, nye konseptvalg og reforhandlede kontrakter med leverandører. Med et
lavere kostnadsnivå er prosjekter på norsk sokkel
blitt lønnsomme ved lavere olje- og gasspriser enn
før. Tall fra Statistisk sentralbyrås investeringstelling og nasjonalregnskapet tyder på at nedgangen
i petroleumsinvesteringene vil bli klart mindre i år
enn i fjor.
Mesteparten av petroleumsinvesteringene i
2018 anslås å være knyttet til felt under utbygging,
mens en fjerdedel av investeringene anslås å være
knyttet til felt som allerede er i drift. Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen er det største enkeltprosjektet på norsk sokkel og er ventet å stå for om
lag 20 pst. av investeringene neste år. Johan Castberg i Barentshavet er per i dag det største funnet
på norsk sokkel som ikke er besluttet utbygget.
En plan for utbygging og drift (PUD) ventes
senere i år. Utbygging av Sverdrup og Castberg er
ventet å stå for en stor andel av investeringene på
norsk sokkel i årene fremover. I tillegg kommer
en rekke andre utbygginger med betydelig investeringsomfang.
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Investeringsanslagene er usikre. Dersom selskapenes forventninger til langsiktig oljepris
skulle falle, kan investeringer skyves ut i tid eller
falle bort. Tilsvarende kan forventninger hos oljeselskapene om høyere oljepris bidra til at investeringene stiger raskere og mer enn lagt til grunn i
denne meldingen.
Produksjonen av petroleum i Norge økte i fjor.
Oljeproduksjonen økte for tredje året på rad, og
produksjonen av gass var omtrent like høy som
det historisk høye nivået i 2015. Den samlede
petroleumsproduksjonen var 11 pst. lavere enn
toppnivået i 2004. Sommeren 2017 var 84 felt i produksjon på norsk sokkel. Av disse ligger 66 felt i
Nordsjøen, 16 i Norskehavet og to i Barentshavet.
Samtidig var 11 nye felt under utbygging, inkludert Johan Sverdrup. Produksjonen av petroleum
ventes å holde seg nokså stabil frem til midten av
2020-tallet, for så å avta gradvis, som vist i figur
2.8E.
Statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten anslås til 175 mrd. kroner i 2018, se figur
2.8F. Av dette utgjør nettoinntektene fra SDØE
51 pst., skatter og avgifter 44 pst., og utbytte fra
Statoil 5 pst. Anslaget for statens netto kontantstrøm for i år er justert ned med 3,8 mrd. kroner
siden Revidert nasjonalbudsjett 2017.
Statens netto kontantstrøm varierer mye med
prisene på olje og gass. En enkel virkningsbereg-
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ning tilsier at en økning i oljeprisen i 2018 på 10
kroner, gir en økning på 4,3 mrd. kroner i statens
netto kontantstrøm. Med lavere oljepris anslås
virkningen å bli den samme, men med motsatt fortegn. I beregningen er produksjon og kostnader
holdt uendret. Videre er det forutsatt at gassprisen endres prosentvis like mye som oljeprisen,
men med et tidsetterslep, slik at halvparten av
endringen kommer året etter.
Den samlede formuen i petroleumsvirksomheten, definert som nåverdien av fremtidig årlig kontantstrøm fra virksomheten fra og med 2018, kan
anslås til i underkant av 4 500 mrd. 2018-kroner.
Det er lagt til grunn en realrente på 3 pst. i beregningen av formuen. Formuesanslaget bygger på
forutsetningene om produksjon, priser og kostnader som er lagt til grunn i denne meldingen6.
Statens del av formuen, definert som nåverdien av statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten, anslås til rundt 3 900 mrd.
2018-kroner. Det gir grunnlag for en permanentinntekt på 118 mrd. kroner per år utover
avkastningen på kapitalen som allerede er opptjent i Statens pensjonsfond utland.
6

Oljedirektoratets anslag for uoppdagede ressurser i
Barentshavet nord fra mai i år er ikke inkludert i dette estimatet. Ressursene i området er anslått til 1,4 milliarder
standard kubikkmeter oljeekvivalenter (Sm3 o.e.).
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Boks 2.1 Strømmer inn og ut av sysselsetting
nye sysselsatte som kom til, flere enn de som
Etter oljeprisfallet sommeren 2014 mistet
gikk ut. Den største gjennomstrømningen av
mange jobben, og arbeidsledigheten steg. Syssysselsatte finner vi i overnatting og varehandel.
selsettingen utviklet seg svakt i årene som
Her var det både flest nye sysselsatte og størst
fulgte, med en vekst på under 20 000 personer i
avgang, noe som har sammenheng med mange
2015 og 2016 samlet sett. Etter det har veksten i
ungdommer og midlertidig sysselsatte i disse
sysselsettingen tatt seg opp, se omtale i avsnitt
næringene.
2.2. Bak nettotallene ligger langt større strømVi har også sett nærmere på de som går ut
mer av personer som går ut og inn av arbeid og
av sysselsetting. Av sysselsatte i 2013 som ikke
beveger seg mellom næringer. For å kunne se
var sysselsatte i 2014, var 15 pst. arbeidsledige,
nærmere på dette, har vi fått Statistisk sentral18 pst. i utdanning og 15 pst. mottok alderspenbyrå (SSB) til å koble informasjon fra adminissjon. En nokså stor andel har ukjent status4 eller
trative registre1.
Tidligere undersøkelser har vist at det er
forsvinner ut av populasjonen5, se figur 2.9C.
stor mobilitet i det norske arbeidsmarkedet,
Tallene fra SSB kan tyde på at det er en større
også mellom næringer. En norsk studie har vist
andel som forsvinner ut av populasjonen i petroat om lag 10 pst. av arbeidsplassene forsvinner
leumsrelaterte næringer sammenlignet med
hvert år, og minst like mange nye kommer til.2
gjennomsnittet av alle næringer. En mulig forklaring er at de som har mistet jobben, har flytTallene som nå foreligger fra SSB for arbeidstet fra Norge.
kraftsstrømmer viser at det også er store strømAv de som var sysselsatt i 2015 var om lag
mer inn og ut av sysselsetting. I perioden fra
10 pst. ikke lenger sysselsatt i 2016, og av disse
2013 til 2016 var det om lag 260 000 nye sysselvar det om lag 70 pst. som forsvant ut av arbeidssatte som kom til hvert år. Det tilsvarte om lag
styrken. Det kan for eksempel ha sammenheng
10 pst. av sysselsettingen. Selv med en svak konmed overgang til alderspensjon eller andre trygjunkturutvikling og en stor nedgang i antall sysdeytelser, eller at ungdom beveger seg mellom
selsatte i petroleumsrettet næringsliv var det
sysselsetting og utdanning. De som ikke gikk ut
altså en betydelig tilgang til arbeid, og tilgangen
av arbeidsstyrken ble ledige eller forsvant ut av
var høyere enn avgangen hvert av årene, se
populasjonen. I petroleumsrelaterte næringer
figur 2.9A.
var det en noe lavere andel som forble sysselsatt
Av de sysselsatte i 2013 var 83 pst. sysselsatt
i samme næring, (81 pst. mot 83 pst. i gjennomi samme næring i 2014, mens 9 pst. var sysselsnitt for alle næringer), mens flere ble ledige
satt i en annen næring og de resterende 8 pst.
(4 pst. mot 1 pst. i gjennomsnitt for alle nærinikke lenger var sysselsatt. Følger vi personene
ger).
lenger, øker andelen som var sysselsatt i en
Tallene fra SSB viser at en nokså stor andel
annen næring til 13 pst. i 2015 og 16 pst. i 2016.
kommer tilbake i arbeid igjen, etter frivillig eller
Tallene for sysselsatte i petroleumsrelaterte
ufrivillig å ha gått ut av sysselsetting, se figur
næringer3 viser stort sett det samme bildet, men
2.9B. Av de som forlot statusen som sysselsatt i
med noe større nedgang innenfor verftsindus2014, var mer enn en tredjedel tilbake i arbeid
trien.
igjen i 2015. Andelen som kommer tilbake i
Strømmene av arbeidskraft varierer mellom
arbeid øker over tid, og i 2016 var vel to av fem
næringer. I petroleumsrelaterte næringer gjenkommet tilbake i arbeid. I petroleumsrelaterte
speiler de den lavere aktiviteten etter oljeprisfalnæringer var en tredjedel av de som sluttet i
let. De som gikk ut av sysselsetting i næringen,
jobb tilbake i arbeid i 2016. Det er en noe lavere
var flere enn de som kom inn i 2014 og 2016. I
andel enn for andre næringer i samme periode.
bygge- og anleggsvirksomhet økte etterspørselen etter arbeidskraft i disse årene, og her var de
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Boks 2.1 forts.

Bruttostrømmer i arbeidsmarkedet
B. Andel av de som mistet jobb i 2014 som
ble sysselsatt igjen i 2015/2016. Prosent

A. Tilgang til og avgang fra sysselsetting
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Figur 2.9 Strømmer på arbeidsmarkedet
Kilder: Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet.
1

2

3

Tallene fra SSB inkluderer både bosatte og ikke-bosatte i
alderen 15–74 år og er per 4. kvartal hvert år. Fra og med
2015 baserer statistikken seg på et nytt datagrunnlag for
lønnstakere (a-ordningen). Det medfører at data som
overlapper nytt og gammelt datagrunnlag må tolkes med
forbehold.
Salvanes, Kjell G. (2017): Omstillingsevnen i norsk økonomi under finanskrisen. Bakgrunnsnotat for Perspektivmeldingen 2017. Finansdepartementet arbeidsnotat
2017/7.
Med petroleumsrelaterte næringer menes her utvinning
av råolje og naturgass, inkl. tjenester, produksjon av me-

tallvarer, elektrisk utstyr og maskiner, verftsindustri og
annen transportmiddelindustri samt reparasjon og installasjon av maskiner og utstyr.
4
«Ukjent status» betyr at man er registrert i folkeregisteret på observasjonstidspunktet, men finnes ikke i noen av
SSBs andre registre i system for persondata (SFP) og får
dermed ukjent status. En stor andel av personene i denne
gruppen er innvandrere, som flytter til utlandet for å bosette seg eller oppholde seg der i minst seks måneder
uten å melde fra om flytting.
5 «Ut av populasjonen» er personer som er utvandret eller
døde.
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Boks 2.2 Fall i boligprisene
Etter sterk vekst gjennom fjoråret, har boligprisene
falt den siste tiden. Både oppgangen i prisene og
omslaget den senere tid har vært sterkest i Oslo, se
figur 2.10. Fra desember 2013 til april i år, da boligprisene nådde en topp, økte prisene med nærmere
55 pst. i Oslo. For resten av landet var veksten over
30 pst. i samme periode. Siden april har prisene falt
med over 8 pst. i Oslo og 4 pst. på landsbasis. Forskjellene i boligprisveksten er blitt mindre de siste
månedene, selv om nivåene fremdeles er svært forskjellige.
De siste kvartalene har stor ferdigstillelse av
nye boliger gitt en markert vekst i boligtilbudet.
Det har trolig bidratt til fallet i prisene. Prisnedgangen i det siste kan også skyldes at etterspørselen, særlig etter bolig som investeringsobjekt,
kan ha blitt dempet, blant annet som følge av innstrammingene på skatte- og lånesiden. Blant
annet er verdsettingsrabatten redusert for sekundærboliger, med sikte på skattemessig likestilling mellom investeringer i sekundærboliger og
aksjer og driftsmidler. I den nye boliglånsforskriften, som trådte i kraft 1. januar i år, er det blant
annet et nytt krav om maksimal gjeld i forhold til
inntekt og strengere krav til egenkapital ved kjøp
av sekundærbolig i Oslo, se avsnitt 3.4.2.
Det er stor usikkerhet om den videre utviklingen i boligprisene. Tidligere perioder med boligprisfall i Norge er få og har ulike særtrekk, se
figur 2.11. Den makroøkonomiske situasjonen,
husholdningenes finansielle stilling og bankenes

soliditet har betydning for hvor omfattende nedgangen har vært. På slutten av 1980-tallet, i forbindelse med bankkrisen, falt boligprisene kraftig, og
det tok flere år før veksten i boligprisene tok seg
opp igjen. Samtidig gikk økonomien gjennom en
dyp nedgang. Den internasjonale finanskrisen i
2008 var preget av sviktende tillit i finansmarkedene, og bankene ble mindre ivrige til å låne ut
både til hverandre og til sine kunder. Tilliten kom
likevel raskt tilbake i Norge, og prisnedgangen i
boligmarkedet snudde raskt til ny oppgang. Da
prisene falt i 2013, var de makroøkonomiske utsiktene noe svekket. Renten ble satt ned, og prisene
tok seg opp igjen etter kort tid. I dag er de makroøkonomiske utsiktene gode. Veksten i økonomien
er på vei opp, og ledigheten faller. Bankene er blitt
mer solide i årene etter finanskrisen. Renten er
kommet ned på et svært lavt nivå.
Samtidig utgjør husholdningenes finansielle
stilling en større risiko i dag enn i tidligere perioder med prisfall fordi gjelden er høyere. Gjelden
har lenge steget mer enn inntektene, og sårbarheten har økt gradvis, se omtale i avsnitt 3.4.1.
Mange husholdninger vil måtte stramme inn på
forbruket ved høyere rente eller dersom boligprisene skulle fortsette å falle over en lengre periode. Det kan bremse oppgangen i norsk økonomi. Det makroøkonomiske bildet tilsier likevel
at risikoen for at fall i boligpriser utløser et kraftig tilbakeslag i økonomien på kort sikt, ikke
synes stor.

Boligprisutvikling i Norge og Oslo
B. Indeks. Januar 2004=1001
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Figur 2.10 Boligprisutvikling i Norge og Oslo
1

Oslo

Sesongjusterte tall for Norge og ujusterte tall for Oslo.
Kilder: Eiendom Norge, Eiendomsverdi, Finn.no, Macrobond og Finansdepartementet.
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Boks 2.2 forts.

Utvikling i boligpriser, arbeidsledighet og BNP for Fastlands-Norge
A. Utvikling i boligpriser, arbeidsledighet og BNP for Fastlands-Norge.
Firekvartalers glidende gjennomsnitt. Sesongjusterte kvartalstall for AKU
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Figur 2.11 Utvikling i boligpriser, arbeidsledighet og BNP for Fastlands-Norge
Kilder: Macrobond, Statistisk sentralbyrå, Norges Bank og Finansdepartementet.
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Boks 2.3 Avvikling av ekspansiv pengepolitikk
ger med høy gjeldsgrad kan få betalingsprobleSiden finanskrisen har pengepolitikken vært
mer. Videre peker flere studier på at den nøysvært ekspansiv sett i et historisk perspektiv.
trale renten, det vil si det nivået på realrenten
Styringsrentene ble redusert til rekordlave
som virker nøytralt på økonomien, kan ha sunnivåer, og andre ekstraordinære tiltak, som kjøp
ket betraktelig. Stor usikkerhet omkring dette
av obligasjoner i markedet i stor skala, ble tatt i
kompliserer hvor raskt en bør gå frem.
bruk av sentralbankene. Den ekspansive pengeSamtidig øker risikoen for oppbygging av
politikken har bidratt til å trekke ned de langsikfinansielle bobler hvis normaliseringen av pentige realrentene. Fremover må pengepolitikken
gepolitikken utsettes. En sen reversering kan
normaliseres. Hvordan markeder og individer
også føre til at pengepolitikken i mindre grad
reagerer på en slik omstilling utgjør en betydekan bidra til å motvirke fremtidige tilbakeslag i
lig usikkerhetsfaktor. Både for rask og for sen
økonomien.
normalisering kan gi uheldige virkninger. SamtiDe avanserte økonomiene er i forskjellige
dig er kommunikasjonen viktig.
konjunkturfaser, der noen land er mer klare enn
En svært ekspansiv pengepolitikk har vært
andre for å stramme inn i pengepolitikken. Nornødvendig for å støtte opp under den svake vekmalisering i forskjellig tempo og økende rentesten etter finanskrisen, motvirke deflasjonstenforskjeller mellom land kan utløse brå bevegeldenser og styrke banksystemene. Likevel kan
ser i finans- og valutamarkedene.
en lang periode med svært lave renter gi uønFremvoksende økonomier hadde i en lengre
skede bivirkninger. Investorer som pensjonsperiode etter finanskrisen stor netto kapitaltilfond og livsforsingselskaper blir drevet til å søke
strømning. Siden 2015 har en viss økning av stymer risikofylte investeringer i forsøk på å oppringsrenten i USA ført til kapitalutgang fra fremrettholde høy avkastning, og slik bidra til kraftig
voksende økonomier til USA og bidratt til en steroppgang i aksje- og eiendomsmarkeder som kan
kere dollarkurs. Kapitalutgangen er ventet å fortvise seg å være midlertidig. De lave rentene kan
sette i tiden fremover2, noe som vil dempe den
også redusere bedrifters og bankers vilje til å
erkjenne og bokføre tap, og slik utsette restrukøkonomiske aktiviteten i fremvoksende økonoturering av lite lønnsom virksomhet. Ressursalmier. Land som har lånt tungt i utenlandsk valuta,
lokeringen i samfunnet blir da dårligere, og den
har underskudd på driftsbalansen overfor utlandet
økonomiske veksten blir lavere over tid. På
eller har ubalanser i egen økonomi, er særlig utsatt
samme måte kan lave statsrenter gjøre det
for brå kapitalutgang. Svakere vekst i fremvokenklere for myndighetene å utsette nødvendige
sende økonomier vil trekke den globale veksten
tiltak for å gjøre offentlig sektors finanser bærened, med konsekvenser også for norsk økonomi.
kraftige. De lave rentene har også bidratt til en
Forventninger til endringer av pengepolitikmarkert oppgang i kredittveksten i flere land.
ken spiller en stor rolle for aktørenes tilpasning.
Det har gjort bedrifter og husholdninger mer
Klare signaler om hvor snart og hvor raskt innsårbare for renteøkninger.
strammingen vil skje vil lette tilpasningen og
Etter hvert som oppgangen fester seg, er det
redusere faren for utilsiktede negative effekter
ventet at pengepolitikken i mange land stramsom brå kapitalbevegelser. I 2013 førte frykt for
mes inn. I USA har denne normaliseringen så
rask renteøkning i USA til stor kapitalutgang og
smått begynt. Markedsrentene har en tendens
markedsuro i flere fremvoksende økonomier.
til å bevege seg i samme retning på tvers av land
Det er også viktig at de fremvoksende økoog er tett knyttet til rentene i USA. Tiltakende
nomiene selv innfører tiltak som kan gjøre dem
styringsrente i USA kan derfor bidra til å trekke
mindre sårbare. Det kan blant annet innebære å
opp markedsrentene i andre land1.
jevne ut ubalanser i egen økonomi, begrense
underskuddet på driftsbalansen og redusere sårNormaliseringen av pengepolitikken krever
barheter i egen finanssektor.
balansegang. En for rask og kanskje dårlig kommunisert innstramming kan bidra til et nytt til1
Caceres, Carrière-Swallow, Demir og Gruss (2016) U.S.
bakeslag i økonomien, særlig hvis oppsvinget er
Monetary Policy Normalization and Global Interest Radrevet av forbigående utviklingstrekk. En brå
tes, IMF Working Paper No. 195.
2
reversering kan gi kraftige fall i eiendoms- og
Capital Flows to Emerging Markets, Institute for International Finance (IIF) (2017).
finansmarkedene, og bedrifter og husholdnin-
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Boks 2.4 Usikkerheten i makroøkonomiske anslag
SSB, slik de ligger nå, vært nokså små i årene
Finansdepartementets anslag for veksten i fast2014–2016.
lands-BNP for budsjettåret har i gjennomsnitt
Tidligere prognosefeil kan illustrere usikkerstemt godt overens med foreløpige nasjonalheten rundt anslagene i denne meldingen. Figur
regnskapstall.1 Likevel har prognosene en ten2.12B viser prognoser for veksten i fastlandsdens til å undervurdere konjunktursvingninBNP med tilhørende usikkerhetsvifter.3 Usikgene, særlig i perioder med høy vekst i økonomien, se figur 2.12A.
kerheten i anslagene øker jo lenger frem i tid
Målt i absoluttverdi har anslagene for BNPprognoseåret ligger. Prediksjonsintervall beregvekst og sysselsetting i gjennomsnitt bommet
net ut fra tidligere prognosefeil tilsier at veksten
med rundt 1 prosentenhet både i forhold til forei BNP Fastlands-Norge i 2017, som her anslås til
2
løpige og endelige nasjonalregnskapstall. For
2,0 pst., med 50 pst. sannsynlighet vil ligge mellom 1,7 og 2,3 pst. For 2018 øker usikkerheten.
konsumprisene er avviket mindre, i underkant
Da vil veksten, anslått til 2,5 pst., med 50 pst.
av ¾ prosentenhet.
sannsynlighet ligge mellom 1,6 og 3,4 pst.
Anslag på makroøkonomiske størrelser jusNasjonalregnskapstallene fra Statistisk senteres etter hvert som ny informasjon kommer
tralbyrå, som Finansdepartementets anslag
til. Oljeprisfallet i 2014 er et eksempel på en
måles opp mot, revideres flere ganger. Nye datanegativ hendelse som var vanskelig å forutse og
kilder og metoder innarbeides etter hvert. Det
som gjorde at anslagene for utviklingen fremkan innebære justeringer av BNP-tall et godt
over måtte endres. Likevel har avvikene mellom
stykke tilbake i tid.
Finansdepartementets anslag for veksten i fastlands-BNP i budsjettåret og regnskapstall fra

Usikkerheten i makroøkonomiske anslag
B. BNP for Fastlands-Norge. Faktisk utvikling
og anslag i referansebanen med usikkerhetsvifte.

A. BNP for Fastlands-Norge. Anslag og
nasjonalregnskapstall. 1970-2016
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Figur 2.12 Usikkerheten i makroøkonomiske anslag
Kilder: Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet.
1

2

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 nasjonalbudsjettet for det enkelte år ble utarbeidet.
Når en beregner gjennomsnittet av absoluttverdien av
prognosefeilene vil ikke positive og negative feil utlikne
hverandre.

3

Usikkerhetsviften er beregnet under en antakelse om at
anslagsfeilene er t-fordelt og uavhengige. For anslag for
samme året som budsjettet legges frem, og for budsjettåret, omfatter dataene årene 1980 til 2016. For anslag for
året etter budsjettåret omfatter dataene årene 1996 til 2016.
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Boks 2.5 Anslag på trendvekst i økonomien
Det finnes flere metoder for å beregne trendVerdiskapingen i økonomien viser en trendmesveksten. Figur 2.13B viser tre ulike trendberegsig utvikling over tid, samtidig som den beveger
ninger1. Forskjellen mellom dem er graden av
seg under og over trenden i såkalte konjunktursvingninger. I en høykonjunktur er verdiskapinglatting. En stiv trend gjenspeiler en antagelse
gen høyere enn nivået som følger av den underom at veksten i produksjonskapasiteten endres
liggende trendveksten. Produksjonsgapet uttryklite over tid, og at trendveksten ligger nær det
ker avviket mellom faktisk verdiskaping, målt
historiske gjennomsnittet. En føyelig trend inneved BNP, og det nivået som følger av trendbærer at veksten i produksjonskapasiteten tillaveksten, se figur 2.13A. Produksjonsgapet er et
tes å variere mer. Ifølge Finansdepartementets
vanlig mål på konjunktursituasjonen.
beregninger var trendveksten i fastlandsøkonoTrendveksten kan ikke observeres direkte,
mien rundt 3 pst. ved årtusenskiftet, og avtok
men kan anslås med utgangspunkt i statistikk
deretter. For 2018 er trendveksten anslått til
og analyser. Slike anslag er usikre og kan bli
rundt 2 pst. Det er på linje med trendberegninrevidert etter hvert som man får ny informasjon
ger gjort av Statistisk sentralbyrå. De fleste
om den økonomiske utviklingen. Da konjunktuOECD-land har, på samme måte som Norge,
rene snudde under finanskrisen, erfarte mange
opplevd et markert fall i produktivitetsveksten
land at trendveksten hadde vært anslått for høyt,
fra midten av forrige tiår. Det har trukket ned
se figur 2.13A. Den økonomiske utviklingen var
trendveksten i økonomien. Utviklingen i prodrevet av midlertidige forhold i større grad enn
duktivitetsveksten er nærmere omtalt i
lagt til grunn. Sett i ettertid fremstår dermed
kapittel 5.
finanspolitikken i mange land som mer ekspansiv enn den så ut da budsjettvedtakene ble gjort.
Tabell 2.5 Anslag for trendvekst og noen økonomiske hovedstørrelser 2016–2020. Prosentvis vekst1
2016

2017

2018

2019

2020

Bruttonasjonalprodukt Fastlands-Norge.....................................

1,0

2,0

2,5

2,6

2,5

Trendvekst ..................................................................................

2,1

2,1

2,1

2,1

2,1

Sysselsetting, personer2 ................................................................

0,3

0,7

1,1

1,1

1,0

Arbeidsledighetsrate, AKU(nivå).................................................

4,7

4,3

4,0

3,8

3,7

1

Der ikke annet er angitt.
Sysselsatte personer ifølge nasjonalregnskapet.
Kilder: Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet.
2
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Boks 2.5 forts.

Trendberegninger
A. Estimert vekst i potensiell produksjon i 20061

B. Vekst i BNP for Fastlands-Norge og
trendberegninger
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Trendene er estimert ved hjelp av Hodrick-Prescott-filter.
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rer uten kupongrente, hvor avkastningen er knyttet til kursen de blir lagt ut til. Med dagens opplegg blir det åpnet nye veksellån med 12 måneders løpetid fire ganger i året. Forfallet er knyttet
til oppgjørsdatoene for standardkontrakter i de
internasjonale markedene, de såkalte IMM-datoene.
Fra inngangen til 2017 og frem til og med
utgangen av august var det emittert til sammen 54
mrd. i statskasseveksler, med en gjennomsnittlig
auksjonsrente på 0,45 pst. I samme periode forfalt
det veksler for 50 mrd. kroner.
Andre kortsiktige lån
Andre kortsiktige lån omfatter alminnelige kontolån fra statsinstitusjoner og statlige fond, og
dessuten eventuelle kontolån fra institusjoner som
kan bli pålagt å plassere overskuddslikviditet som
kontolån til staten. Ved utgangen av juni 2017 var
de totale plasseringene under fullmakten for
andre kortsiktige lån om lag 54 mrd. kroner.
Dette inkluderer ikke kontolån fra ordinære fond
(kontogruppe 81 i statsregnskapet)4. Den største
plassereren er banken som forvalter likviditeten i
forbindelse med visse skatte- og avgiftsbetalinger.
Kontolånsplasseringene varierer mye gjennom
året.
Attestasjonsoppdrag
Siden 1. januar 2015 har Norges Bank stått for den
operative gjennomføringen av statsgjeldsforvaltningen, basert på et mandat fra Finansdepartementet. Som et ledd i departementets kontrollvirksomhet har departementet bedt Norges
Banks representantskap om å gjennomføre årlige
attestasjonsoppdrag på områdene regnskapsføring og betaling innenfor den delen av statsgjeldsforvaltningen som utføres av Norges Bank.
For rapporteringsåret 2015 omfattet dette attestasjonsoppdraget både rammeverk og prosesser
samt bankens etterlevelse, mens fra og med regnskapsåret 2016 omfatter oppdraget kun bankens
etterlevelse. Tilsynssekretariatet i Norges Banks
representantskap har engasjert Deloitte AS for å
utføre attestasjonsoppdraget. Det ble avgitt
attestasjonsuttalelse for 2015 og 2016 uten særskilte merknader.

4

Kontolån av denne typen er ikke lån i vanlig forstand, blant
annet fordi kreditor, som er et fond under et departement,
ikke på noe tidspunkt kan disponere hovedstolen.
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Klimapolitikken

Klimaproblemet kan bare løses gjennom et bredt
internasjonalt samarbeid. 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 sammenlignet 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 snarest mulig skal snus
til en rask reduksjon, slik at det blir balanse mellom menneskeskapte utslipp og opptak av klimagasser i andre halvdel av dette århundret (klimanøytralitet). Hvor høye utslippene da kan være,
avhenger av opptaket av klimagasser og av omfanget av karbonfangst og lagring. 166 parter har så
langt ratifisert Parisavtalen, som trådte i kraft 4.
november 2016.
Klimapanelet er bedt om å legge frem en spesialrapport i 2018 om virkningene av en global oppvarming på 1,5 °C over førindustrielt nivå, og
baner for utviklingen i globale utslipp av klimagasser som er forenlige med en slik oppvarming.
Klimapanelet utfører ikke egne analyser, men
sammenstiller relevant forskning utført av andre.
En nylig fremlagt artikkel5 gjengir beregninger
for hvor mye karbon som kan slippes ut i atmosfæren dersom den globale oppvarmingen ikke skal
overstige 1,5 °C målt mot temperaturen i førindustriell tid. Det anslåtte karbonbudsjettet tilsvarer inntil 20 år med dagens globale CO2-utslipp
og deretter null utslipp, eller det samme som at
CO2-utslippene reduseres lineært fra dagens
utslipp i 2015 mot null til 2055. Dette er en økning
fra vurderingene i den seneste hovedrapporten til
FNs klimapanel. Selv om denne studien viser at
karbonbudsjettet er større enn tidligere antatt må
de globale utslippene reduseres raskt for å holde
den globale gjennomsnittstemperaturen godt
under 2 °C sammenlignet med førindustrielt nivå
og tilstrebe å begrense temperaturøkningen til
1,5 °C, i tråd med hovedmålet i Parisavtalen. Studien er et viktig bidrag til å forstå klimasystemet
bedre men vil bare være et av mange bidrag til FN
klimapanels spesialrapport som skal ferdigstilles i
2018.
5

R. J. Millar et al «Emission budgets and pathways consistent with limiting warming to 1.5 °C» (Nature Geoscience
2017).
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De fleste land har levert inn nasjonale bidrag
til Parisavtalen. FNs miljøorganisasjon har beregnet at med de nasjonale bidragene vil de globale
utslippene av klimagasser øke frem mot 2030. Til
sammenlikning tilsier klimamålene ifølge FNs
klimapanel at utslippene bør bringes ned i denne
perioden. Bidragene så langt er dermed ikke tilstrekkelig til å nå et togradersmål og er enda lenger unna et 1,5-gradersmål.
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 sammenlignet med norsk nivå i 1990. Det er i
tråd med anslagene fra FNs klimapanel for hva
som kreves for å nå et togradersmål, og det tilsvarer EUs forpliktelse. Norge er i dialog med EU om
en avtale om felles oppfyllelse av klimaforpliktelsen for 2030. Norge er allerede knyttet til EUs
kvotesystem gjennom EØS-avtalen. Norske
bedrifter vil dermed på lik linje med bedrifter i EU
bidra til å redusere kvotepliktige utslipp. Ved en
felles oppfyllelse vil også EUs regelverk om innsatsfordeling, bokføring av utslipp og opptak i
skog og andre landarealer bli relevant for Norge.
Regjeringen la før sommeren frem en strategi
for hvordan Norge kan oppfylle klimaforpliktelsen
for 2030 (se Meld. St. 41 (2016–2017) – Klimastrategi for 2030 – norsk omstilling i europeisk samarbeid). Regjeringen vil oppfylle 2030-målet med
hovedvekt på innenlandske utslippsreduksjoner
og med nødvendig bruk av EU-regelverkets fleksibilitetsmekanismer. Regjeringen vil legge til rette
for at utslippsforpliktelsen for 2030 nås gjennom
kostnadseffektive tiltak. Regjeringens strategi for
2030 legger til rette for betydelige utslippsreduksjoner nasjonalt. Norges ikke-kvotepliktige utslipp
kommer i hovedsak fra transport, jordbruk, bygg
og avfall, men også fra industrien og petroleumsvirksomheten. En endelig avtale mellom
Norge og EU forventes først i 2018, etter at regelverket i EU er vedtatt.
Før forpliktelsesperioden starter i 2021 vil
regelverket være kjent og konsekvensene for
Norge vil bli klarere. Men usikkerheten knyttet til
utslippsutvikling, effekten av klimapolitikken og
ikke minst den teknologiske utviklingen og kostnadene ved utslippsreduksjoner, vil være betydelig også langt inn i forpliktelsesperioden 2021–
2030. Derfor må strategien både ha høyt ambisjonsnivå og være fleksibel. Regjeringen tar høyde
for usikkerhet og kostnader gjennom å legge en
strategi for å sikre nødvendig fleksibilitet til å oppfylle utslippsbudsjettet. Vi forventer at det vil være
tilgang på tilstrekkelig fleksibilitet gjennom bilaterale avtaler med EU-land. Dersom det blir nødven-
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dig og viser seg å være kostnadseffektivt, legger
regjeringen opp til at Norge også skal kunne
benytte fleksibilitet i form av direkte kjøp av
utslippsenheter fra andre land. Bruk av EUs fleksibilitetsmekanismer vil bidra til utslippsreduksjoner andre steder i Europa innenfor et felles overordnet utslippstak, og bidrar dermed til reelle globale reduksjoner på tilsvarende måte som reduksjoner i Norge.
Det er et mål at Norge skal bli et lavutslippssamfunn i 2050. Dette, og 2030-målet, er lovfestet i
den nylig vedtatte klimaloven. Formålet med lovfestingen er å legge til rette for en langsiktig omstilling i klimavennlig retning i Norge. Loven
beskriver lavutslippssamfunnet som et samfunn
hvor klimagassutslippene, ut fra beste vitenskapelige grunnlag, utslippsutviklingen globalt og
nasjonale omstendigheter, er redusert for å motvirke skadelige virkninger av global oppvarming
som beskrevet i Parisavtalen. Målet skal være at
klimagassutslippene i 2050 reduseres i størrelsesorden 80–95 pst. fra utslippsnivået i referanseåret
1990. Ved vurdering av måloppnåelse skal det tas
hensyn til effekten av norsk deltakelse i det europeiske klimakvotesystemet for virksomheter.
Intervallet over er det samme som EUs betingede
mål for reduksjon av de samlede klimagassutslippene i unionen i 2050.
Målet om lavutslippssamfunnet er forankret i
klimaforliket fra 2012, se Innst. 390 S (2011–2012)
og i Meld. St. 13 (2014–2015) Ny utslippsforpliktelse for 2030 – en felles løsning med EU. I klimaforliket pekte stortingsflertallet samtidig på at en
ambisiøs politikk nasjonalt må være fornuftig i en
global sammenheng der det overordnede målet er
å redusere de samlede globale utslipp av klimagasser. Dette innebærer at det tas hensyn til konsekvenser av kvotesystemet, faren for karbonlekkasje og til industriens konkurranseevne når politikken utformes. Dette gir føringer for virkemiddelbruken for å redusere nasjonale utslipp frem
mot både 2030 og 2050. Norge som lavutslippssamfunn er avhengig av drahjelp fra utviklingen
internasjonalt.
Norske utslipp av klimagasser var 53,4 mill.
tonn CO2-ekvivalenter i 2016, vel 3 pst. over nivået
i 1990. Ikke-kvotepliktige utslipp utgjør om lag
halvparten av utslippene. Opptak i skog og andre
landarealer var i 2015 på 25,4 mill. tonn. Norges
utslipp medregnet opptak i skog (nettoutslippene)
er dermed rundt 28 mill. tonn CO2-ekvivalenter.
Fremskrivinger av utslipp til luft ble senest presentert i Perspektivmeldingen 2017. Der anslås de
samlede utslippene å avta fremover, til 51,8 mill.
tonn CO2-ekvivalenter i 2020 og 48,3 mill. tonn i
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2030. Det meste av nedgangen ventes å komme i
ikke-kvotepliktig sektor der utslippene anslås å gå
ned med 4¼ mill. tonn CO2-ekvivalenter fra 2015
til 2030. Utfasing av bruk av fyringsolje til oppvarming og en antatt kraftig økning i antall elbiler
bidrar til den anslåtte nedgangen. I fremskrivingene ble nivået på omsetningskravet for biodrivstoff ved inngangen til 2017 videreført. En økning
i omsetningskravet i tråd med Stortingets vedtak i
forbindelse med budsjettet for inneværende år, vil
isolert sett bidra til å trekke utslippene ned med
om lag 1 mill. tonn i 2020. Effekten er noe mindre
i 2030, blant annet på grunn av flere null- og lavutslippskjøretøy. Opptaket av klimagasser i skog og
andre landarealer ventes også å avta noe fremover. Nettoutslippene anslås likevel å gå ned.
Foreløpig utslippstall viser at samlede utslipp
av klimagasser avtok med 1 pst. fra 2015 til 2016.
Nedgangen henger blant annet sammen med en
kraftig økning i innblandingen av biodrivstoff.
Omsetningskravet var i 2016 på 5,5 pst., mens faktisk innblanding av biodrivstoff var om lag det
dobbelte. Isolert sett bidro økningen i innblandingsprosenten til å trekke utslippene fra veitrafikk ned med rundt ½ mill. tonn i 2016, om lag på
linje med den anslåtte nedgangen i utslippene fra
veitrafikk. Det er vanskelig å si hvordan innblandingen vil påvirke utslippene fremover, spesielt i
kombinasjon med opptrappingen av omsetningskravet.
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. Disse virkemidlene setter en pris på utslipp av klimagasser og bidrar dermed til å endre produksjons- og forbruksmønstre.
Som et tillegg til kvoter og avgifter brukes direkte
regulering, standarder, avtaler og subsidier til
utslippsreduserende tiltak. Satsing på forskning
og utvikling er også viktig.
Klimapolitikken har betydelig virkning. I Norges siste rapportering under FNs klimakonvensjon ble det anslått at de tiltakene som er innført
siden 1990, samlet reduserte utslippene av klimagasser med rundt 13–15 mill. tonn CO2-ekvivalenter i 2010 sammenlignet med et forløp uten disse
tiltakene. Videre anslås det at reduksjonen i 2020
vil være i området 17–20 mill. tonn CO2-ekvivalenter. CO2-avgiften er det enkeltvirkemiddelet som
har bidratt mest til utslippsreduksjonene siden
1990.
I budsjettet for 2018 foreslår regjeringen å
gjøre CO2-avgiften mer kostnadseffektiv ved å
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fjerne fritak og lave satser. Dette følger opp et vedtak fra Stortinget og er i tråd med anbefalingen til
Grønn skattekommisjon, se NOU 2015: 15 Sett
pris på miljøet. Utslippene fra de sektorene som
får innført eller økt CO2-avgift er i dag på anslagsvis 0,6 mill. tonn CO2. Det er ventet at forslaget vil
gi reduserte utslipp, men omfanget på reduksjonene er usikkert. Utslippsreduksjonene vil være
større på lang enn på kort sikt fordi avgiften vil stimulere til å skifte til mer miljøvennlig teknologi.
Eventuell effekt av ny innovasjon og teknologiutvikling vil også først gjøre seg gjeldende over tid.
Utslipp i landbruket og fiskerinæringen er
holdt utenfor de foreslåtte endringene i CO2-avgiften i påvente av vurderingene fra de partssammensatte utvalgene som er under etablering.
Utvalgene for landbruket og fiskenæringen skal
blant annet vurdere muligheten for å innføre gradvis økt CO2-avgift for disse sektorene og foreslå
andre klimatiltak. Regjeringen vil i tillegg arbeide
videre med innlemmelse av avfallsforbrenningsanlegg i EUs kvotesystem eller innføring av CO2avgift.
På utgiftssiden av budsjettet foreslår regjeringen flere tiltak som vil kunne bidra til lavere klimagassutslipp eller bedret miljøtilstand på kort
eller lang sikt, se oversikt i Klima- og miljødepartementets Prop. 1 S (2017–2018).
Regjeringen foreslår å øke tilskuddet til statlig
delfinansiering av viktige kollektivprosjekter i de
fire største byene. Dette utgjør et viktig bidrag til
utviklingen av det lokale kollektivtilbudet i de
aktuelle byområdene. Regjeringen legger opp til
at det kan startes bygging av dobbeltsporet jernbane på to nye parseller som del av indre InterCity, og sørger for god fremdrift i igangsatte prosjekter. Det foreslås også økte ressurser til planlegging av nye prosjekter.
Regjeringen foreslår at det bevilges investeringskapital til det nye selskapet med arbeidsnavnet Fornybar AS. Selskapet skal bidra til reduserte klimagassutslipp, i hovedsak gjennom å
investere i ny teknologi i overgangen fra teknologiutvikling til kommersialisering.
Regjeringen foreslår å øke bevilgningene til
klima- og miljørettet bistand, herunder klima- og
skogsatsingen og Norfund.
Jordbruksoppgjøret 2017 innebar en vesentlig
økning i bevilgningene til ordninger som skal
bidra til reduserte klimagassutslipp fra jordbruket
fra 2018. En partssammensatt arbeidsgruppe skal
frem til jordbruksoppgjøret 2018 gjennomgå
eksisterende ordninger for støtte til klimatiltak på
gårdsnivå.
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Innst. 130 S
(2017-2018)
Innstilling til Stortinget
fra energi- og miljøkomiteen
Dokument 8:27 S (2017-2018)

Innstilling fra energi• og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortlng.vepresentant Une Atna
Bastholm om å stanse tilde11ng av nye letetillatelser
på norsk sokkel

Til Stortinget

Bakgrunn
Følgende forslag fremmes i representantforslaget
«Stortinget ber regjeringen stanse den planlagte tildelingen av nye letetillatelser gjennom 24. konsesjonsrunde.»

Komiteens merJmader
Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Asmund Aukrust, Else-M~y Botten,
Espen Barth Eide, Hege Haukeland LiadaJ
og Runar Sjåstad, fra Høyre, Tina Bru, Liv
Kari Eskeland, Stefan Heggelund og Lene
Westgaard-Halle, fra Fremskrittspartiet,
Terje Halleland og Gisle Meininger
Saudland, fra Senterpartiet, Sandra Borch
og Ole Andre Myhrvold, fra Sosialistisk
Venstreparti,
Lars
Haltbrekken,
fra
Venstre, lederen Ketil Kjensetb, fra
Kristelig Folkeparti, Tore Storehaug, og fra
Miljøpartiet De Grønne, Per Espen
Stoknes, viser til Representantforslag 27 S (20172018).

Komiteen viser til regjeringens utlysning av 24.
konsesjonsrunde 21.juni 2017. Søknadsfristen ble satt
til torsdag 30. november 2017 kl. 12.00. Olje- og energidepartementet bar mottatt søknader fra elleve selskaper om å få tildelt nytt areal i utlysningen.
Komiteen viser videre til Stortingets behandling
av Meld. St 20 (2014-2015), jt: Innst 383 S (2014-2015).
Stortinget fattet i denne behandlingen følgende vedtak
4<.Stortinget sender Meld. St 20 (2014- 2015) tilbake
til regjeringen, og ber regjeringen igangsette arbeidet
med ordinær helhetlig revidering av forvaltningsplanen
for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten, og
komme tilbake til Stortinget med denne.Komiteen viser til at regjeringen har varslet å
komme tilbake til Stortinget i løpet av 2020.
Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Høyre, F re ms kri ttsp artiet,
Senterpartiet, Ve n stre og Kristelig Folkeparti, viser til at petroleumsvirksomheten er Norges
største næring målt i verdiskaping, statlige inntekter, investeringer og eksportverdi. Næringen sysselsetter om
lag 180 000 personer direkte eller indirekte. Forutsigbare rammevilkår for næringen og tildeling av nye arealer er viktig for å opprettholde verdiskaping,
sysselsetting og statlige inntekter på lang sikt
Flertallet viser til at forvaltningen av norsk sokkel har hatt bred politisk tilslutning i Stortinget i mange
år. Dette har bidratt til forutsigbare rammevilkår, noe
som har vært en styrke i norsk petroleumsforvaltning,
og som har muliggjort realisering av store verdier for fellesskapet
FlertaJlet viser Stortingets behandling av Meld
St 28 (2010-2011) En næring for framtida - om petrole-
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umsvirksomheten, jf. Innst. 143 S (2011-2012). Under
denne behandlingen understreket en samlet komite
viktigheten av å føre fortsatt aktiv utforsking av åpnet
areal, både i modne og umodne områder, for å opprettholde verdiskaping og sysselsetting for fremtiden.
Komiteens
medlemmer fra
Høyre,
Fremskrittspartiet og Venstre viser til Jeløyaplattformen, hvor regjeringen stadfester at den vil føre
en stabil, langsiktig petroleumspolitild<. Letepolitildæn
skal bidra til dette.
Disse med 1em mer understreker at virksomheten på norsk sokkel står overfor strengere ldimavirkemidler enn alle andre petroleumsproduserende land.
Man benytter i dag flere virkemidler for å begrense utslippene fra norsk soldcel. Av tiltakene kan det vises til
kvoteplikt, høyCOravgift, faldingsforbudsiden 1991 og
krav om bruk av beste tilgjengelige teknologi. Resultatet
av dette er at utslippene fra norsk sokkel i dag er flere
millioner tonn lavere årlig enn de ellers ville vært, og lavere enn ved tilsvarende aktivitet i andre land.
Disse medlemmer sermedbekymringpåkonsekvensene av forslaget som er fremmet i Representantforslag 27 S (2017-2018). Uten høy leteaktivitet og tildeling av nye letetillatelser gjennom 24. konsesjonsrunde
med påfølgende utbygginger og produksjon, er det disse medlemmers oppfatning at Norge og næringen
ville stått overfor store utfordringer. Gjennom redusert
produksjon av olje og gass vil også inntektene til fellesskapet falle, i tillegg til at fagkompetanse vil forsvinne
utenlands. Konsekvensen av dette er at det økonomiske
handlingsrommet og viktig kompetanse til å satse på
fornybar energi ville minsket. Disse med 1em mer
mener at dette representantforslaget vil sette en stopper
for en naturlig videreutvikling av norsk sokkel, noe som
verken vil tjene interessene til det norske folk eller verdens ldima.
Disse med 1em mer understreker at forutsigbarhet, langsiktighet og tilrettelegging er avgjørende for at
vår regulering av petroleumssektoren skal gi god ressursforvaltning og størst mulig inntekter til fellesskapet.
Ut over dette er det viktig å vise til den brede politiske
enigheten om norsk petroleums- og klimapolitildc.
Disse medlemmer viser til at da Norge utarbeidet
sitt bidrag til Parisavtalen, ble det lagt til grunn at vi skal
nå ldimamålene samtidig som vi viderefører og sikrer
en sterk og konkurransedyktig petroleumsvirksomhet.
Disse medlemmer viser til at regjeringen vil
stille krav til at selskapene synliggjør ldimarisiko i sine
utbyggingsplaner. Klimarisikoutvalget vil legge frem sin
innstilling om ldimarelaterte risikofaktorer og deres betydning for norsk økonomi i desember 2018. Disse
med 1em mer viser i det videre til at det ved tildeling
av utvinningstillatelser i den pågående 24. konsesjons-
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runden legges vekt på miljøfaglige råd i eller nær særlig
verdifulle områder.
Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet understreker at Norge
er en energinasjon. Norges petroleumsressurser er det
norske folles eiendom og skal komme hele samfunnet til
gode. Dette har vært utgangspunktet for forvaltningen
av petroleumsressursene de siste 50 år.
Disse medlemmer vil visetil Meld. St. 28 (20102011) En næring for framtiden - om petroleumsvirksomheten, hvor det ble slått fast at hovedlinjene i petroleumspolitikken ligger fast, og at det er viktig å bygge videre på den vellyld{ede forvaltningen av ressursene.
Disse med 1em mer viser spesielt til det unike samspillet mellom stat, oljeselskaper, leverandørindustri og
forslmingssektoren. Disse med 1em mer påpeker at
rollen som petroleumsprodusent skal forenes med en
sterk ambisjon om å være ledende i miljø- og ldimapolitikken. Det er en risiko for storulyldcer lmyttet til å drive
petroleumsvirlcsomhet. Disse medlemmer mener
det er en nødvendig forutsetning for en langsiktig utvikling av petroleumsressursene at næringen håndterer
denne risikoen på en forsvarlig måte.
Disse medlemmer visertilateksportavenergibærere er Norges suverent største elcsportnæring. Disse med 1em mer poengterer at landet har bygget opp
en leverandørindustri til olje- og gassnæringen som har
stor eksport og et potensial for videre utvilding. Også
innen fornybar energi har Norge muligheter til åta større eksportandeler.Disse med 1em mer ønsker også å
legge til rette for mer overføring av kompetanse fra oljeog gassnæringen til fornybar energi, også på leverandørsiden. Disse medlemmer ser utfordringer i framtiden med regjeringens skatteletter, derav mindre inntekter til fellesskapet samtidig som vi vet at vi vil få reduserte oljeinntekter at i framtiden. Dette vil få konsekvenser
og utfordre nasjonen om en ildæ evner å legge til rette
for alternative næringsinntekter.
Komiteens medlemmer fra Sosialistisk
Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne mener det er nødvendig med en rask og gjennomgripende
omlegging av norsk ldima- og petroleumspolitikk.Disse medlemmer mener at Norge bør starte utfasingen av fossilindustrien av hensyn til verdens klima og
norsk økonomi, næringsliv og arbeidsplasser. Utbygging av nye felt og utlysning av nye konsesjonsrunder
på norsk soldcel bør stanses, og petroleumsindustriens
skattefordeler bør fases ut. Disse medlemmer har
merket seg at regjeringens politikkpeker i stikk motsatt
retning. I januar 2018 sendte regjeringen forslag om 103
leteblokker ut på høring. I tillegg ble det tildelt 7 5 utvinningstillatelser-det største antallet på norsksoldcel no-
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ensinne, ifølge pressemeldingen fra Olje- og
energidepartementet
Disse medlemmer viser videre til at Miljødirektoratet i sin høring til 24. konsesjonsrunde anbefalte at
konsesjonsrunden ble vurdert opp mot Parisavtalen og
klimarisiko. De påpekte at petroleumsressurser med
høye produksjonskostnader, som oljesand og arktisk olje, kan risikere å bli <,stranded assets,>, og anbefalte at etterspørselsrisikoen forbundet med klimamålene nedfelt i Parisavtalen ble vurdert før utlysning av nye blokker i 24. konsesjonsrunde, både knyttet til enkeltblokkene og det totale omfanget av utlysningen. Disse
med 1em mer viser til at de videre advarte mot potensielt manglende lønnsomhet særlig i nordlige deler av
Barentshavet, og mente grundige analyser burde gjøres
før utlysning, særlig sett i lys av den økonomiske risikoen staten tar gjennom utformingen av skattesystemet
Disse medlemmer visertilatregjeringensoljepolitild< kun er rasjonell i et svært pessimistisk scenario
der verden mislykkes i ldimakampen og utløser irreversible og farlige klimaendringer. Drift av felt på blold<ene
som utlyses gjennom 24. konsesjonsrunde, vil stort sett
komme i gang i løpet av 2030-tallet med en driftshorisont på mange tiår.Disse medlemmer meneratfor
å nå ldimamålene i Parisavtalen må utslippene innen
den tid kuttes kraftig og til slutt opphøre. Etterspørselen
etter olje og gass vil da falle, og produksjonen vil ha mindre lønnsomhet.
På denne bakgrunn fremmer disse medlemmer følgende forslag:
<<Stortinget ber regjeringen ikl{e gjennomføre den
24. konsesjonsrunden på norsk sokl{el.>>
<<Stortinget ber regjeringen stanse tildelingen av
nye utvinningstillatelser gjennom tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO).>>
Komiteens medlem fra Sosialistisk Venstre p art i viser til sine merknader i innstillingen til
Prop. 1 LS (2017-2018) Skatter, avgifter og toll 2018 og
partiets posisjoner til petroleumsskatteregimet der.
Dette medlem viser til at petroleumsskattesystemet
ild<e er nøytralt utformet.
Dette medlem viser til Sosialistisk Venstrepartis
alternative budsjett for 2018, hvor det foreslås å avvilde
ordningen med friinntekt i særskatten for petroleumsvirksomheten. Selv etter at friinntekten er fjernet,
vil oljeselskapene ha et gunstig skatteregime for investeringer. Dette medlem mener oljeselskapene bør ta
en større del av investeringskostnadene selv, slik at de i
større grad bærer risikoen for nye investeringer enn det
som i dag er tilfellet. Dette vil skape en bedre balanse
mellom landbasert næringsliv og aktiviteten på sokl<elen.
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Dette medlem peker videre på at petroleumsskatteregimets utforming innebærer at staten overtar
en del av risikoen ved leting og utbygging fra oljeselskapene. Veksten i fornybarmarkedet har vært svært kraftig
de siste årene og vil fortsette. Denne utvildingen må få
konsekvenser for norsk petroleumspolitild<, inkludert
petroleumsbeskatningen. I motsatt fall risikerer vi at
staten skaper insentiver til at det foretas store investeringer som aldri vil bli lønnsomme for det norske samfunnet. Dette medlem viser i denne forbindelse til
debatten om Goliat-feltet, hvor det er en risiko for at staten vil tape penger. Denne typen problemstillinger kan
det bli flere av framover.
Dette medlem mener på denne bakgrunnen at
det er behov for en bred debatt om norsk petroleumspolitild<, som tar utgangspunkt i de store endringene
som skjer og allerede har skjedd i verdens energimarked. Dette er avgjørende om vi skal ruste Norge til de
omstillingene vi står overfor i møte med tiltak mot ldimaendringene og veksten i fornybar energi. Når det
gjelder forslag til evaluering og ny utforming av skatteog avgiftssystemet, mener dette medlem at finanskomiteen på Stortinget må behandle spørsmålet videre.
Planlegge for d lykkes i Tdimakampen
Komiteens medlem fra Miljøpartiet De
Grønne mener det vil være klokere og mindre risikabelt å planlegge for en fremtid med rask teknologiutvikling og økende politisk vilje til å følge opp Parisavtalen
ved å trappe ned fossilsubsidier og fossilinvesteringer
over hele verden.Dette medlem viser til at en ny rapport fra International Renewable Energy Agency (IRENA) publisert i Independent i januar 2018 spår at all
kommersiell kraftproduksjon fra fornybare ldlder vil
være rimeligere enn fra de fossile innen to år. Dette
medlem viser videre til at el-bilen er i ferd med å vinne
betydelige andeler av bilsalget i viktige markeder over
hele verden, og at land som Kina og India har satt ambisiøse mål om utfasing av fossilbiler. D e t te m e dl e m
mener det er svært alvorligfor norsk økonomi og norske
arbeidsplasser at regjeringen ikke har fått med seg den
rivende internasjonale utviklingen i fornybar telmologi
og investeringer.
D e t te m edle m viser til at ferske tall fra SSB
(23. november 2017) anslår at de norske investeringene
i fossilindustrien blir på 144,3 mrd. kroner i 2018, mens
investeringene i all annen industri til sammen anslås til
20,7 mrd. kroner, kun en syvendedel av investeringene i
fossilindustrien.
Dette medlem vil peke på at de investeringene
vi gjør i dag, binder kapital, kompetanse og nye investeringer i fossilindustrien i mange tiår fremover. Den sittende regjeringens oljepolitikk, der Olje- og energidepartementet skryter av at de setter nye rekorder i nye ut-
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vinningstillatelser i 2018, forverrer denne utvildingen
og vitner om en utdatert virkelighetsforståelse.
Dette med I em vil understreke at de enorme fossilinvesteringene som planlegges i Norge i 2018, er et resultat av en målrettet politild<. I tillegg til utdeling av et
utall letelisenser og utvinningstillatelser betaler den
norske staten mer enn 80 pst av kostnadene til oljeselskaper som leter etter nye fossile ressurser. Dette
med I em viser til at gjennom disse skattefordelene blir
den norske regjeringen delaktig i den omfattende globale subsidieringen av fossil energi, som ifølge studien
<,How Large Are Global Fossil Fuel Subsidies?,>, publisert
i World Development i 2017, er på 5 trillioner dollar,
noe som tilsvarer 6,5 pst av global verdiskapning (GDP).
Disse subsidiene er en viktig årsak til at de globale utslippene steg med 2 pst. i 2017 til tross for den raske utvildingen av billigere fornybare løsninger.
Dette medlem visertil at det er behovfor åsette
ldimaet først. Norske regjeringer har lenge insistert på
at vi ikke har ansvar for de utslippene norske petroleumsprodukter forårsaker utenfor landets grenser.Dette med I em viser til at denne ansvarsfraskrivelsen vil
fremstå som grell i fremtidens historiebøker, der Norge
valgte å tjene seg enda rikere på å ødelegge klimaet for
dem som kommer etter oss. Ideen om at vi kan fraskrive
oss dette ansvaret, hviler på premisset om at det internasjonale samfunnet vil etablere felles forpliktelser og
mekanismer som regulerer ned utslippene. Dette er i
dag en utopi og derfor ikl{e noe norske politikere kan
basere dagens politikl{på. Dette medlem viserblant
annet til at
- Det er små utsikter til å få på plass en global COr
pris. A sette sin lit til et virkemiddel verden er svært
langt unna å få på plass, er dermed en uansvarlig
strategi.
- Ifølge en ny rapport fra FNs miljøprogram er
utslippskuttene verdens land har meldt inn til FN,
bare en tredjedel av hva som er nødvendig for å nå
togradersmålet.
- Samtidig rapporteres det at flere land har problemer med å innfri de allerede utilstreld{elige innmeldte utslippsmålene.

Norge er en vesentlig global bidragsyter til ldimaendringene
Dette med 1em viser til attall fra rapporten <<The
Sky's limit>> fra organisasjonen Oil Change International, som ble publisert i august 2017, viser at Norge er
verdens syvende største eksportør av ldimagasser. Dette medlem visertil at norskolje og gass utgjør en signifikant andel av globale utslipp fra fossil energi, over 2
pst. Til sammenligning har Norge under 7 promille av
verdens befolkning. Petroleumsutvinningen bidrar per i
dag til rundt ti ganger mer CO 2 til atmosfæren enn alle
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Norges innenlandske utslipp. Norsk petroleumsvirksomhet gir altså et vesentlig bidrag til globale utslipp.
Dette medlem viser til at karbonbudsjettet mengden av totale ldimagassutslipp - som er forenlig
med å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader, gir oss 5 til 20 år med dagens utslippsnivåer før utslippsbudsjettet er brukt opp. Flere ledende IPCC-forskere anbefaler i en ny rapport en halvering av utslippene per tiår fremover for å ha en rimelig sjanse til å innfri
1,5-gradersmålet. Det innebærer at det er nødvendig
med om lag 67 pst. kutt i de globale ldimagassutslippene
innen 2033. Deretter må de gjenværende utslippene
fortsette å falle raskt utover på 2030-tallet.
Dette medlem harmerketsegatdetfinnesmange ulike beregninger, og at enkelte av dem argumenterer
for et større karbonbudsjett.Dette med 1em vilimidlertid understreke at hvor raske utslippskutt som er
nødvendige for å innfri dette målet, avhenger av hvor
stor risiko for å mislykkes vi er villige til å ta. D ette
medlem mener at det er uakseptabelt å utsette barn,
unge og fremtidige generasjoner for en vesentlig risiko
for irreversible og farlige ldimaendringer. Dette
med I em mener at denne risikoen øker for hvert nytt
felt som åpnes på norsk sold{el.

Nye rammebetingelser for oljeindustrien
Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk
Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne, viser til at det begynner å bli lenge siden forrige petroleumsmelding var til behandling i Stortinget, og mye har
endret seg på disse årene. Både det kraftige fallet i oljeprisen og Parisavtalen har langsiktig innvirkning på
norsk petroleumsvirksomhet, og oppdatert kunnskap
er viktig for å kunne føre riktig petroleumspolitild{.
F 1erta 11 et mener at det derfor kan være fornuftig med
en ny petroleumsmelding som behandler alle sider av
norsk petroleumspolitild{ på en grundig måte.
F 1erta 11 et fremmer følgende forslag:
<,Stortinget ber regjeringen legge frem en ny petroleumsmelding om norsk olje- og gasspolitikl{ - i lys av
ldimautfordringen en står overfor, og den nye markedssituasjonen.»
Komiteens medlem fra Miljøpartiet De
Grønne mener at dagens navn på Olje- og energidepartementet og olje- og energiministeren gir en uheldig
signaleffekt i en tid der det er bred enighet om at verden
må omstilles fra fossil til fornybar energi. Navnet fremstår som gammelmodig, utdatert, tilbakeskuende og
nostalgisk Dette medlem foreslår derfor at Olje- og
energidepartementet endrer navn til <,Energidepartementet,>, og at olje- og energiministeren endrer navn til
<,energiministeren.,>
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Dette medlem fremmerfølgende forslag:
<<Stortinget ber regjeringen endre navnet på henholdvis Olje- og energidepartementet og olje- og energiministeren til 'Energidepartementet' og 'energiministeren'.»

Komiteens tilråding
Tilrådingen I fremmes av Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De
Grønne. Tilrådingen II fremmes av Arbeiderpartiet,
Høyre, Fremskrittspartiet, Senterpartiet, Venstre og
Kristelig Folkeparti.

Forslag fra mindretall
Forslag fra Sosialistisk Venstrepa11i og Miljøpruiiet
De Grønne:

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

Forslag 1

Stortinget ber regjeringen ildce gjennomføre den 24.
konsesjonsrunden på norsk sokkel.
Forslag2

Stortinget ber regjeringen stanse tildelingen av nye
utvinningstillatelser gjennom tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO).

Forslag fra Milj0pa11iet De Grønne:
Forslag3

Stortinget ber regjeringen endre navnet på henholdvis Olje- og energidepartementet og olje- og energiministeren til «Energidepartementet» og <<energiministeren.,>

I

Stortinget ber regjeringen legge frem en ny petroleumsmelding om norsk olje- og gasspolitikk- i lys av
klimautfordringen en står overfor, og den nye markedssituasjonen.
II
Dokument 8:27 S (2017-2018)- Representantforslag fra stortingsrepresentant Une Aina Bastholm om
å stanse tildeling av nye letetillatelser på norsk sokkel
-vedtas ikke.

Oslo, i energi- og miljøkomiteen, den 15. februar 2017

Ketil Kjenseth

Terje Halleland

leder

ordfører
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VEDLEGG

Brev fra Olje- og energidepartementetv/statsråd Terje Søviknes til energi- og miljøkomiteen, datert
16. november 2017
Vedrrepresentantforslag 27 S (2017-2018) om å stanse
tildeling av nye letetillatelser på norsk sokkel

Hovedmålet i petroleumspolitild<en er å legge til
rette for lønnsom produksjon av olje og gass i et langsiktig perspektiv. Rollen som petroleumsprodusent skal
forenes med å være ledende i miljø- og ldimapolitikken.
Dette målet er det bred støtte for i Stortinget, jf behandlingen av Meld St 28 (2010-2011) "En næringfor framtida - om petroleumsvirksomheten," og Prop 114 S
(2014-2015) "Norges største industriprosjekt - utbygging og drift av Johan Sverdrup-feltet med status for olje- og gassvirksomheten". Petroleumsskattesystemet og
statens direkte økonomiske engasjement sikrer fellesskapet en høy andel av overskuddet.
Det er bred politisk enighet om norsk petroleumspolitikk. Den er utformet slik at den også er robust mot
skiftende utvikling i energimarkedene. Parisavtalen er
et vendepunkt i det internasjonale ldimapolistike samarbeidet. Avtalen gjør det klart at verden beveger seg i en
retning der fornybar energi vil spille en mye viktigere
rolle. Produksjonen fra eksisterende olje- og gassfelt vil
over tid avta som følge av at ressursene hentes ut. Verden vil ha et stort behov for olje og gass i tiår framover.
Det å erstatte bruk av kull med gass er et raskt og effektivt utslippsreduserende tiltak i kullbrukende land. For
å dekke dette behovet, trengs det store, nye investeringer hvert år i ny produksjonskapasitet. Oppgaven for et
produsentland er å bidra med effektiv og rent produsert
olje og gass for å dekke verdens samlede etterspørsel. I
det ligger også å satse aktivt på fremtidens teknologi og
løsninger slik vi gjør i Norge. Det er derfor ingen motsetning mellom å fortsatt drive lønnsom petroleumsvirksomhet og å ha en ambisiøs klimapolitikl<.
Ved å opprettholde et stabilt og høyt aktivitetsnivå,
og derigjennom skape store verdier for fellesskapet, viderefører regjeringen hovedlinjene i petroleumspolitikken. Myndighetenes oppmerksomhet er særlig rettet
mot å legge til rette for at potensialet i eksisterende felt
og infrastruktur utnyttes, å legge til rette for at alle lønnsomme funn bygges ut, å legge til rette for at det
regelmessig gjøres nye store funn, og at påvisningen av
nye ressurser fortsetter i modne områder. Videre er
myndighetene opptatt av å støtte opp under næringens
arbeid med omstilling, kostnadskontroll og ta i bruk
nye, mer effektive tekniske og kommersielle løsninger.
Dette skal skje samtidig som hensyn til helse, miljø og
sikkerhet ivaretas på en best mulig måte. Sektoren skal
blant annet fortsatt stå overfor en virkemiddelbruk som
gir næringen en sterk egeninteresse av å redusere sine

utslipp av CO2, noe som har gitt gode resultater i form
av lavere klimagassutslipp, jf. Prop. 114 S (2014-2015).
Klimautfordringen er global og må derfor løses
gjennom internasjonalt samarbeid. Norsk ldimapolitild<ernærmere behandlet i Meld St 13 (2014-2015) "Ny
utslippsforpliktelse for 2030 - en felles løsning med EU",
Prop 115 S (2015-2016) "Samtyld<e til ratifikasjon av Parisavtalen av 12. desember 2015 under FNs rammekonvensjon om ldimaendring av 9. mai 1992", Meld. St. 41
(2016-2017) Klimastrategi for 2030 - norsk omstilling i
europeisk samarbeid. Som det framgår av disse, fører
Norge en ambisiøs klimapolitild< der sektorovergripende økonomiske virkemidler i form av avgifter og deltakelse i det europeiske kvotesystemet er hovedvirkemidlene. Dette er en ldimapolitild< som også reduserer de
nasjonale utslipp betydelig.
En bærebjelke i regjeringens ldimapolitild< er deltakelsen i EUs kvotesystem. Utslippene fra petroleumsvirksomheten er omfattet av dette systemet med
noen unntak.Av sektorens utslipp i 2015 på 15,1 millioner tonn CO2-ekvivalenter, var 1,1 millioner tonn ild<ekvotepliktige. Metan inngår blant de ikke-kvotepliktige
utslippene. I Meld. St. 41 (2016-2017) leggerregjeringen
opp til at det skal vurderes avgift på generelt nivå for alle
ikke-kvotepliktige utslipp. Dersom avgift ild<e vurderes
å være et tilstrekkelig eller hensiktsmessig virkemiddel,
skal andre virkemidler som gir tilsvarende sterke insentiver vurderes. En del av ild<e-kvotepliktige utslipp fra
utvinningsvirksomheten har i dag avgift. Kvotepliktige
utslipp fra utvinningsvirksomheten på sokkelen er i tillegg til kvotepris underlagt en CO2-avgift på om lag 440
kroner per tonn CO2, med dagens kvotepris er således
den samlede kostnaden per tonn sluppet ut 500 kroner.
Utslipp fra energiproduksjon i petroleumsvirksomheten offshore er dermed underlagt høy CO2-pris med
både kvoteplikt og CO2-avgift.
Ytterligere tiltak for å redusere kvotepliktige utslipp
vil i utgangspunktet på kort sikt bare føre til at andre utslippspunkt kjøper kvoten eller økt kvoteoverskudd.
Den eneste måten å redusere totalutslippene i et kvotesystem er å redusere kvotetaket. Reduksjon av kvotepliktige utslipp vil heller ikke bidra til å oppfylle felles
oppfyllelse med EU av det norske utslippsmålet for
2030. For 2030 har EU besluttet at utslippene innenfor
kvotesystemet skal reduseres med 43 pst. sammenlilmet
med 2005. Kvotepliktige virksomheter i Norge, som
også omfatter petroleumssektoren, vil bidra på lik linje
med kvotepliktige virksomheter i andre europeiske
land til at målet nås.
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Både norsk petroleums- og klimapolitild< står høyt
på den politiske dagsordenen og det arbeides daglig på
faglig, administrativt og politisk nivå for å nå de målene
Stortinget har satt. Som for all annen næringsvirksomhet er det et grunnleggende skille mellom utslipp fra petroleumsvirksomheten på norsk soldcel og utslipp i andre land som følge av at olje og gass som er utvunnet på
norsk soldcel eksporteres og forbrennes der. Det følger
av FNs ldimakonvensjons regelverk for beregning og
rapportering av utslippsregnskap for klimagasser at det
er utslippene fra det enkelte lands territorium som skal
inngå i landets klimagassregnskap.
Virksomheten på norsk soldcel står i dag overfor
strengere klimavirkemidler enn alle andre petroleumsproduserende land. Myndighetene begrenser utslippene av klimagasser fra sektoren gjennom utslippskvoter,
høy CO2-avgift, faklingstillatelser som kun gis av sikkerhetsmessige grunner, krav om bruk av best tilgjengelig
teknologi og andre direkte reguleringer. Disse virkemidlene gjør at oljeselskapene har egeninteresse av å drive
effektivt og begrense sine utslipp og til åta i bruk ny teknologi. Virkemidlene har gjort at utslippene på norsk
sokkel i dag er flere millioner tonn lavere årlig enn de ellers ville vært og lavere enn ved tilsvarende aktivitet i andre land.
Verdens befolkning vokser. Store grupper må løftes
ut av fattigdom og velstandsnivået vil øke. Dette innebærer økt etterspørsel etter energi over tid, samtidig
som de globale klimagassutslippene må reduseres. Disse utfordringene må løses parallelt.
Produksjonen fra et olje- og gassfelt vil over tid avta
som følge av at ressursene hentes ut. Samtidig viser
scenarioer fra blant annet IEA at det vil være et stort behov for olje og gass i tiår framover. For å deld<e dette behovet, trengs det store, nye investeringer hvert år- også
i Norge. Oppgaven for et produsentland er å bidra med
effektiv og rent produsert olje og gass for å deld<e verdens samlede etterspørsel. I det ligger også å satse aktivt
på fremtidens teknologi og løsninger slik vi gjør i Norge.
Petroleumspolitikken som er ført til nå har gitt
svært gode resultater. Olje- og gassnæringen er Norges
største og viktigste næring. Virksomheten gir arbeidsplasser over hele landet og bidrar til høy verdiskaping,
næringsutvilding, teknologiutvikling og samfunnsutvikling som kommer hele landet til gode.
Det er skapt store verdier fra våre olje- og gassressurser de siste 50 årene. Norske ressurser bør bygges ut og
produseres lønnsomt også framover, så lenge vi unngår
høye særnorske kostnader. Eksisterende felt er gjennomgående robuste selv mot perioder med svært lave
priser. Norske gassfelt er svært konkurransedyktige i et
europeisk marked preget av fallende egenproduksjon
og økt importbehov. Nye utbygginger gjennomføres på
norsk sokkel i dag fordi de er lønnsomme.
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Regjeringen vil fortsatt holde et forutsigbart og høyt
tempo når det gjelder å tildele nye områder for petroleumsaktivitet, både når det gjelder nummererte konsesjonsrunder og tildeling i forhåndsdefinerte områder
(TFO-runder). Det vises i denne forbindelse til Innst. 258
(2016-2017) hvor et flertall bestående av Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og
Senterpartiet "viser til at utsiktene for både olje- og gassmarkedene i overskuelig framtid legger grunnlag for
produksjon av Norges petroleumsressurser, forutsatt at
kostnadsutviklingen holdes under kontroll. Dette gjelder også innenfor scenarioer som er i tråd med internasjonale klimamålsettinger. "
Forutsigbarhet, langsiktighet og tilrettelegging for
helhetlige løsninger er avgjørende for at vår regulering
av petroleumssektoren skal gi god ressursforvaltning og
størst mulig inntekter til fellesskapet. Myndighetenes
rolle er å sette slike rammer for virksomheten. Innenfor
disse rammene er det selskapene som forestår den daglige aktiviteten innen leting, utbygging og drift, herunder foretar de kommersielle vurderingene lmyttet til
hva som er lønnsomt og iklce. Grunnen er at selskapene
sitter på den beste informasjon og kunnskap til å vurdere lønnsomheten av leting, utbygging og drift. Investeringsbeslutningene til oljeselskapene vurderes - som
for all annen kommersiell virksomhet-av aktørene i finansmarkedet. Aktørene i dette markedet er best til å
vurdere en sektors totale risikobilde, inklusive effekter
av framtidig klimapolitikk.
Den norske forvaltningsmodellen, som altså bygger
på at det er de som sitter med skoen på som bør foreta
lønnsomhetsvurderinger og fatte investerings- og driftsbeslutninger, har tjent oss vel historisk. Dette samspillet
og rollefordelingen ble senest stadfestet av et bredt flertall i Stortinget i Innst. 258 S (2016-2017).
I bakgrunnen til representantforslaget fremkommer det en del påstander som er gale og/eller misvisende, og som jeg finner grunn til å kommentere.
Det sies i forslaget at Norge i dag er "verdens 7. største eksportør av klimagassutslipp". Det er vanskelig å
kommentere på når det il<l<e er oppgitt kilde eller angitt
beregninger, men jeg vil påpeke at Norges produksjon
av olje og gass står for en svært liten del av den totale
produksjonen/forbruket i verden, under to prosent for
olje og rundt tre prosent for gass.
Det hevdes videre at "norsk petroleumsvirksomhet
har hittil ført til at 14 milliarder tonn CO2 har havnet i
atmosfæren." Denne beregningen inlduderer ildce bare
utslippene som skjer i Norge, men også utslippene som
skjer i andre land når oljen eller gassen forbrukes. Som
tidligere redegjort for, følger det av FNs ldimakonvensjons regelverk for beregning og rapportering av utslippsregnskap for ldimagasser at det er utslippene fra
det enkelte lands territorium som skal inngå i landets
klimagassregnskap. Norge er følgelig ikke ansvarlig for
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utslipp som skjer lenger nede i kjeden. På tilsvarende
måte går utslipp i andre land knyttet til å deld{e norsk
forbruk ildæ inn i Norges ldimagassregnskap.
Det henvises i forslaget til IEAs World Energy Outlook fra 2016. Her vises til et scenario hvor oljeforbruket
reduseres med 30 prosent i 2040 til 63 millioner fat per
dag, og at gassforbruket har "et lilmende bilde". Denne
henvisningen er ikke riktig. Gassforbruket i 2040 i dette
scenarioet er om lag uendret fra dagens nivåer, det faller
med andre ord ikke med 30 prosent.
Jeg vil i tillegg gjøre oppmerksom på resultatene fra
IEAs World Energy Outlook 2017 ble publisert
14.11.2017. I scenariet som IEA anser som forenelig med
at Paris-avtalen og FNs bærekraftsmål blir nådd, kan oljeforbruket i 2040 være 73 millioner fat per dag, en reduksjon på 22 prosent. Gassforbruket øker til 4217 BCM
per år i 2040 i dette scenariet, en økning på 16 prosent.
Det påstås i forslaget at det tok 33 og 37 år fra tildeling til produksjon for henholdsvis Snøhvit og Goliat.
Snøhvit-forekomstene ligger i flere tillatelser. De fleste
av disse utvinningstillatelsene ble tildelt av første halvdel av 1980-tallet. Det første i 1981. Funnet ble påvist i
1984 og produksjonsstart var i 2007. Fra første utvinningstillatelse ble tildelt til produksjonsstart var det således 26 år om det tidligste tildelingsåret legges til
grunn. Goliat ligger i utvinningstillatelser som ble tildelt
i 1997 og 2007. Funnet ble påvist i 2000 og satt i produksjon i 2016. Tiden fra utlysning til produksjonsstart er 19
år. For den neste forventede feltutbyggingen i Barentshavet, Johan Castberg, er tidspunktet fra tildeling til forventet produksjonsstart 13 år.
Det pekes i forslaget også på kostnadsoverskridelsene for Snøhvit og Goliat. Selv om de fleste utbyggingsprosjekter på norsk sokkel gjennomføres innenfor usikkerhetsspennet oppgitt på beslutningstidspunktet, så er
det noen unntak også innen norsk petroleumsvirksomhet. Jeg vil i den forbindelse nevne at også disse felteneselv med de store utfordringene selskapene hadde i utbyggingsperioden, etter all sannynslighet vil skape verdier for både industrien og det norske samfunnet Først
når produksjonen er avsluttet vil man vite hvor store. Johan Castberg, den tredje store utbyggingen i Barentshavet forventes med dagens tall å bli svært lønnsom og er
robust mot ulike usild{erhetsfaktorer, herunder mot
lave oljepriser. Man bør derfor ikke vurdere virksomheten ved å trekke fram enkeltfelt som har hatt utfordringer i utbyggingsfasen, men heller se helheten av hva
denne næringen bidrar med for landet.

Innst 130 S-2017-2018

Til slutt i forslaget henvises det til IMF som skal ha
"advart om langvarig høy arbeidsledighet dersom Norge ildæ kommer ut av oljeavhengigheten.". Siden det
ikke er noen referanser til publikasjonen, er det utfordrende for meg å kommentere, men jeg legger til grunn at
det henvises til konsultasjonen med Norge fra 2016. Her
sies det: "Similarly, a delay in the transition to a less oil
dependent economy could lead to higher unemployment for longer, thereby weakening confidence and
consumption." IMF uttaler seg derfor ikke om "langvarig høy arbeidsledighet", men sier at en forsinket overgang til en mindre oljeavhengig økonomi kan lede til at
arbeidsledighet varer lenger.

Oppsummering
Det er bred politisk enighet om norsk petroleumspolitikk. Den er utformet slik at den er robust mot utviklingen i energimarkedene. Det er også bred enighet om
norsk ldimapolitikk. 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 Dette representantforslaget vil sette
en stopper for en naturlig videreutvilding av norsk sokkel. Det tjener hverken interessene for det norske folk
eller verdens klima.
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Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant
Une Aina Bastholm om å stanse tildeling av nye letetillatelser på norsk sokkel (Innst. 130 S
(2017-2018),jf. Dokument 8:27 S (2017-2018))

Talere
Vis alle replikker

(FrP)

[i._4:44:5~) Hovedinnlegg !erj~ Hallela~~

(A)

[14:49:42) Hovedinnlegg Hege H~.u~_eland__ Lfada!

(H)

[14:53:561 Hovedinnlegg Uv Karl Eskeland

[14;59:301 Hovedinnlegg !)IE? Andre_Myhrvold

(Sp)

(SV)

l.~~:g2:47J Hovedinnlegg

Lars Haltbrekken

[15:~6:4~J Hovedinnlegg Ket!I KJ~!l~th

(V)

(KrF)

L~?:~;041 Hovedinnlegg :rore SJore~~ug

(MDG)

.

Per Espen Stoknes
-

[15:14:16) Hovedinnlegg · - -- -- - -

l~!i:~9:53J Hovedinnlegg ~tats~å~ ,:~rJe Søviknes

(H)

Tina Bru
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[15:34:34] Hovedinnlegg

(FrP)

[15:37:30] Hovedinnlegg l"erje Hallela nd

(SV)

[15:40:46] Hovedinnlegg Lars Haltbrekken

[15:42:40] Hovedinnlegg Per Espen 5t0 knes

(MDG)

(A)

[15:45:26] Hovedinnlegg ~unar SJåstad

(V)

[15:46:32] Hovedinnlegg Ketil Kjense th

[15:50:17] Hovedinnlegg §tc1tsråd TerJ~ §"yikn~s

(H)

[15:53:26] Hovedinnlegg Tina Bru

(MDG)

[15:55:22] Hovedinnlegg Per ~sp~n§tokn~s

Vis alle talere

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

Terje Halleland (FrP)

[14:44:56] (ordfører for saken): Først og fremst vil jeg benytte

anledningen til å takke komiteen for godt samarbeid i denne saken. Tross politiske skillelinjer
opplever jeg komiteens medlemmer som svært ryddige i prosessen, og det vil jeg som saksordfører
benytte anledningen til å gi honnør for.
Når det er sagt, vil jeg gå over på innholdet i representantforslaget, Dokument 8:27 S, og Innst. 130 S.
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Siden 1971 har det på norsk sokkel blitt hentet opp verdier for nærmere 13 ooo mrd. kr. Med andre
ord har bærebjelken for vår felles velferd vært aktiviteten på norsk sokkel. Realiteten i forslaget til
vedtak i representantforslaget er å slå beina under den næringen som har bidratt til det samfunnet
som vi har i dag, og virkeliggjort muligheter for alle i vårt samfunn.
Jeg forstår forslagsstilleren dit hen at vi skal fase ut petroleumsindustrien mye raskere, og så skal vi
bruke vårt felles oljefond til å finansiere en omstilling til andre næringer og nye arbeidsplasser. Det er
tydelig at representanten mener at vi har så mye melk i dette landet at vi trygt kan skyte kuene.
Heldigvis er det ikke flertall for å skyte kyr her i dag, og heldigvis har vi en regjering som også deler
den samme oppfatningen, at dette ikke kan sies å være spesielt lurt.
I Jeløya-plattformen er det klart forankret at regjeringen vil følge opp en aktiv letepolitikk på norsk
sokkel og fortsette å gi næringen tilgang på nye letearealer. Dette er avgjørende for å sikre stor
verdiskaping og velferd i Norge. De negative konsekvensene av å stoppe tildelingen av nye areal er
nemlig mange: Inntektene til fellesskapet vil falle dramatisk, fagkompetansen vil forsvinne ut av
landet, og handlingsrommet til å satse på andre energikilder vil minke. Og de globale utslippene vil gå
opp.
Jeg skal ærlig innrømme at jeg s]rjønner den symbolske intensjonen og overbevisningen til
representanten fra MDG, og jeg har også forståelse for de langsiktige målene som representanten
framsetter. Dessverre er det likevel engang sånn at faktiske realiteter må tillegges mer vekt enn
utopisk symbolpolitikk. Det er ingenting galt med intensjonen til forslagsstilleren om å få ned de
globale utslippene. Problemet er bare at dette forslaget vil virke mot sin hensikt. Det å erstatte norsk
naturgass med kull, som i de fleste tilfeller er alternativet, bidrar nemlig til å øke utslippene snarere
enn å få de ned. Det kan heller ikke sies at det er et bidrag til klimaet å fjerne det som faktisk
finansierer satsingen på nye, fornybare energikilder i Norge. Hvis man i tillegg er av den oppfatning at
kunnskap er den nye oljen - ja, det er dit hen jeg tolker representanten fra MDG - så forstår jeg lite av
et forslag som bidrar til å sende mennesker med kompetanse til å oppdra neste generasjon ut av
landet.
Oppsummert kan realiteten i forslaget framstilles på følgende måte: økte utslipp, mindre penger,
utflagging av kompetanse. Det er dette som er forskjellen på intensjon og realitet.
Vi i Fremskrittspartiet ønsker fortsatt å føre en aktiv politikk på norsk sokkel gjennom å fortsette å
tildele nye areal og sikre forutsigbare rammevilkår for bransjen. Det er ikke fordi vi er av den
oppfatning at vi har olje og gass i det uendelige og tror det aldri tar slutt. Det er heller ikke fordi vi ikke
ønsker å redusere de globale klimagassutslippene. Men det er engang sånn at hvis vi som samfunn
skal klare en grønn omstilling, kan vi ikke fjerne bærebjelken som holder samfunnet vårt oppe. Det er
ingen i hele verden som vil få en bedre hverdag med å avslutte produksjonen av olje og gass på norsk
sokkel.
En vis mann fortalte meg en gang følgende: Når man i fellesskap skal krysse åpen sjø, er det ofte bedre
å bygge en bru snarere ennå satse på at alle kan svømme. Det budskapet står også i dag: Norsk
aktivitet på sokkelen er gjennom kunnskap og verdiskaping brua som skal ta oss videre inn i
framtiden.
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[14:49:42]: La meg begynne med å si at jeg er stolt over norsk

olje- og gassindustri. La meg fortsette med å si at jeg er sikker på at norsk olje- og gassproduksjon er
viktig for Norge i mange tiår framover - også sett med optimistiske øyne på at vi skal nå Paris-målene.
Jeg er også stolt over at norsk olje- og gassindustri så tydeligjobber aktivt for at Norge nettopp skal nå
sine Paris-mål.
Petroleumsnæringen er Norges største næring målt i verdiskaping, i statlige inntekter, i investeringer
og i eksportverdi. La meg eksemplifisere: Selv i 2017, hvor Rogaland har hatt et tøft år, leverer altså
fylket ca. 5 mrd. kr mer til skattekassen sammenlignet med Oslo. Dette henger sammen med det vi i
dag diskuterer.
Jeg har også lyst til å benytte anledningen til å nevne at Høyres Tina Bru mandag var ute i
Klassekampen med angrep på Arbeiderpartiet fordi vi i dag støtter et forslag i innstillingen om å se på
muligheten for å få en ny petroleumsmelding. At det å innhente mer kunnskap om Norges viktigste
næring skal falle Høyre så tungt for brystet, forundrer meg.
Kritikken fra Bru framstår enda mer pussig når vi ser tilbake på hva som sltjedde da Høyre selv satt i
opposisjon. I 2009 fremmet nemlig Høyre og Fremskrittspartiet forslag i Stortinget om en
petroleumsmelding, under henvisning til at det var vanlig å få en slik melding til behandling hvert
andre år. Talspersonen fra Høyre, Ivar Kristiansen, uttalte i stortingsdebatten om forslaget:

«Det er bare å ta til etterretning at den næringen som står for rundt 25 pst. av all
verdiskaping i Norge, som er Norges økonomiske lokomotiv, vår største
kunnskapsnæring, ikke får enfortjenstfull behandling av næringensfremtid i denne
salen. Det ansvaret får dagens regjering selv ta på seg. Og det er i en tid hvor vi er
ved en skillevei innenfor norsk energipolitikk, norsk olje- og gasspolitikk, hvor vi vet
at mangel på beslutninger nødvendigvis vil få store konsekvenser for fremtiden konsekvenser for produksjon og også konsekvenser for landets økonomi.»
Jeg kunne nesten ikke sagt det bedre selv.
Stoltenberg-regjeringen la fram en petroleumsmelding i 2011. Forskningsrådets administrerende
direktør uttalte da at denne klart fikk fram petroleumsvirksomhetens betydning for norsk
verdiskaping, nå og i framtiden. - I 2011. Dette er altså sju år siden.
Da Høyre og Fremskrittspartiet satt i opposisjon, mente de altså at en sånn melding var så viktig at
den måtte komme hvert andre år. Når Høyre nå stritter imot, ifølge Klassekampen i går, møter de seg
selv i døra.
Dagens forslag viser at det er på høy tid med en ny stortingsmelding. Vi har andre utfordringer i dag
enn hva vi hadde i 2011. Jeg håper at Høyre og Fremskrittspartiet griper muligheten til å skrive denne
meldingen. Fraværet av annet-hvert-år-rapportering er i hvert fall ført hos oss.

liv Kari Eskeland (H)

[14:!53:56]: IEA- det anerkjente energibyrået som baserer sine

analysar på gjeldande land sin politikk, har rekna ut at ein tredel av energimiksen i 2050 vil koma frå
olje og gass.
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Når me då veit at Noreg i sin produksjon av petroleum har eit CO2- fotavtrykk som ligg på om lag
halvparten av verdsgjennomsnittet, vil det ikkje då vera galt av oss å kutta ut olje- og gassindustrien
vår slik at andre med eit høgare avtrykk skal overta?
Når me veit at me har eit av <lei sikraste landa å driva olje- og gassverksemd i, er det då rett av oss åla
andre med lågare sikkerheit gjerajobben?
Når me veit at Noreg har eit av de høgaste skattetrykka på olje- og gassutvinning, noko som gjer at
inntektene ~em fellesskapet til gode, er det framleis rett av oss å klippa denne snora no?
Er det ik~e slik at det bør vera ein viss konsistens i oppskalering av fornybar energi og nedskalering
av olje og gass for å sikra at verda får nok energi?
Og bør me, som no bruker av midlane me tener på olje og gass, til å oppskalera innovasjonstakt og
verkemiddelapparat til teknologisk utvikling innan fornybarsamfunnet, kutta denne strengen til
inntekt?
Og bør me, som har opparbeidd oss ein kompetanse i verdsklassen på området, signalisera at det me
no har varsla i høve til føreseielege rammer innan området, ikkje lenger skal vera gjeldande?
Eg ~em frå Stord, frå Sunnhordland, ein region som sidan me fann olje har levd med
oljekonjunkturar, opp- og nedturar, med oljepris og oljefunn, med kontraktstildeling og tap av
kontraktar. Alle veit at olje og gass er ein avgrensa ressurs somme kan leva av i nokre tiår, og som me
har trong for i enno nokre tiår. Difor har heile næringslivet sett i gong ein storstilt endringsprosess
med å koma seg over i fornybarsamfunnet, der me på skuldrane til olje- og gassnæringa skal møta <lei
utfordringane, og vera bidragsytarar inn i teknologien som fornybarsamfunnet krev - slik olje og gass
stod på skuldrane til skipsbyggingsindustrien, og slik skipsbyggingsindustrien stod på skuldrane til dei
marine næringane som fiske av sild og kystbonden sin maritime kunnskap. Me har gjort omstillingar
før.
Best gjer me det når me gradvis kan endra fokus frå å vera i verdsklasse innanfor leverandørindustri
av fossil energi til fornybar energi. Og me er på veg - i vår heiv Statoil tamp frå land på fem
havvindmøller som då kunne starta ferda mot Skottland. Dette s~edde på nabotomta til Kværner,
som er eit av flaggskipa innanfor leverandørsektoren til olje og gass. Statoil sitt Hywind-prosjekt
byggjer på kompetansen som offshorenæringa har gjeve oss.
Batteriteknologi som no vert innførd på ferje etter ferje for å skifta ut tungolje og diesel, kjem frå <lei
same miljøa. Dette er eksempel på den transformasjonen som skjer.
Mange av olje- og gasselskapa er allereie tungt inne i fornybarmarknaden, og med seg har <lei eit
haleheng av små og mellomstore leverandørar som med si innovasjonskraft og evne kjem med nye og
innovative idear til nyutvikling og spanande tankar, nye materialkomponentar og betre måtar å driva
energi- og ressursutnytting på.
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Men det er enno ikkje i nærleiken av å tenkja seg at dette skal erstatta dei 180 ooo arbeidsplassane
som er knytte opp mot olje og gass, ei heller ringverknadane <lesse arbeidsplassane gjev. Det er heller
ikkje i nærleiken av å vera ei erstatning for inntektene me har frå olje- og gassektoren. Det er ikkje i
nærleiken av å ha potensial for å erstatta energitilfanget som olje og gass i dag representerer, ei heller
det som det vil vera trong for i 2050.
Spør du næringslivet kva dei treng, er svaret stabile og langsiktige rammevilkår - føreseieleg dreiing
mot det grøne skiftet som me er i gong med. Slike prosessar kan me leva med, det er mogleg å
absorbera, med tanke på både dreiing av kompetanse, økonomi og arbeidsplassar. Leitetillatingar er
ein del av <lesse føreseielege rammevilkåra.
Miljøpartiet Dei Grøne sitt framlegg om å stansa tildeling for 24. konsesjonsrunde er ikkje bra for
verda sitt klima- og miljørekneskap, ikkje bra for verda sin trong for energi, ikkje bra for Noreg si
velferd, ikkje bra for næringslivet sitt behov for langsiktigheit og føresleielegheit, ikkje bra for helse,
miljø og tryggleik i global samanheng innanfor olje- og gassnæringa, ikkje bra for
kompetanseoverføring og arbeidsplassane våre.
Det kan henda at intensjonen bak er bra - resultatet av eit slikt vedtak ville vore så sørgjeleg dårleg.

Ole Andre Myhrvold (Sp)

[14:59:3()]: Det er viktig at vi debatterer Norges absolutt viktigste

næring, energinæringen. Det vi derimot ikke trenger, er debatter løsrevet fra virkeligheten, slik denne
debatten fort blir fordi norsk energinæring er sammensatt og består av både en fossil og en fornybar
sektor. Å slå full stopp i en av disse motorene vil skape betydelige utfordringer for den velferdsstaten
som er bygd opp, og som vi lever i.
Våre energiressurser er og har vært bærebjelkene under dagens velferdssamfunn. De rike olje- og
gassforekomstene danner grunnlag for Norges største eksportnæring og har gitt landet en økonomisk
handlefrihet som er enestående i verdenssammenheng. Innledningsvis er det derfor ingen tvil om at
dagens forslag bør avvises på den bakgrunn. Likevel er det ingen tvil om at Norge står overfor en
omstilling. Vi må gå fra fossil til fornybar energi, men det er i dag ingenting som tyder på at klimaet vil
tjene på at nye letetillatelser stanses på norsk sokkel. Tvert om - dersom norsk olje og gass blir borte
fra verdensmarkedet, blir ikke verdens behov for olje og gass mindre, og vi vil få olje og gass fra land
som produserer denne typen produkter med langt større klimaavtrykk enn vårt, for ikke å snakke om
at de vil kunne erstattes av andre energikilder, som kull, noe som vil være enda verre sett i et globalt
perspektiv.
Vi må heller ikke underslå det faktum at norsk petroleumsnæring også har bidratt til - og fortsatt
bidrar til - en betydelig teknologi- og kompetanseutvikling, som vil være viktig for å fremme
overgangen til lavutslippssamfunnet, både her hjemme og, ikke minst, i resten av verden. Teknologien
og kompetansen Norge har opparbeidet seg innfor olje og gass, har stor overføringsverdi til andre
energiformer og andre bransjer og må forvaltes slik at den ikke forsvinner, men utvikles og brukes for
å bygge framtidens samfunn og energi.
For Senterpartiet er det fortsatt avgjørende med stabilitet, langsiktighet og forsvarlighet i olje- og
gassproduksjonen på norsk sokkel - av hensyn til både miljø og klima og samfunnets totale
ressursforvaltning. Senterpartiet mener likevel at føre-var-prinsippet er viktig. Norsk olje- og
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gassutvinning må ikke gå på bekostning av fiskeri og havbruk og sårbare naturressurser. Vi sier derfor
et klart nei til konsekvensutredning av Lofoten, Vesterålen, Senja og Møre-feltene, og vi avviser forslag
om å flytte iskanten. Samtidig vurderer vi ikke resten av norsk sokkel på samme måte med de samme
behovene. Derfor er vi for å opprettholde aktivitet og utvikling på de delene av norsk sokkel som
allerede er vedtatt åpnet.
Senterpartiet slutter opp om hovedlinjene i norsk olje- og gasspolitikk med særlig vekt på langsiktig
forvaltning, næringsutvikling, inntektene næringen gir til felleskapet, og ikke minst klimaansvaret.
Totalbildet gjør derfor at Senterpartiet går imot dagens forslag.

Lars Haltbrekken (SV)

[15:02:47]: Mye har endret seg i norsk miljødebatt siden jeg ble med i

Natur og Ungdom i 1988. To år etterpå, i 1990, kom FNs klimapanel med sin første klimarapport. Den
gang kunne også ledende byråkrater i mitt hjemfylke, Sør-Trøndelag, tillate seg å harselere med
klimaforskerne. Sør-Trøndelag fylkeskommune holdt seg den gang med en oljekonsulent som gikk ut i
Arbeider-Avisa - som den gang eksisterte - og sto nede i Ravnkloa, nede ved sjøen i Trondheim, holdt
hånda i midjen og sa til journalisten at det spilte ingen rolle om havet steg med en eller to meter de
neste 50 årene - vi ville rekke å flytte byen opp i lia før det sltjedde. Dette ville ikke ha sltjedd i dag.
Personen hadde enten ikke sagt det, eller avisen hadde sannsynligvis beskyttet ham mot ham selv om
han hadde sagt det.
Klimafornekterne blir heldigvis stadig færre, men vi har stadig det jeg vil kalle klimakuttfornektere,
også sentralt plassert i dagens regjering. Faktum er at verden har funnet for mye fossil energi til at vi
kan svi av det som i dag er funnet økonomisk utvinnbart, og samtidig innfri de globale klimamålene
som verden ble enig om i Paris. Gjør vi det, vil vi rett og slett koke denne kloden. Da må også Norge,
som ett av de landene som har bidratt til å pumpe opp store mengder olje og gass, ta sitt ansvar. Eller
er det sånn at vi igjen forventer at det er andre land som tar ansvar ved å la sin olje, sitt kull eller sin
gass bli liggende? Det kan lett bli slik når man betrakter oljen som en hellig ku, noe jeg mistenker
kamerat Halleland for å gjøre.
De feltene som man planlegger satt i drift gjennom 24. konsesjonsrunde, vil bli gående og slippe ut
store mengder klimagasser i en tid da Norges og verdens utslipp skal være så godt som null. Det er
derfor direkte uansvarlig å gamble med klimaet på den måten man gjør gjennom 24. konsesjonsrunde,
og hvor man også inngår et veddemål om at verden skal nå sine klimamål. Klarer verden å nå sine
klimamål, vil disse fossile ressursene bli mye mindre verd, og da er det et spørsmål om vi i framtiden,
som fellesskap, kommer til å tjene så store penger på dette som vi har gjort fram til nå.
Med dette tar jeg opp de forslagene som SV er med på i innstillingen.

Presidenten: Da har representanten Lars Haltbrekken tatt opp de forslagene han refererte til.
Ketil Kjenseth (V)

[15:g6:4g] (komiteens leder): 24. konsesjonsrunde er også en del av

Venstres program. Et flertall i Venstres landsmøte ønsket- da vi stemte over programmet- å stoppe
24. konsesjonsrunde. Sånn sett er det også en stemmeforklaring jeg gir nå. For vi må erkjenne at da vi
forhandlet om å gå inn i regjering og etablere Jeløya-plattformen, så tapte vi kampen, med vår
ltjøttvekt i bagasjen. Det vi vant, var videre vern av Lofoten og Vesterålen og Senja, det å fryse
områdene rundt Jan Mayen, iskanten, Skagerrak og Mørefeltene, Mørebankene.
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Ved tildeling av nye utvinningstillatelser i 24. runde skal det legges vekt på miljøfaglige råd. En skal
særlig vurdere områdene rundt Bjørnøya, som jo er sårbare, og det er også satt ned et
klimarisikoutvalg som skal se på og hjelpe oss som politikere med nye tiltak.
Vi har jo vunnet andre saker i Jeløya-plattformen, som å kutte 40 pst. i norske klimagassutslipp,
halvere utslipp i transportsektoren innen 2030, og vi skal ha 40 pst. innblanding av biodrivstoff innen
2030. Hydrogass som energibærer skal vi satse videre på. Det er mange store oppgaver vi skal gjøre.
Hvis vi tar med her at vi skal satse mer på havvind, at vi har ambisjoner knyttet til karbonfangst,
begynne å bygge grønne batterier, etablere CO2-fond, så trenger vi også kapital, og vi måjo erkjenne
at olje og gass bidrar med kapital. Så det å bygge en bro over til det grønne skiftet og ta i bruk
teknologien som vi trenger for å redusere utslipp, er en viktig del av vår etappe med å bringe oss til det
utslippsfrie samfunnet.
Så er det sånn at utlysningen knyttet til 24. konsesjonsrunde startet i juni i fjor. Det er søknadsfrist 30.
november. Dette var jo før Venstre gikk inn for å forhandle om å bli en del av regjeringen. Vi er jo i en
balanse mellom det å ta omkamper om fortida knyttet til det, og det å gjøre mest mulig i kampen for
framtida.
Det er også interessant å se på den 22. og den 23. konsesjonsrunden: I den 22. var det 36 søkere. I den
23. var det 26. Og nå, i den 24., er det bare 11 søkere. Det sier noe om at interessen for ålete blir
mindre, det er færre aktører. Det sier også noe om en sektor som færre og færre ser på som framtida.
Det kan enjo være bekymret for, eller en kan også se det som en fordel. Interessen for åta i bruk
annen teknologi og andre næringer er i hvert fall betydelig, så det er store muligheter for å ta i bruk
det fornybare.
Ser en også på Barents - for Barentsområdene og nordområdene er jo også en del av diskusjonene her
- så har vijo på de 40 årene en har hatt leteboring i Barentshavet, fra 1980, da en gjorde de første
funnene, bare fått to utbygginger. Og Goliat i dag er jo ikke noe stjerneeksempel på økonomi i den
næringen, mens Snøhvit-produksjonen har jo også brakt inn mye gass. Og det er også en del av den
diskusjonen. I overgangen til det grønne skiftet er gassen viktig - og mye bedre enn olje. Den
teknologien som Norge kan bidra med der, er viktig. Sånn sett har også Snøhvit erstattet mye annen
fossil energi, med den gassen som vi selger ut.
Flere har vært inne på at for framtida - hvis det nå blir handlingsplaner og reell utvinning i noen av
letetillatelsene som vi nå skal utlyse, så er det et perspektiv, kanskje noen ser framover, helt til 2080 i
et konservativt bilde - så investerer vi jo i tilfelle for at noen skal være med oss lenge. Forhåpentlig
har vi faset ut olje og gass lenge før den tid, men det er jo et løp framover til 2040 og 2050 for at det
skal bli økonomi i dette. Så det er lange perspektiver vi diskuterer, og det må vi også ta med over i
diskusjonen om det grønne skiftet og hvilke teknologi som skal vinne fram i kampen om å kutte
utslipp.
Tore Storehaug (KrF)

[15:12:04]: Å ha store naturressursar er ikkje det same som at eit land

blir velståande. Likevel har det vore slik at dei petroleumsressursane vi har funne, har gjort Noreg til
eit rikt land. Forskjellen på landet vårt og ein del andre land som har funne olje, handlar litt om
politiske system som har vore føreseielege og gode, og eg trur det og handlar om ein kultur der ein
distribuerer inntekter på ein god måte. Det meiner Kristeleg Folkeparti og er viktig i framtida, og
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uavhengig av kva ein måtte meine om 24. konsesjonsrunde og TFO-en, synest eg det er krevjande å
skulle styre alt dette gjennom Dokument 8-forslag i Stortinget. Dette ville ha vore ei stor omlegging av
norsk petroleumspolitikk.
Men det er nødvendig å tenltje nytt rundt delar av norsk petroleumspolitikk. Både Parisavtalen og den
sterke auken i fornybar energi globalt har gjort at utsikta og risikoen for offshoreolje og -gass er endra.
Det er bra og nødvendig dersom vi skal nå klimamåla våre, men ein god og føreseieleg politikk på
dette området er viktig. Då må det vere slik at når vi stiller vanskelege spørsmål, må vi debattere dei
på ein god måte, for dette handlar og om respekt for dei som i dag har arbeidsplassane sine innanfor
olje og gass, og den kompetansen som vi har bygt opp der.
I førre veke sende eg difor eit skriftleg spørsmål til statsråden og spurte om regjeringa planla å følgje
opp dei fleirtalsmerknadane som kom fram i samband med dette forslaget. Då registrerer eg at
regjeringa no planlegg å korne med ein meldingsdel til Stortinget i samband med PUD-en for Johan
Castberg. Det meiner eg er ei god tilnærming. Med respekt for arbeidet som ligg bak ei slik
stortingsmelding, meiner eg det fyrst er viktig å sjå på kva som }tjern der, før ein bestiller ei eiga stor
melding. Difor }tjern ikkje Kristeleg Folkeparti til å stemme for ei eiga melding på dette tidspunktet.

Per Espen Stoknes (MDG)

[15:14:1§]: Presidenten har kansltje lagt merke til at det pågår litt

bråk om feilinvesteringer i nytt stortingsbygg. Det er nok ikke første gang at et storting lemper
kostnader over på framtidige. For 18 år siden satte regjeringen Bondevik alle kluter til for å få stoppet
en gigantisk feilinvestering i fossil energi: norske gasskraftverk. Mange år og mange milliarder senere
innser alle at Stoltenberg tok fullstendig feil. Likeså oljeindustrien, ved den genierklærte Helge Lund,
som kalte Energiverk Mongstad for norgeshistoriens største enøkprosjekt. Det ble sagt at situasjonen i
energiforsyningen ble kritisk om man ikke fikk bygge gasskraftverk - akkurat som i dag, når vi får
høre at oljenæringen får det kritisk hvis den ikke får enda mer arealer.
Tidligere høvding Kjell Magne Bondevik tok ansvar for ikke å være med på en feilaktig beslutning.
Han gikk av. Hans navn vil derfor stå i miljøpolitiske historiebøker med gullskrift. Hadde det vært like
mye tak i Erna som i Kjell Magne, hadde hun satt regjeringen inn på at vi nå bør stanse - må stanse 24. konsesjonsrunde. Hadde det vært like mye tak i Trine som i Kjell Magne, hadde hun stemt i tråd
med Venstres partiprogram.
Miljøpartiet De Grønnes poeng er at det ikke å dele ut nye lisenser framover er en rasjonell og ryddig
måte for gradvis å trappe ned investeringsnivået på nye felt som vil komme i produksjon først fra
2030-årene og utover. I mellomtiden kan vi høste av og være takknemlige for det vi allerede har
investert i, og tjene gode penger for det. For å si det slik: Å stanse 24. konsesjonsrunde betyr ikke at vi
raskt slutter å være et oljeland. Mange eksisterende felt vil produsere olje i mange år til, også i en
framtid med synkende fossil etterspørsel. Vårt poeng er ganske enkelt at vi allerede har nok. Vi
nordmenn har fått nok, og klimaet har fått nok. Det vi trenger, er takknemlighet, ikke oljegrådighet.
Rundt oss pågår det fire store drivere, såkalte megatrender som gjør at en høste-og-forlate-strategi er
rasjonell og ryddig på norsk sokkel fram mot 2030. Det er billigere fornybar energi, alternativer til
olje, energieffektivisering og vanskeligere tilgjengelige felt. Disse fire samvirker med ny klimapolitikk
til å undergrave lønnsomheten i oljen på 10-15 års sikt.
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Først er det vedvarende, overraskende raske fall i kostnadene på fornybare energikilder. En rapport
fra IRENA, det internasjonale fornybarbyrået, viser at innen 2020 - bare om to år - vil sol og vind
utkonkurrere kull, olje og gass innen all ny kraftproduksjon så godt som alle steder i verden. Det er
ganske enkelt et helt nytt paradigme, sier !RENA-sjefen.
For det andre kommer det alternativer somgir substitutter til olje- og gassbruk. Elbiler klarer seg uten
olje og vokser eksponentielt. I motsetning til olje kan batterier brukes om igjen og om igjen, tusenvis
av ganger. Forbrenningsmotoren utkonkurreres av elmotorer og batterier. Fyrltjeler utkonkurreres av
varmepumper, osv.
For det tredje er det rask energieffektivisering. LED-pærebruk trenger bare ti prosent av energien for å
gi like mye lys som glødepærer, og vokser med 72 pst. i året. Nye passivhus bruker bare 10 pst. av
energien som gamle hus gjorde. Gjenvinning av spillvarme kutter behovet for fossile brensler.
Energibruken synker allerede i OECD, og verdens totale energibehov kan derfor ifølge DNV GLs
analyser synke allerede fra 2030.
Til sist: Når det skal bygges ut enda nyere felt, blir det stadig mer krevende å få tak i oljen. Den
enkleste oljen og gassen er allerede pumpet opp. Man leter mye mer over hele verden, men finner
mindre år for år, noe som øker kostnadene. Nå må man lenger bort, lenger ned, bore og «fracke» mer
for å hente opp. Da bruker man alltid mer energi og materialer for å få den neste oljetønna opp og
transportert.
Sett i sammenheng blir da framtidsbildet ganske klart. Sol, vind og batterier vil bli billigere og enklere,
mens olje er lenger borte og mer krevende. Energieffektivisering gir mindre forbruk per sluttbruker,
mens nye innovasjoner :fjerner behovet helt. Så for å oppsummere: fornybar konkurranse, substitutter,
energieffektivisering og redusert etterspørsel, samtidig som fossilfelt blir mer komplekse og
kostnadsdrivende. IEAs scenarier, som oljeminister Søviknes pleier å kalle «alle seriøse scenarier»,
har bommet grovt på disse driverne de 10-15 siste årene på rad.
Jeg gleder meg til året 2030. Da skal jeg sitte og le og si «Hva var det jeg sa?» - men også gråte over
ødelagt natur og bortkastede milliarder. Men i dag vil jeg trøste presidenten med å si at
stortingsbyggoverskridelsene kommer til å være bare blåbær i forhold.
Med det tar jeg opp vårt forslag.

Presidenten: Da har representanten Per Espen Stoknes tatt opp det forslaget han refererte til.
Presidenten vil minne representanten om å være forsiktig med bruk av karakteristikker av personer
han omtaler, enten det dreier seg om genier eller høvdinger.

Statsråd Terje Søviknes

[15:19:53]: Hovedmålet i petroleumspolitikken er å legge til rette for

en lønnsom produksjon av olje og gass i et langsiktig perspektiv. Samtidig skal vi ta rollen med å være
en ledende miljø- og klimanasjon. Det er ingen motsetning i dette.
Dette målet har fått bred støtte i Stortinget tidligere. Som det har vært referert til: Analyser - gjerne
av Det internasjonale energibyrået - viser at det vil være et stort behov for olje og gass i mange tiår
framover. Det vil være rom for mye olje og gass i mange tiår framover samtidig som vi kan nå målene
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etter Parisavtalen. Vår jobb som produsentland blir da å produsere den oljen og gassen med lavest
mulig kostnad og med lavest mulig CO2-utslipp. Det handler i framtiden om «low-cost» og «lowcarbon».
Parisavtalen er et viktig vendepunkt i internasjonal klimapolitikk, og det er ingen motsetning mellom
det å ta klima på alvor og fortsatt å produsere olje og gass. Klimautfordringen er global og må derfor
løses globalt, og vi fører i dette bildet en ambisiøs klimapolitikk i Norge. Vi har vår egne, særnorske
CO2-avgift på sokkelen, og i tillegg til kvotesystemet innebærer det en avgift på drøyt 500 kr per tonn
CO2 sluppet ut på norsk sokkel. Det har gitt incentiv til at vi har en lavere utslippsrate i snitt på norsk
sokkel enn det man har globalt for øvrig.
Deltakelsen i EUs kvotesystem er en bærebjelke i regjeringens klimapolitikk. Den eneste måten å
redusere totalutslippene på i et kvotesystem er å redusere kvotetaket. En reduksjon av kvotepliktig
utslipp ett sted i systemet vil, alt annet likt, føre til økte utslipp andre steder i systemet. Vi har
forpliktet oss til at vi i 2030 skal bidra til utslippsreduksjoner på 43 pst. sammenlignet med 2005nivået innenfor kvotepliktig sektor.
Som for all annen næringsvirksomhet er det grunnleggende at vi også her skiller mellom utslipp
knyttet til petroleumsvirksomhet på norsk sokkel, altså produksjon, og det som er knyttet til utslipp
fra forbrenning av olje og gass i de land vi eksporterer til. Det er i henhold til folkerettens
suverenitetsprinsipp at ethvert land er ansvarlig for utslipp på sitt territorium. Det er også det både
Klimakonvensjonen, Kyotoprotokollen og Parisavtalen bygger på.
Petroleumspolitikken som har vært ført så langt, har gitt oss gode resultat, og det er ingen grunn til at
vi ikke skal kunne hente ut store verdier også fra denne næringen i fortsettelsen. Vi kan produsere
lønnsomt på norsk sokkel, eksisterende felt er robuste også med tanke på lavere oljepriser - det har de
siste årene vist oss. Norske gassfelt er svært konkurransedyktige i et europeisk marked preget av
fallende egenproduksjon og økt importbehov, og nye utbygginger blir nå fremmet med en mye lavere
«break even»-pris enn det man har sett tidligere. Altså: De vil være lønnsomme med langt lavere
priser enn det man ser i dag. Regjeringen vil derfor videreføre en olje- og gasspolitikk langs de linjer
som er vel]rjent, med en offensiv tildeling av nye areal og med langsiktige og stabile rammevilkår.
Det er viktig å understreke at vi setter rammene, mens det er næringen selv som vurderer de ulike
risikoelementene. Investeringsbeslutninger om leting, utbygging og drift blir fattet i selskapene, og de
priser da inn usikkerheten knyttet til både en eventuell framtidig lavere olje- og gasspris og eventuelle
høyere kostnader knyttet til utslipp.
Olje- og gassnæringen er også en del av det samlede næringslivet, og alle næringer blir vurdert av
finansmarkedet med tanke på hvilke risikoelementer som ligger der. Fra regjeringens side vil vi
understreke at selskapene framover ved innlevering av sine planer for utbygging og drift må sikre at
man synliggjør de risikoelementer som ligger der, såkalt klimarisiko, og vi vil da videreformidle dette
også til Stortinget i de saker som skal hit.
Det er bred enighet om norsk petroleumspolitikk. Det gir seg også utslag i innstillingen i denne saken,
og det er jeg særdeles glad for.

Presidenten: Det åpnes for replikkordskifte.
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[l5:25:CJ5]: Som jeg nevnte i min innledning, er det altså sju år

siden sist melding, og nå har Høyre og Fremskrittspartiet styrt landet i bortimot fem år. De samme
partiene, Høyre og Fremskrittspartiet, mente i opposisjon at det burde komme en melding om Norges
viktigste næring hvert andre år. Hva er årsaken til at statsrådens parti ikke er med på forslaget som
ligger i innstillingen i dag?

Statsråd Terje Søviknes

[15:25:38]: For det første vil jeg tro at representanten fra

Arbeiderpartiet er glad for at denne regjeringen har valgt å styre videre på hovedlinjene som lå i
stortingsmeldingen som de rød-grønne la fram i 2010-2011, En næring for framtida - om
petroleumsvirksomheten. Det som ltjennetegner norsk petroleumspolitikk, er at man har vært enig om
de store linjene, på tvers av partipolitiske skillelinjer og på tvers av blokkene i norsk politikk. Det har
vært en styrke. Det har vært en stabilitet i den internasjonale konkurransen som denne næringen
deltar i.
Jeg vil også understreke at Fremskrittsparti-Høyre-regjeringen i forrige periode valgte å fremme en
meldingsdel, en generell del, sammen med proposisjonen knyttet til utbygging av Johan Sverdrup. Det
ble særdeles godt mottatt, og en fikk diskutert i Stortinget de store linjene rundt petroleumspolitikken.
Tilsvarende vil vi i denne perioden fremme en meldingsdel til proposisjonen om Johan Castberg, som
vil bli fremmet i løpet av våren.

Hege Haukeland Liadal (A)

[15:?~:49]: Jeg tillater meg å takke for svaret, men jeg spør nok

en gang: Sett i lys av at statsråden er fra Vestlandet - jeg er fullstendig klar over den debatten som
pågår, både på østsiden av fjellet og på vestsiden, og at det kan være avvikende kunnskapsgrunnlag for
den debatten vi også har i dagens storting - hva er årsaken til at Fremskrittspartiet har gått fra sitt
standpunkt om at man bør ha en stortingsmelding annethvert år om Norges viktigste næring, og ikke
er med på forslaget i innstillingen i dagens behandling?

Statsråd Terje Søviknes

[15:?7=?5]: Vi er opptatt av å ha en generell og god debatt om norsk

petroleumsnæring, og det bidrar vi til, også i det offentlige ordskiftet. Tro meg, gjennom en lang høst i
fjor med en intensiv valgkamp var vi veldig tydelige på hvor viktig denne næringen er for Norge, for
fellesskapet, for verdiskapingen og ikke minst for å videreutvikle den kompetansebasen som er bygd
opp gjennom 50 år med olje- og gassvirksomhet på norsk sokkel. Det vil vi bidra med også i
fortsettelsen, men vi har altså valgt, både i forrige stortingsperiode og i denne, å legge fram en
meldingsdel i forbindelse med en stor utbygging som skal til Stortinget, og vi vil altså komme tilbake
til disse spørsmålene i proposisjonen for Johan Castberg-utbyggingen.
Så må jeg få lov å minne representanten fra Arbeiderpartiet om Arbeiderpartiets holdning til dette
spørsmålet så sent som i april i fjor. Da sto representanter fra Arbeiderpartiet på talerstolen i denne
sal og argumenterte sterkt imot behovet for å ha en ny generell petroleumsmelding. Så hva er det som
har endret seg fra 2017 til 2018 - og dermed at Arbeiderpartiet nå tilsynelatende skal innføre en ny og
mer usikker hverdag for olje- og gassaktørene i Norge?
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[15:28:48]: Jeg skal ikke spørre om Goliat. Jeg skal stille olje- og

energiministeren et enkelt spørsmål: Kan statsråden se for seg ett område hvor naturen er for verdifull
og for sårbar til at det bør tillates olje- og gassutvinning der?

Statsråd Terje Søviknes

[15:29:11]: Ja, det vil det åpenbart være. Vi vil bl.a. kunne oppleve

en sånn situasjon i de områdene som er islagt, altså hvis vi beveger oss enda lenger nord. Derfor er det
regjeringens politikk å ivareta disse særskilt verdifulle områdene, som bl.a. iskanten representerer.
Men da må vi altså snakke om den fysiske iskanten, der isen faktisk er, og ikke en teoretisk iskant.
Så vi ivaretar miljøverdiene. Det er det som er det viktige perspektivet: at man ikke utfører olje- og
gassvirksomhet, f.eks. seismikkundersøkelser eller boring i oljeførende lag, i områder som har særskilt
verdifulle fiskeriressurser, biologisk mangfold, fugleliv, osv. Og det er det som er avgjørende, altså
miljøverdiene, ikke et gitt geografisk område, men der det er høye miljøverdier. Der skal det ikke
foregå olje- og gassvirksomhet.

Per Espen Stoknes (MDG)

[15:39::22]: Stortinget kommer forutsigbart nok til å stemme ned

MDGs forslag om å stanse 24. konsesjonsrunde. Mye vil ha mer! Men da mener MDG at vi i alle fall
bør la private investorer ta mer av risikoen for leting etter ny olje- og gassfelt, som først vil produsere
fra 2030 og utover. For det er jo ingen grunn til at staten skal ta både klimarisiko og økonomisk risiko
for den næringen som nå gleder seg til sju fete år, før de sju magre eventuelt kommer og spiser dem.
Jeg har to spørsmål. Det første er: Hvilke tiltak vil statsråden gjøre for å redusere statens klimarisiko
og økonomiske risiko på usikre investeringer langt nord?
Det andre er: Hvis det er så at vi skal begynne å investere i 2000-tallets oljeløsninger og redusere
investeringene i 1900-tallets - når mener statsråden at tidspunktet for å legge om kursen kommer?

Statsråd Terje Søviknes

[15:31::2g]: Utgangspunktet er den arbeidsfordelingen som er

skissert også i hovedinnlegget, knyttet til at myndighetene setter rammer for virksomheten gjennom
en forutsigbar, langsiktig politikk, og så må det være opp til selskapene og finansmarkedet åta de
ulike risikoaweiningene med hensyn til det framtidige prisbildet for olje og gass og det framtidige
kostnadsbildet knyttet til CO2-utslipp. Det er ingen som er bedre til å gjøre den type vurderinger enn
de som sitter tettest på, nemlig olje- og gasselskapene og finanssektoren, som skal låne midler til
denne sektoren.
Når det kommer til statens risiko i dette, er det helt riktig at vi tar en del av kostnadene. Det skulle
bare mangle - olje- og gassnæringen er på lik linje med andre næringer i en situasjon der man betaler
en skatt av overskuddet, men får fratrekk for de kostnadene man har under utvikling og produksjon.
Vi har en høy skattesats på norsk petroleumsvirksomhet, nettopp fordi det er våre felles resurser vi
skal utnytte.

Per Espen Stoknes (MDG)

[15:32::2~]: Statsråden er klar over at nesten ni av de ti kronene

som investorene tar i usikre felt, dekkes av skattebetalerne, men det er ikke sikkert at alle velgerne er
klar over det: at det er hele ni av ti kroner. I en situasjon hvor hele verden skal dreies i retning av en
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avkarbonisert økonomi, og vi går inn for at Paris-avtalen skal lykkes, virker det som om regjeringen
gambler på at Paris-avtalen skal mislykkes ved fortsatt åta høy risiko på private oljeutbyggeres
regning.
Da er spørsmålet mitt igjen: Hvor lenge mener statsråden at dette er riktig måte å subsidiere
oljenæringen på?
Olemic Thommessen hadde her overtatt presidentplassen.

Statsråd Terje Søviknes

[15:33:1:2]: For det første vil jeg ta sterkt avstand fra begrepet

«subsidiere». Man har altså et helt ordinært system der olje- og gasselskapene får fradrag for sine
kostnader og betaler en høy skatt på de nettoinntektene de sitter igjen med.
Så er det også viktig å understreke at staten legger rammer, selskapene sitter tettest på og står for
utvikling og drift av de ulike feltene. Leterefusjonsordningen, som MDG også har vært ute etter, har
gitt staten store inntekter. La meg bare ta ett eksempel, siden det ofte har vært brukt mye krefter på å
snakke om leterefusjonsordningen som en subsidieordning. Luntlin var et av de selskapene som gikk
inn på norsk sokkel som følge av at man la til rette for et bredere aktørbilde. 7 mrd. kr i leterefusjon
har gitt investeringer på 73 mrd. kr, og det er forventet å gi 200 mrd. kr i inntekter til staten. Det er en
bra avkastning på et bidrag til - i utgangspunktet - å få opp leteaktiviteten på norsk sokkel.

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

TinaBru(H)

[15:34:34]: Siden jeg ble utfordret på min utfordring til Arbeiderpartiet i

Klassekampen, følte jeg at jeg måtte ta ordet i denne debatten.
Jeg må si at det er få ting jeg synes er mer interessant ennå diskutere petroleumsnæringen, og det
gjør vi også. Vi gjør det hele tiden - ikke minst i denne sal.
Min hovedkritikk mot Arbeiderpartiet, som i dag stemmer for dette forslaget om en ny
petroleumsmelding, er ikke først og fremst at de ønsker å diskutere næringen eller få en ny anledning
til det - det er konteksten initiativet tas i, jeg reagerer på.
Hele dette representantforslaget handler om at vi må avvikle næringen, og først og fremst stanse den

24. konsesjonsrunden. Forslaget peker på «stranded assets»-problematikk, at man ikke tror på
lønnsomhet for næringen fremover. Det argumenteres for at skattesystemet må endres. Man vil
avvikle friinntektene i særskatten, og så etter alt dette, kommer det et forslag om en ny
petroleumsmelding i lys av klimautfordringene man står overfor, og den nye markedssituasjonen.
Man ser ikke forslag som fremmes i en sak helt uavhengig av den sammenhengen de fremmes i. Jeg
utfordret Arbeiderpartiet i Klassekampen fordi jeg forventer av et parti som hevder å være et ansvarlig
parti, og som i hvert fall tar petroleumsnæringen på alvor, i det minste kan svare på hvorfor de vil ha
en ny melding og hva den bør inneholde når man stemmer for et representantforslag fra Miljøpartiet
De Grønne om å avvikle næringen.
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I lys av klimautfordringen og den nye markedssituasjonen, som så vidt jeg kan se er at lønnsomheten
nå er forbedret på norsk sokkel - hva er det Arbeiderpartiet mener regjeringen må svare på i en slik ny
melding? I petroleumsmeldingen, som de rød-grønne la frem i 2011, som jeg synes er veldig god, og
som har vært den vi har bygd videre på i vår regjeringstid, ble det pekt på fire strategier for å sikre
fortsatt høy verdiskaping på sokkelen. Det var å
• satse på økt utvinning fra felt som er i produksjon
• sette funn i produksjon
• fortsette letingen
• åpne nye områder
Som sagt, jeg synes dette er en god melding. Jeg lurer på hva nytt i strategien er det vi må legge til i
den nye meldingen i lys av klimautfordringen? Det er trist hvis Arbeiderpartiet ikke nå lenger mener
at den meldingen er god. Det er fint om vi kan få klare svar på hva de vil ha nå, per i dag. Det fortjener
faktisk næringen. Jeg tror det skaper usikkerhet når man i et Dokument 8-forslag i Stortinget går inn
for å avvikle næringen, at de fremmer slike forslag, og at de ikke kan svare for det. Og så ser jeg at
representanten Haukeland Liadal argumenterer i Klassekampen for at man kan slappe av fordi hun er
tross alt en oljeunge fra Rogaland. Men jeg er ikke så sikker på at det vil være nok til at næringen kan
føle seg trygg på hva Arbeiderpartiet egentlig mener med dette forslaget.

Terje Halleland (FrP)

[15:37:30]: Jeg er veldig glad for at vi i dag får et solid flertall for å

avvise dette forslaget som vi har til behandling - selvfølgelig på bakgrunn av de økonomiske
konsekvensene et sånt forslag ville medført, men også av klimahensyn. Vi vet at det som norsk
petroleumsnæring bidrar med, gjør en forskjell for klimaet i våre nærområder, i våre naboland, i
Europa. Bare for å ta et eksempel - det er greit å vite hva alternativet hadde vært for Tyskland om de
skulle ha erstattet den norske gassen med f.eks. kullkraft, som ville vært en nærliggende energibærer å
erstatte denne gassen med. 300 ooo millioner tonn ville de tyske utslippene økt med, altså seks
ganger det totale norske utslippet. Vi kan like eller ikke like fossile energikilder, men det er store
forskjeller mellom dem: Enkelte fossile kilder slipper ut mer enn andre.
Denne næringen har vært igjennom en tøff tid. Det har vært nødvendig med en omstilling, det har vi jo
sett. Og næringen har klart den utfordringen. De skal ha mye skryt for mange endringer som de har
klart å gjennomføre, mens for andre, kostnader, skal de ha mindre skryt, men de har i alle fall klart å
redusere det.
Men så er det med denne næringen som med andre næringer som er tilknyttet risiko, at man ønsker
forutsigbarhet. Når representanten Haukeland Liadal står her oppe på talerstolen og etterlyser mer
kunnskap og vil ha den kunnskapen gjennom en ny petroleumsmelding, lurer jeg lite granne på hva
hun vil. Nå var representanten Bru inne på mye av det samme, men, som sagt, den kunnskapen som
hun savner i dag, hadde hun tydeligvis ikke behov for i fjor. Jeg har lyst til å utfordre Arbeiderpartiet
på dette: Hva er det som har skjedd nå som er nytt? Dette er altså et Dokument 8-forslag som mer
eller mindre innebærer at vi skal legge ned petroleumsnæringen. Da finner representanten Haukeland
Liadal det formålstjenlig å be om en ny petroleumsmelding - på bakgrunn av klimautfordringene og
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markedssituasjonen. Heldigvis er det et solid flertall for en stabil og forutsigbar politikk i
petroleumsnæringen. Jeg håper virkelig at Arbeiderpartiet vil fortsette den politikken og slutte med å
skape den usikkerheten i bransjen som de nå gjør.
Lars Haltbrekken (SV)

[15:40:46]: Jeg vil gjerne få berømme Venstre for å ha sikret vern av

Lofoten, Vesterålen, Senja, Mørebankene, iskanten, Skagerrak og Jan Mayen også de neste fire årene.
Det er en stor og viktig seier, og jeg er glad for at Venstre fikk til det samme som SV gjorde fra 2005 til
2013. Jeg registrerer også at Venstre fikk inn følgende i Jeløya-plattformen - for øvrig et punkt som
olje- og energiministeren unnlot å nevne i sin innledning - der står det at regjeringen vil

«ved tildeling av utvinningstillatelser i den pågående 24. konsesjonsrunden, legge
vekt på miljøfaglige råd i eller nær særlig verdifulle områder (SVO), herunder
vurdere begrensninger på boring i oljeførende lag i en større radius rundt
Bjørnøya».
I forbindelse med høringsrunden til 24. konsesjonsrunde frarådet Miljødirektoratet oljeboring i 20 av
de foreslåtte områdene. Norsk Polarinstitutt frarådet oljeboring i 37 av områdene. Jeg vil derfor
utfordre statsråden på om punktet i Jeløya-plattformen kan bety at en del av de utlyste feltene faktisk
trekkes tilbake.
Per Espen Stoknes (MDG)

[15:42:40]: Miljøpartiet De Grønne er et oljetakknemlig parti. Vi

er også helt enig i at oljesektoren har vært av utrolig stor betydning for Norge, vi har fått en fantastisk
kompetanse, og det har bidratt til en voldsom verdiskaping. Men det er langt fra det eneste som har
bidratt til verdiskapingen.
Når vårt forslag om å stanse 24. konsesjonsrunde nå blir stemt ned, kommer det opp et forslag om at
man må ha en ny petroleumsmelding. Den vil da se på ny kunnskap, som Halleland etterlyser. Den
nye kunnskapen gjelder sånt som f.eks. at bidraget til gass for å redusere klimautslipp i land som
England, USA, Tyskland gjerne blir hausset opp av Fremskrittspartiet og oljeentusiaster, men
realiteten er at engelske klimagassutslipp går ned sammen med at gassforbruket går ned. Den norske
gassen spiller mye mindre rolle enn det vi nordmenn gjerne liker å tro. Ny forskning viser f.eks. at det
som skjer med CO2-utslippene i USA, primært skyldes energieffektivisering, deretter fornybar energi
- og så gassubstitusjon. Så her finnes ny kunnskap som bør utredes, Halleland. Da er vårt forslag en
ny petroleumsmelding - som får støtte av Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet. Det er vi glad for, men
vi er veldig overrasket over at Kristelig Folkeparti og Venstre her har snudd. De har tidligere støttet
Miljøpartiet De Grønnes forslag om at det trengs en ny petroleumsmelding i lys av en helt ny
markedssituasjon og en ny klimasituasjon.
Vi synes det er hårreisende at Kristelig Folkeparti og Venstre nå insisterer på å styre denne viktige
næringen videre på en gammel melding med tittelen En næring for framtida, som baserte seg på et
totalt utdatert kunnskapsgrunnlag.
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I tillegg synes vi også det er på tide å nevne vårt forslag - siden ingen har nevnt det tidligere - om å
fjerne ordet «olje» fra tittelen til statsråd Søviknes og OED. Vi mener det er på tide å ha en ny
ministerpost som heter «energiminister». Vi synes også det er et poeng åta med seg videre - det ville
ellers blitt totalt ignorert. Dette er selvfølgelig den nye omstillingen vi står overfor - til et nytt
energisystem, hvor oljen vil ha en mindre og mindre betydning.

Runar Sjåstad (A)

[15:45:26]: Jeg synes representanten Haukeland Liadal hadde et godt

innlegg. Blant annet viste hun til at man nå ønsker en petroleumsmelding. Hun viste også til at det var
et uttalt ønske fra Høyre og Fremskrittspartiet da de ikke satt i regjering. Da hadde man et ønske om
at man skulle ha den seansen annethvert år. Nå har man sittet fem år i regjering og styrer etter en syv
år gammel petroleumsmelding. Så prøver man å så tvil om hva Arbeiderpartiet egentlig mener om
petroleumspolitikken. For dem som er i tvil, synes jeg vi har presisert veldig nøye og veldig godt i
komiteens merknader hva vi står for, og hva vi ønsker.
Man viser til at vi nå behandler et Dokument 8-forslag, og man synes det er rart at vi vil diskutere en
så viktig nærings framtid i en sånn setting. Men hvor i all verden skal vi diskutere det hvis vi ikke skal
få opp en petroleumsmelding? Da er vi nødt til åta de arenaene vi får. Og arenaen vi har i dag, er det
Dokument 8-forslaget. Da er det anledning til å diskutere petroleumspolitikk i bredeste forstand.

Ketil Kjenseth (V)

[15:46:32-]: Først en respons til representanten Lars Haltbrekken fra SV

knyttet til de miljøfaglige rådene som skal tas hensyn til i den 24. konsesjonsrunde. Det blir
spennende å se hva de miljøfaglige rådene kan bidra til, særlig knyttet til de mest sårbare områdene.
Så til Miljøpartiet De Grønne, som har fremmet dette forslaget vi diskuterer, men også forslaget om en
petroleumsmelding. For en ukes tid siden var vi i en debatt i Dagsnytt atten, jeg og representanten
Stoknes fra De Grønne. Representanten Stoknes sa da at det var mulig å stoppe den 24.
konsesjonsrunde dersom bl.a. Venstre hadde stemt imot. Det må ha vært en realitetsorientering uten
like for De Grønne i dag, for det viser seg at det ikke er noen mulighet til å få til det som De Grønne
tok til orde for. Da blir det noe overraskende at de får med seg Arbeiderpartiet på slep for en
petroleumsmelding. Ifølge Arbeiderpartiet skal de utvinne mer. Hvordan dette skal henge sammen på
den rød-grønne siden, er det litt vanskelig å forstå.
Derfor er Venstres posisjon her når det gjelder åta med seg inntektene, mulighetene og teknologien, å
bygge gradvis om i det grønne skiftet - den meldingen vi virkelig trenger, teknomeldingen, er den som
skal få til det skiftet som vi er inne i. Da er anledningen ganske god senere i vår til å diskutere de
mulighetene - når handlingsplanen på Johan Castberg kommer. Det er investeringer på anslagsvis
150 mrd. kr. Det er de midlene vi skal diskutere hvordan skal brukes, men også nordområdene, for det
er Barentshavet og Norskehavet vi diskuterer her - hvilke områder som peker seg ut som kan bidra
med de inntektene.
Dette innbefatter ganske mange andre spørsmål som er knyttet til internasjonal politikk og samarbeid
og samhandling med andre. Det er også mulig å tenke seg klimateknologi og samarbeid med andre
aktører. Iskanten er i bevegelse og i områdene i nord åpner mer og mer is seg - hvilke muligheter det
gir. En viktig del av å holde igjen er også å snakke om hvilke områder vi skal beskytte mot økonomisk
utvinning.
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[15:5<>:17]: Først til representanten Haltbrekken, som refererte til

Jeløya-plattformen og formuleringer knyttet til at man i 24. konsesjonsrunde skal legge vekt på
miljøfaglige råd ved tildelinger i og nær særlig sårbare områder, med Bjørnøya spesifikt i fokus. La
meg da understreke at det ikke er ensbetydende med å legge vekt på miljøfaglige råd dermed å si at
man ikke skal kunne ha olje- og gassaktivitet. Spørsmålet er eventuelt hvilke tiltak man kan legge på
en utvinningstillatelse for å ivareta de miljøverdiene som det er viktig å ivareta. Det kan f.eks. være
sesongbegrensninger knyttet til boring i oljeførende lag, som også er spesifisert i Jeløya-plattformen.
Så kort til representanten Stoknes, som viser til navnet på departementet, nemlig Olje- og
energidepartementet - og til tittelen på statsråden også, for den del. Jeg registrerer i innstillingen at
navnet, og kanskje dermed også undertegnede, blir omtalt som både «gammelmodig, utdatert,
tilbakeskuende og nostalgisk». For å si det sånn: Jeg bærer tittelen som olje- og energiminister med
stolthet, både knyttet til det fornybare området, der vi har et overskudd av fornybar kraft, der det nå
bygges ut mer kraft enn på 25 år, og der fornybarnæringen representerer den største verdiskaperen i
Fastlands-Norge, men også knyttet til olje- og gassnæringen, vår desidert største næring med
nærmere 200 ooo sysselsatte, som står for en viktig teknologiutvikling som også benyttes i andre
næringer, og der næringen samlet sett skaper verdier for samfunnet, for fellesskapet, i en
størrelsesorden som ingen andre næringer gjør. Så sent som i 2016-2017, med relativt sett lave oljeog gasspriser, var altså inntektene fra olje- og gassnæringen like store som fra alle andre næringer til
sammen, når det gjelder statens inntekter. Så stoltheten er der.
Helt avslutningsvis til Arbeiderpartiets forslag om en egen petroleumsmelding: Jeg har redegjort for
regjeringens forslag om å komme til Stortinget med en meldingsdel i Castberg-proposisjonen. Men jeg
har lyst til å understreke og utfordre ytterligere på det som står i innstillingen, der det er to
argumenter som blir trukket opp for hvorfor det kan være naturlig med en egen petroleumsmelding
nå. Det vises til fallet i oljeprisen og til Parisavtalen. Begge deler er elementer som fant sted før 2017,
før april i fjor, da Arbeiderpartiet argumenterte sterkt mot en slik egen petroleumsmelding. Så hva er
det som har endret seg fra april til nå? Det har vi fortsatt ikke fått svar på.

TinaBru(H)

[15:53:2~]: Jeg etterlyste svar på hvorfor Arbeiderpartiet ønsker denne nye

meldingen, og det må vi bare konstatere at det har jeg ikke fått - ikke fra Arbeiderpartiet. Men vi har
fått svar på hva som er poenget med denne meldingen. Det kom veldig tydelig fra representanten
Stoknes, som står bak dette forslaget, som har fremmet dette forslaget, ikke bare det om ny
petroleumsmelding, men hele representantforslaget. Det er veldig tydelig - dette er inn i et bilde av at
det er på tide å starte avviklingen, det er på tide å trappe ned, det er på tide å se på skattesystemet, og
vi kan ikke fortsette som vi har gjort før.
Så er det mulig at Arbeiderpartiet har sin helt egen tolkning av hva dette forslaget skal være. Det kan
høres sånn ut når man følger den replikkrunden som var her tidligere i dag - akkurat som at man
trenger denne meldingen så man kan oppklare manglende faktakunnskap i den offentlige debatten
rundt olje- og gassnæringen. Det er mulig, men man må jo ikke stemme for et forslag fremmet av
Miljøpartiet De Grønne som helt åpenbart har en helt annen hensikt enn det. Det er mulig å komme
med egne forslag i dette storting.

https://stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Referater/Stortinget/2017-20... 05.03.2018

Sak nr. 10 [14:44:03] - stortinget.no

6496

Page 19 of 19

Jeg håper at Arbeiderpartiet fortsatt står på at vi skal ha forutsigbarhet for Norges viktigste næring, at
man kan stole på Arbeiderpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet som de store partiene som er opptatt av
å sikre verdiskaping, langsiktighet og forutsigbarhet for den næringen. Å stemme for sånne forslag,
slik Arbeiderpartiet gjør her i dag, bidrar ikke til å opprettholde det inntrykket.

Presidenten: Representanten Per Espen Stoknes har hatt ordet to ganger tidligere og får ordet til en
kort merknad, begrenset til 1 minutt.
Per Espen Stolenes (MDG)

[~5.iS.5=~~]: Jeg vil bare kort gi fire svar på utfordringen om hva

som har endret seg siden 2011, siden Stortinget åpenbart ikke har fått med seg det. Det er altså en
vanvittig, absurd, utrolig utvikling innenfor sol og vind - over 80 pst. kostnadskutt for konkurrentene
til olje. I 2016-2017 skjedde det et historisk trendbrudd som kommer til å stå i historiebøkene, og det
var at sol og vind konkurrerer ut kull og gass. For første gang falt prisene på usubsidiert sol og vind
langt under - ikke langt under, men de krysset kull og gass i 2016-2017. I 2020 vil det være billigere
hvor som helst i verden. Det tredje er at Parisavtalen ikke bare har blitt vedtatt, men har blitt
ratifisert. Og det fjerde er at fra 2020-årene og utover vil batterier være under 60 pst. av det de var i
fjor. Så fire trender innenfor fornybare batterier og klimapolitikk er et helt nytt bilde.

Presidenten: Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 10.

Tilhører sak
Representantforslag om å stanse tlldellng av nye let~lllat~ser på norsk sokkel
Gå til saker

Altom
Forurensn~

Naturvern
Olje og gass

~å Yl.aJle _te~-"'
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Representantforslag 180 S
(2017–2018)
fra stortingsrepresentantene Tore Storehaug og Steinar Reiten
Dokument 8:180 S (2017– 2018)

Representantforslag fra stortingsrepresentantene
Tore Storehaug og Steinar Reiten om ikke å gi
utvinningstillatelser i særlig verdifulle og sårbare
områder

Til Stortinget

Bakgrunn
For hvert av Norges tre havområder er det utviklet
forvaltningsplaner. I alle planene er det indentifisert
særlig verdifulle og sårbare områder (SVO) på grunnlag
av ulike faglige utredninger. Disse SVO-ene er delområder i et planområde som ut fra naturfaglige vurderinger har vesentlig betydning for det biologiske mangfoldet og/eller den biologiske produksjonen, og der
mulige skadevirkninger kan være langvarige eller irreversible.
Faglig forum for norske havområder har uttalt følgende:
«Særlig verdifulle og sårbare områder er områder
som har vesentlig betydning for det biologiske mangfoldet og den biologiske produksjonen i havområdet, også
utenfor områdene selv. Områdene er identifisert ved
hjelp av forhåndsdefinerte kriterier hvor betydning for
biologisk mangfold og biologisk produksjon har vært
de viktigste.»
SVO-er er altså områder som er viktige i seg selv,
men som også har en stor verdi for økosystemet i sin
helhet. I den siste oppdateringen av forvaltningsplanen
for Norskehavet står det følgende om de særlig verdifulle og sårbare områdene:

«aktiviteter i særlig verdifulle og sårbare områder og
naturtyper skal foregå på en måte som ikke truer områdenes økologiske funksjoner eller naturmangfold.»
Betydningen av vern mot akuttutslipp av olje i særlig
verdifulle og sårbare områder
Norge har rike havområder med store naturverdier.
Både korallrev, store fiskebestander og sjøfuglkolonier
preger dyrelivet i havet. Norge har også en stor petroleumsnæring som utvinner olje og gass på norsk kontinentalsokkel. Den norske petroleumsvirksomheten
opererer under strenge krav til sikkerhet og miljø og er i
front på rutiner og teknologi som skal forhindre unødige miljøpåvirkninger. Likevel vil all petroleumsvirksomhet medføre en risiko for uhell og ulykker som kan
ha store konsekvenser. Dette gjelder særlig i områder
med store korallrev, med viktige gyteplasser for fisk eller
med rike fiskeområder for sjøfugl og hval.
Sårbarheten er størst for SVO-er ved akutte utslippshendelser, særlig for SVO-ene som er valgt ut på grunn
av verdier knyttet til sjøfugl og fiskegytefelt. I havområder der dyrelivet har sine viktigste leve-, gyte- og oppvekstområder mener havforskerne og de miljøfaglige
etatene i Norge at risikoen er for stor for naturen, og ikke
minst for de naturbaserte næringene som også finnes i
de samme havområdene.
Oljeutslipp kan påvirke hele fiskebestander. Den
store sildebestanden i Prins William-sundet i Alaska har
fremdeles ikke kommet tilbake igjen etter Exxon Valdez-ulykken i 1989. Mange fiskeegg og -larver har stor
dødelighet hvis de utsettes for selv lave oljenivåer. Den
arktiske hoppekrepsen, som lever ved iskantsonen og
er den biologiske motoren for næringskjeden i Arktis, er
svært sårbar for petroleum. Oljeutslipp kan skade koraller alvorlig selv på dybder ned til 1 500 meter. Seismikk-
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Økende blokktildelinger i særlig verdifulle og sårbare
områder
I den oppdaterte forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten får flere SVO-er
særbeskyttelse fra petroleumsvirksomhet av hensyn til
sårbarhet og verdi. Men denne klausulen gjaldt kun for
stortingsperioden 2009–2013. Forslagsstillerne er spørrende til dette, da områdenes viktighet og sårbarhet er
uendret. Siden da har lisenser blitt tildelt i SVO-er, blant
annet i iskantsonen, til tross for innspill mot dette fra regjeringens egne faginstanser.
Også forvaltningsplanen for Norskehavet fra 2009
la begrensninger på industriell virksomhet, inkludert
petroleumsvirksomhet, i områdene i Norskehavet som
er definert som særlig verdifulle (SVO-områder). I St.
meld. nr. 37 (2008–2009) ble det understreket at en ny
vurdering av hvorvidt områdene skulle åpnes for petroleumsaktivitet, skal legge vekt på opparbeidet ny kunnskap om området. I den oppdaterte forvaltningsplanen
for Norskehavet er det beskrevet vesentlig ny kunnskap
om en rekke SVO-er, blant annet med funn av nye korallforekomster i de sårbare områdene Froan/Sularevet
og Iverryggen samt nye svampsamfunn og sjøfjærkolonier. Den nye kunnskapen som er tilkommet om SVO-er
i Norskehavet, tilsier at disse er områder som har større
krav på beskyttelse enn ved forrige oppdatering av forvaltningsplanen.
Forslagsstillerne mener det er uheldig at regjeringen gjennom forvaltningsplanen for Norskehavet har
åpnet flere SVO-er for olje- og gassaktivitet før en oppdatert marin verneplan er lagt frem, slik som regjeringsplattformen har fastslått vil skje innen 2020. Dette inkluderer blant annet de to SVO-ene Froan-Sularevet og
Iverryggen. Dette er to områder som er med i den opprinnelige verneplanen for marine verneområder, men
som ikke har vern etter naturmangfoldloven per i dag.

Områdene er beskyttet i henhold til havressursloven,
men dette vernet gjelder kun for fiskeriaktivitet. Det er
spesielt alvorlig at regjeringen nå ønsker å åpne for oljeaktivitet, når den fremlagte forvaltningsplanen viser at
det er tilkommet ny kunnskap om de verdifulle naturverdiene både på Sularevet og Iverryggen. Forslagsstillerne er også uenig i at regjeringen har tildelt blokk
6307/2 og 6307/5, som ble gitt i TFO 2017 (tildeling i forhåndsdefinerte områder). Disse ligger i området mellom Mørefeltene og Sularevet, og bare 10 km fra land.
Både Miljødirektoratet og Havforskningsinstituttet har
frarådet petroleumsvirksomhet i dette området. Forslagsstillerne mener disse blokkene må trekkes tilbake.
Hele 105 blokker har så langt blitt tildelt i SVO-er.
Dette har skjedd over tid, men i større grad i den senere
tid. Det vil være grunn til å tro at fordi det er stadig mindre tilgang på nye arealer, vil det bli et økt press på SVOene. Dette er nesten uten unntak i strid med faglig anbefaling. TFO-tildelingene i 2017 viser dette, der 13 av 75
nye blokktildelinger er tildelt i til sammen ni SVO-er.
Menneskelig aktivitet truer natur i særlig verdifulle
og sårbare områder. I slike havområder må hensynet til
naturverdiene veie tyngre enn olje- og gassvirksomhet.
Forslagsstillerne mener derfor man bør unngå å igangsette petroleumsaktivitet i områdene som er utpekt for
deres sårbarhet og særverdi for det videre økosystemet.

Forslag
På denne bakgrunn fremmes følgende
forslag:
1.

2.

Stortinget ber regjeringen utarbeide en ny forskrift i
petroleumsloven som fastslår at i særlig verdifulle
og sårbare områder (SVO) skal naturverdiene veie
tyngre enn olje- og gassvirksomhet. I slike definerte
SVO-er skal det ikke tildeles utvinningstillatelser.
Stortinget ber regjeringen trekke tilbake tildelingene av blokk 6307/2 og 6307/5, som ble gitt i TFO
2017 (tildeling i forhåndsdefinerte områder).

22. mars 2018

Tore Storehaug

Steinar Reiten

Svanemerketrykksak, 2041 0654 Trykk og layout: Stortingets grafiske seksjon

skyting for å kartlegge og overvåke olje- og gassreservoarer skader dyreliv direkte og har også en stor skremmeeffekt på for eksempel fisk. Seismikkskyting forstyrrer
og ødelegger også hvalenes kommunikasjon over store
avstander.
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Innstilling til Stortinget
fra energi- og miljøkomiteen
Dokument 8:180 S (2017–2018)

Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Tore
Storehaug og Steinar Reiten om ikke å gi utvinningstillatelser i særlig verdifulle og sårbare områder

Til Stortinget

Bakgrunn
Følgende forslag fremmes i representantforslaget:
«1. Stortinget ber regjeringen utarbeide en ny forskrift
i petroleumsloven som fastslår at i særlig verdifulle
og sårbare områder (SVO) skal naturverdiene veie
tyngre enn olje- og gassvirksomhet. I slike definerte
SVO-er skal det ikke tildeles utvinningstillatelser.
2. Stortinget ber regjeringen trekke tilbake tildelingene av blokk 6307/2 og 6307/5, som ble gitt i TFO
2017 (tildeling i forhåndsdefinerte områder).»

Komiteens merknader
Kom i t e e n , m e d l e m m e n e f ra A r b e i d e r partiet, Åsmund Aukrust, Espen Barth
Eide, Hege Haukeland Liadal, Runar
S j å s t a d o g To v e - L i s e To r v e , f r a H ø y r e , L i v
Kari Eskeland, Mats A. Kirkebirkeland,
A a s e S i m o n s e n o g L e n e We s t g a a r d - H a l l e ,
f r a F r e m s k r i t t s p a r t i e t , Te r j e H a l l e l a n d o g
Gisle Meininger Saudland, fra Senterpartiet, Sandra Borch og Ole André Myhrvold,
fra
Sosialistisk
Ve n s t r e p a r t i ,
Lars

H a l t b r e k k e n , f r a Ve n s t r e , l e d e r e n K e t i l
K j e n s e t h , f r a K r i s t e l i g F o l k e p a r t i , To r e
Storehaug, og fra Miljøpartiet De Grønne,
P e r E s p e n S t o k n e s , viser til forslag om å endre
måten man forholder seg til SVO-er i forvaltningsplanene. K o m i t e e n viser til at det gjennom tidligere stortingsmeldinger er vedtatt hvordan naturverdiene skal
veies opp mot olje- og gassvirksomhet.
K o m i t e e n viser til at områdene som er definerte
som sårbare områder, signaliserer viktigheten av å vise
særlig aktsomhet i disse områdene, og at regelverket allerede i dag stiller særlige krav til en gitt aktivitet som utøves.
K o m i t e e n viser til at kravene kan gjelde hele eller
deler av det aktuelle området og må vurderes konkret
for det enkelte område. K o m i t e e n viser videre til at
særlig verdifulle og sårbare områder ikke gir direkte
virkninger i form av begrensninger for næringsaktivitet,
men signaliserer viktigheten av å vise særlig aktsomhet
i disse områdene, jf. Innst. 502 S (2012–2013) og Innst.
455 S (2016–2017).
K o m i t e e n viser til at det er etablert tidsbegrensninger for leteboring i oljeførende lag i enkelte områder
på norsk sokkel. Formålet med slike vilkår er å ytterligere redusere risiko for skade på miljøet i tidsrom hvor naturressursene kan være særlig sårbare, som under gytevandring eller gyting. I enkelte områder er det også etablert tidsbegrensninger for seismiske undersøkelser.
K o m i t e e n mener at norske havområder må forvaltes i et helhetlig økosystembasert perspektiv for å
legge til rette for bærekraftig bruk av norske havområder. Hensynet til miljøverdiene i det enkelte SVO skal
ivaretas på en mest mulig hensiktsmessig måte som
både ivaretar hensynet til miljøverdiene og gir grunnlag
for økonomisk aktivitet blant annet innen petroleum,
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fiskeri, havbruk og skipsfart. Dette er i tråd med dagens
forvaltningsplansystem og avgjørende for å opprettholde både verdiskaping og rene og sunne hav. I en slik forvaltning mener k o m i t e e n at områder som på grunn
av deres naturverdier er definert som særlig verdifulle
og sårbare (SVO), fortsatt må forvaltes slik at hensynene
til de spesifikke naturverdiene i det gitte området ivaretas på en god måte etter føre-var-prinsippet.
K o m i t e e n viser til at de konkrete blokkene som
omtales i representantforslaget, ligger i Norskehavet, og
at Stortinget behandlet en oppdatering av forvaltningsplanen for området, inkludert rammer for petroleumsvirksomheten, våren 2017, jf. Innst. 455 S (2016–
2017). Stortinget ba i den forbindelse regjeringen ikke
iverksette petroleumsvirksomhet, inkludert leting og
seismikkskyting i Froan/Sularevet og Iverryggen, fram
til en helhetlig marin verneplan for alle de norske havområdene er lagt frem for Stortinget. K o m i t e e n viser
til at regjeringen har fulgt opp dette i påfølgende konsesjonsrunder. Utvinningstillatelse 934, som ble tildelt i
januar 2018 og helt eller delvis omfatter de konkrete
blokkene det vises til i representantforslaget, ligger
utenfor Froan/Sularevet og Iverryggen.
K o m i t e e n merker seg at Norge har sluttet seg til
de globale Aichi-målene i Konvensjonen for biologisk
mangfold om blant annet bevaring av 10 pst. av norske
havområder. K o m i t e e n ønsker å belyse at regjeringen
siden 2009 har jobbet med en nasjonal plan for marint
vern, men at det per i dag mangler tidfesting av når de
internasjonale forpliktelsene er tiltenkt å være oppfylt.
Stortinget har imidlertid bedt om at en slik plan legges
frem senest innen 2020.
K o m i t e e n mener at arbeidet med marin verneplan må ivareta og opprettholde funksjonen til de viktigste, mest sårbare og verdifulle naturområdene i hele
norsk økonomisk sone i tråd med Aichi-målene. K o m i t e e n merker seg at det lyses ut stadig flere utvinningstillatelser for petroleumsvirksomhet i SVO-områder og at aktiviteten i disse tillatelsene må gjennomføres slik at hensynet til verdiene ivaretas. Ko m i t e e n
har videre merket seg at det er svært liten overlapp mellom de 36 kandidatområdene til marint vern og områder som er åpnet for petroleumsvirksomhet.
Kom i t e e n s f l e r t a l l , m e d l e m m e n e f ra A r beiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk
Ve n s t r e p a r t i , K r i s t e l i g F o l k e p a r t i o g M i l j ø p a r t i e t D e G r ø n n e , mener at faggrunnlaget og
de 36 kandidatområdene som ble kartlagt i 2004 til marine verneområder, skal legges til grunn for det videre
arbeidet med marine verneområder sammen med ny
kunnskap som er tilkommet i disse områdene. F l e r t a l l e t mener at disse områdene må sikres frem til status for de marine verneområdene er avklart gjennom
en helhetlig nasjonal plan for marine verneområder og
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prioriterte områder som er definert som særlig verdifulle og sårbare (SVO), slik Stortinget har vedtatt gjennom
innstillingen til Meld. St. 35 (2016–2017), Innst. 455 S
(2016–2017), hvor Stortinget ba regjeringen legge fram
en egen sak om dette senest i 2020.
Et annet flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet,
S e n t e r p a r t i e t o g Ve n s t r e , viser til at utvinningstillatelsen som omfatter hele eller deler av blokkene
6307/2 og 6307/5, allerede har blitt tildelt på ordinær
måte og med vilkår for å ivareta hensynet til det ytre
miljø.
D e t t e f l e r t a l l e t viser til at det er viktig med forutsigbarhet og faktabaserte vurderinger ved reguleringen av virksomheten, som et viktig konkurransefortrinn
for norsk sokkel.
Ko m i t e e n s m e d l e m m e r f ra S o s i a l i st i s k
Ve n s t r e p a r t i , K r i s t e l i g F o l k e p a r t i o g M i l j ø p a r t i e t D e G r ø n n e mener at norske havområder må forvaltes i et helhetlig økosystembasert
perspektiv. Dette er i tråd med dagens forvaltningsplansystem og avgjørende for å opprettholde rene og sunne
hav. I en slik forvaltning mener d i s s e m e d l e m m e r
at områder som på grunn av deres naturverdier er definert som særlig verdifulle og sårbare (SVO), må forvaltes
spesielt strengt etter føre-var-prinsippet. D i s s e m e d l e m m e r mener derfor at miljøfaglige råd i SVO-områder må være førende, og at SVO-områder i sin helhet
ikke bør inkludere petroleumsaktivitet.
D i s s e m e d l e m m e r fremmer følgende forslag:
«Stortinget ber regjeringen om å ikke tillate petroleumsaktivitet i områder som er definert som særlig verdifulle og sårbare (SVO) i forvaltningsplansystemet på
grunn av sine naturverdier.»
D i s s e m e d l e m m e r har merket seg at de fleste tildelinger av oljeblokker i SVO-områder har skjedd i strid
med miljøfaglige råd. D i s s e m e d l e m m e r merker seg
også at dette kan synes som en trend som i økende grad
kan være på kant med forvaltningsplansystemets intensjon om å ivareta havområdenes økologiske funksjoner
og naturmangfold. D i s s e m e d l e m m e r mener derfor
at SVO-områder i sin helhet skal forvaltes uten petroleumsaktivitet grunnet deres naturverdier. D i s s e m e d l e m m e r viser til, vedrørende forslagsstillernes forslag
om å trekke tilbake tildelingene av blokk 6307/2 og
6307/5, at det videre er petroleumsloven § 10-13 som regulerer tilbakekall av en utvinningstillatelse. D i s s e
m e d l e m m e r mener vilkårene er oppfylt i denne saken
ved at det kan vises til at miljøfaglige råd om å ikke lyse ut
blokker i SVO-områder har blitt systematisk overprøvd.
D i s s e m e d l e m m e r mener derfor at tillatelsene er
gitt på feil grunnlag.
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D i s s e m e d l e m m e r fremmer følgende forslag:
«Stortinget ber regjeringen om å trekke tildelingene
av blokk 6307/2 og blokk 6307/5, jf. petroleumsloven
§ 10-13 som regulerer tilbakekall av en utvinningstillatelse.»
D i s s e m e d l e m m e r merker seg at Norge internasjonalt har forpliktelser til å etablere marine verneområder i ti prosent av norske havområder i hele norsk
økonomisk sone, jf. Aichi-målene i Konvensjonen for
biologisk mangfold.
D i s s e m e d l e m m e r viser til at regjeringen siden
2009 har jobbet med en nasjonal plan for marint vern,
men at det per i dag mangler tidfesting av når de internasjonale forpliktelsene er tiltenkt å være oppfylt. Stortinget har imidlertid bedt om at en slik plan legges frem
senest innen 2020.
D i s s e m e d l e m m e r mener at arbeidet med marin verneplan må ivareta og opprettholde funksjonen til
de viktigste, mest sårbare og verdifulle naturområdene i
hele norsk økonomisk sone i tråd med Aichi-målene.
D i s s e m e d l e m m e r merker seg at det lyses ut stadig
flere petroleumslisenser i SVO-områder, inkludert for
områder som også er på kandidatlisten for marint vern,
før disse behandles etter naturmangfoldloven. D i s s e
m e d l e m m e r mener at de 36 ulike kandidatområdene til marint vern som ble kartlagt i 2004, må etableres
som marine verneområder gjennom regjeringens
igangsatte plan for arbeidet med marine verneområder
og unntas petroleumsaktivitet dersom de miljøfaglige
rådene tilsier dette.
D i s s e m e d l e m m e r fremmer følgende forslag:
«Stortinget ber regjeringen om å tidfeste en marin
verneplan med mål om å oppfylle internasjonale forpliktelser for marint vern i tråd med Aichi-målene i
Konvensjonen for biologisk mangfold.»
«Stortinget ber regjeringen om å ikke igangsette petroleumsaktivitet i områder som er inkludert som kandidatområder til marint vern som ble kartlagt i 2004.»
Kom i t e e n s m e d l e m m e r f ra S o s i a l i st i s k
Ve n s t r e p a r t i o g M i l j ø p a r t i e t D e G r ø n n e viser til Innst. 130 S (2017–2018), der d i s s e m e d l e m m e r foreslår å stanse 24. konsesjonsrunde på norsk
sokkel. D i s s e m e d l e m m e r viser til at verden allerede har funnet mer olje og gass enn klimaet tåler og at ytterligere leting og utbygging på norsk sokkel er i strid
med Paris-avtalen. D i s s e m e d l e m m e r vil videre
peke på at ytterligere leting etter olje og gass også vil
være økonomisk ulønnsomt i en fremtid der verden
gjennomfører nødvendige klimatiltak – ettersom markedet for fossil energi vil forsvinne i takt med at verden
omstilles.

3

D i s s e m e d l e m m e r viser til at Høyre/Fremskrittsparti-regjeringen ikke har fulgt en eneste en av de
miljøfaglige advarslene som har omhandlet å ikke tildele blokker gjennom konsesjonsrundene i sårbare områder. Ingen tidligere regjering har like systematisk unnlatt å følge miljøfaglige råd.
D i s s e m e d l e m m e r viser til at senest 16. januar i
år, to dager etter at Jeløya-plattformen ble lagt fram, tilbød olje- og energiministeren oljeselskapene å bore etter olje i sårbare kystområder, mot Miljødirektoratets
klare advarsel. Ett av områdene er 10 km fra land og er
viktig for fisk og sjøfugl.
D i s s e m e d l e m m e r viser til at det i regjeringserklæringen fra Jeløya står at ved tildeling av utvinningstillatelser i den pågående 24. konsesjonsrunden skal
man følge miljøfaglige råd i eller nær særlig verdifulle
områder (SVO). D i s s e m e d l e m m e r vil minne om at
Norsk Polarinstitutt frarådet på sin side oljeaktivitet i 37
av blokkene i konsesjonsrunden. Miljødirektoratet fraråder utlysning av 20 blokker innenfor en radius på 100
km fra Bjørnøya, basert på ny kunnskap om store miljøog beredskapsmessige utfordringer i dette området
gjennom hele året. Miljødirektoratet anbefaler derfor at
radius på området rundt Bjørnøya der det ikke tillates
petroleumsvirksomhet, utvides fra nåværende 65 km til
100 km ved oppdatering av forvaltningsplanen.
På denne bakgrunn fremmer d i s s e m e d l e m m e r følgende forslag:
«Stortinget ber regjeringen i forbindelse med oppdateringen av forvaltningsplanen for Lofoten og Barentshavet opprette et petroleumsfritt område i en
radius på 100 kilometer rundt Bjørnøya og i påvente av
dette ikke tildele blokker i området.»
«Stortinget ber regjeringen i forbindelse med 24.
konsesjonsrunde ikke gi tillatelse til petroleumsvirksomhet i noen av de blokkene hvor Norsk Polarinstitutt, Miljødirektoratet eller Havforskningsinstituttet
har frarådet slik virksomhet.»

Forslag fra mindretall
Forslag fra Sosialistisk Venstreparti, Kristelig Folkeparti og Miljøpartiet De Grønne:
Forslag 1
Stortinget ber regjeringen om å ikke tillate petroleumsaktivitet i områder som er definert som særlig verdifulle og sårbare (SVO) i forvaltningsplansystemet på
grunn av sine naturverdier.
Forslag 2
Stortinget ber regjeringen om å trekke tildelingene
av blokk 6307/2 og blokk 6307/5, jf. petroleumsloven
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§ 10-13 som regulerer tilbakekall av en utvinningstillatelse.
Forslag 3
Stortinget ber regjeringen om å tidfeste en marin
verneplan med mål om å oppfylle internasjonale forpliktelser for marint vern i tråd med Aichi-målene i
Konvensjonen for biologisk mangfold.

Forslag 6
Stortinget ber regjeringen i forbindelse med 24.
konsesjonsrunde ikke gi tillatelse til petroleumsvirksomhet i noen av de blokkene hvor Norsk Polarinstitutt,
Miljødirektoratet eller Havforskningsinstituttet har frarådet slik virksomhet.

Komiteens tilråding

Forslag 4
Stortinget ber regjeringen om å ikke igangsette petroleumsaktivitet i områder som er inkludert som kandidatområder til marint vern som ble kartlagt i 2004.
Forslag fra Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet
De Grønne:
Forslag 5

Komiteens tilråding fremmes av komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet,
Senterpartiet og Venstre.
K o m i t e e n har for øvrig ingen merknader, viser
til representantforslaget og rår Stortinget til å gjøre slikt
vedtak:

Stortinget ber regjeringen i forbindelse med oppdateringen av forvaltningsplanen for Lofoten og Barentshavet opprette et petroleumsfritt område i en radius på
100 kilometer rundt Bjørnøya og i påvente av dette ikke
tildele blokker i området.

Dokument 8:180 S (2017–2018) – Representantforslag fra stortingsrepresentantene Tore Storehaug og
Steinar Reiten om ikke å gi utvinningstillatelser i særlig
verdifulle og sårbare områder – vedtas ikke.

Oslo, i energi- og miljøkomiteen, den 24. mai 2018

Ketil Kjenseth

Else-May Botten

leder

ordfører
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VEDLEGG

Brev fra Olje- og energidepartementet v/statsråd Terje Søviknes til Stortinget, datert 18. april 2018
Vedrørende representantforslag 180 S (2017-2018) om
ikke å gi utvinningstillatelser i særlig verdifulle og sårbare områder
Jeg viser til representantforslag 180 S (2017-2018)
om ikke å gi utvinningstillatelser i særlig verdifulle og
sårbare områder fra representantene Tore Storehaug og
Steinar Reiten.
Hensynet til det ytre miljø og andre næringer har fra
starten vært en integrert del av forvaltningen av petroleumsressursene på norsk kontinentalsokkel. Dette gjelder i alle faser av virksomheten – fra åpning av nye områder, via tildelinger av utvinningstillatelser og til gjennomføring av leting, utbygging, drift og avslutningen av
et felt. Det er bred politisk enighet om petroleumspolitikken på Stortinget og har vært det gjennom flere Storting og regjeringer.
Regjeringens ambisjon er at norsk petroleumsvirksomhet skal være verdensledende på HMS. Det er utviklet et omfattende HMS-regelverk som stiller strenge
krav til selskapenes sikkerhet og deres styring av virksomheten. Regelverkets funksjonelle karakter innebærer at kravene til forsvarlighet blir strengere når virksomheten foregår i områder som tilsier strenge krav. Ingen petroleumsvirksomhet på norsk sokkel gjennomføres med mindre den kan utføres på en forsvarlig måte.
Det kreves samtykke eller myndighetstillatelse for all
aktivitet, inkludert leting, utbygging, drift og avslutning.
Myndighetsansvaret for det ytre miljø ligger hos
Klima- og miljødepartementet og Miljødirektoratet.
Gjennom HMS-forskriftene og tillatelser etter forurensningsloven setter myndighetene vilkår for virksomheten. Det stilles strenge krav til at operatørene bruker kjemikalier som inneholder minst mulig miljøfarlig stoff,
at utslippene er så lave som mulig og at operatørene utvikler ny teknologi. Dette har ført til at mange av utslippene er mye lavere enn før. Pålagt miljøovervåking bidrar til at effektene av utslippene holdes under oppsikt.
I forvaltningsplanene for havområdene er det identifisert områder som er særlig verdifulle og sårbare
(SVO). Dette er områder som ut fra naturfaglige vurderinger har vesentlig betydning for det biologiske mangfoldet og den biologiske produksjonen i havområdet,
også utenfor områdene selv. Eksempler på miljøverdier
i særlig verdifulle og sårbare områder er viktige leve- eller gyteområder for fisk, viktige leveområder for sjøfugl,
eller korallforekomster. Områdene er valgt ut ved hjelp
av forhåndsdefinerte kriterier, hvor betydning for biologisk mangfold og biologisk produksjon har vært de
viktigste, jf. Meld. St. 37 (2012-2013) Helhetlig forvaltning av det marine miljø i Nordsjøen og Skagerrak (for-

valtningsplan) og Meld. St. 35 (2016–2017) Oppdatering
av forvaltningsplanen for Norskehavet.
Særlig verdifulle og sårbare områder medfører ikke
direkte virkninger i form av begrensninger for næringsaktivitet, men signaliserer viktigheten av å vise særlig
aktsomhet i disse områdene. For å beskytte verdifulle og
sårbare miljøverdier kan det, for eksempel med hjemmel i gjeldende regelverk, stilles særlige krav til en gitt
aktivitet som utøves. Kravene kan gjelde hele eller deler
av det aktuelle området, og må vurderes konkret, jf
Meld. St. 37 (2012-2013). Tilsvarende omtale finnes i
Meld. St. 35 (2016–2017). Det er fastsatt rammer for petroleumsvirksomhet i flere særlig verdifulle og sårbare
områder. I Innst. 502 S (2012–2013) fremgår det at "Komiteen er enig i at særlig verdifulle og sårbare områder
ikke gir direkte virkninger i form av begrensninger for
næringsaktivitet, men signaliserer viktigheten av å vise
særlig aktsomhet i disse områdene." Også i innstilling til
Meld. St. 35 (2016–2017), Innst. 455 S (2016–2017), er
det en tilsvarende vurdering fra komiteen.
Det er med andre ord ikke slik at det ikke kan være
eksempelvis petroleumsvirksomhet, skipsfart og/eller
fiskerivirksomhet i enkeltområder som er definert som
SVOer. Hensynet til miljøverdiene i den enkelte SVO
ivaretas på en mest hensiktsmessig måte ved å finne
treffsikre og kostnadseffektive virkemidler som både
ivaretar hensynet til miljøverdiene og gir grunnlag for
økonomisk aktivitet. Det finnes produserende felt som
ligger helt eller delvis innenfor en SVO, og miljøverdiene
blir ikke forringet av den grunn. Eksempelvis har Snøhvit i Barentshavet produsert i mer enn 10 år i et slikt
område.
Det er en risiko for akuttutslipp (uhellsutslipp) ved
petroleumsvirksomhet. Det er imidlertid lav sannsynlighet for et stort akuttutslipp fra petroleumsvirksomheten. Det skyldes blant annet at næringen har et høyt
sikkerhetsnivå og kontinuerlig arbeider med ytterligere
å redusere risiko for akutte utslipp. Et stort akuttutslipp
av olje kan medføre betydelige miljøkonsekvenser. Et
akuttutslipp av gass vil ha begrenset negativ påvirkning
på miljøet. Det har vært få større utslipp av råolje på
norsk sokkel, og det har ikke vært uhellsutslipp av olje
på norsk sokkel som har nådd kysten i løpet av de mer
enn 50 årene med aktivitet. Det er ikke påvist skade på
havmiljøet som følge av de akuttutslipp som har skjedd
i perioden. Oljeverntiltak vil redusere konsekvensene
av eventuelle større, akutte oljeutslipp. Det stilles derfor
krav til oljevernberedskap overfor rettighetshaverne. I
områder med naturverdier som deler av året er særlig
sårbare for oljeutslipp er det også, som et føre-var-tiltak,
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etablert tidsbegrensninger for leteboring i oljeførende
lag i slike perioder, jf Prop. 80 S (2017 – 2018) Utbygging
og drift av Johan Castberg-feltet med status for olje- og
gassvirksomheten.
Formålet med slike vilkår er å minimere risiko for
skade på miljøet i tidsrom hvor naturressursene kan
være særlig sårbare, for eksempel under gytevandring
eller gyting. Slike områdebaserte vilkår og begrensninger vil, både hva gjelder seismiske undersøkelser og leteboring i oljeførende lag, inntas som vilkår i en utvinningstillatelse når denne tildeles. Selskapene er dermed
pålagt å etterleve disse vilkårene.
Blokkene 6307/2 og 6307/5 som det refereres til i representantforslaget ligger i et område som blant annet
på grunnlag av konsekvensutredninger, ble åpnet for
petroleumsvirksomhet av Stortinget i 1985. Disse blokkene har vært tilgjengelig for nominasjon og tildeling siden den gang.
Stortinget har behandlet spørsmålet om arealmessige rammer for petroleumsvirksomhet i denne delen
av Norskehavet i flere omganger etter åpningen av arealet. Siste gang det skjedde var i 2017 gjennom behandlingen av Meld. St. 35 (2016-2017). Ved sin behandling
av denne stortingsmeldingen sluttet Stortinget seg til å
videreføre rammene for petroleumsvirksomhet i dette
området som ble lagt i St. meld. nr. 37 (2008-2009) Helhetlig forvaltning av det marine miljø i Norskehavet
(forvaltningsplan). Dette innebærer at det ikke skal tildeles konsesjoner i spesifiserte blokker i området Mørebankene, Froan/Sularevet og Iverryggen, jf Innst. 455 S
(2016-2017). De aktuelle blokkene som representantene trekker frem ligger utenfor det området hvor Stortinget har bestemt at det ikke skal tildeles konsesjoner. For
de aktuelle blokkene er det satt begrensinger som skal
ivareta hensynet til de konkrete miljøverdiene i området. Disse begrensningene har Stortinget sluttet seg til
og departementet har tatt disse inn i utvinningstillatelsene som vilkår for virksomheten.
I Innst. 455 S (2016–2017) ble også følgende forslag
fremmet av et mindretall: «Stortinget ber regjeringen
om at det ikke åpnes for petroleumsvirksomhet, inkludert leting og seismikkskyting, i de særlig verdifulle områdene i Norskehavet.» Dette forslaget falt med 85 mot
15 stemmer i voteringen.
Før en konsesjonsrunde blir utlyst, blir det gjennomført en offentlig høring. Rammen for høringene er
nedfelt i Meld. St. nr. 28 (2010-2011) En næring for framtida – om petroleumsvirksomheten. Formålet med høringen er å avklare om det har kommet ny, vesentlig informasjon som er relevant for beslutningen om hvor det
skal være petroleumsvirksomhet etter at Stortinget sist
behandlet rammene for petroleumsvirksomheten i et
havområde. For Norskehavet var det ved behandlingen
av Meld. St. 35 (2016-2017). De omtalte blokkene ble
innlemmet og utlyst i TFO-arealet i forbindelse med
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TFO 2017. I tråd med etablert praksis var også utlysning
av TFO 2017 på høring før den ble utlyst i mai 2017.
Representantene foreslår i forslag 2 i representantforslaget at tildelingen av blokkene 6307/2 og 6307/5
skal trekkes tilbake. Disse blokkene ble i mars 2018 tildelt til Lundin (operatør), Petoro, VNG og Statoil i konsesjonsrunden TFO 2017 og utgjør utvinningstillatelse
934. Tildeling av tillatelser er som nevnt over resultatet
av en omfattende prosess som starter med Stortingets
beslutning om åpning av områdene før de aktuelle
blokkene lyses ut med eventuelle vilkår og selskapene
inviteres til å søke tildelinger. Hver søknad har deretter
blitt vurdert opp mot de kunngjorte tildelingskriterier,
og forhandlinger med søkerne har blitt gjennomført før
regjeringen har tatt stilling til tildeling. I denne prosessen har berørte interesser og departementer blitt hørt
og deltatt på ulike stadier.
Petroleumsloven § 10-13 regulerer tilbakekall av en
tillatelse. Bestemmelsen oppstiller strenge vilkår for når
tilbakekall kan gjøres. Det kreves blant annet alvorlig eller gjentatte overtredelser av petroleumsloven, forskriftene eller vilkår og pålegg, eller at det er gitt uriktige
opplysninger i søknad eller tilbakeholdt opplysning av
betydning. De fastsatte vilkårene for tilbakekall av tillatelsen er ikke oppfylt i denne saken.
For å nå målsetningene i petroleumspolitikken er
det etablert en klar og tydelig ansvarsfordeling mellom
myndighetene og oljeselskapene. En viktig egenskap
med reguleringen av virksomheten og et viktig konkurransefortrinn for norsk sokkel, har vært forutsigbarhet
og faktabaserte vurderinger. Myndighetene regulerer
sektoren ved å sette klare og forutsigbare rammer. Å
skape usikkerhet rundt rammene vil derfor være svært
uheldig.
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4. jun. – Representantforslag fra repr. Storehaug og Reiten om ikke å gi utvinningstillatelser i særlig verdifulle og
sårbare områder

delige regler, men også for innskjerping av de regler en
har. Det er viktig med en tydelig grense som gir forutsigbarhet og like rammevilkår for bedriftene, men det er
også viktig for arbeidstakerne å få regler som sikrer at en
vet hva en har å forholde seg til, som sikrer at en raskest
mulig kan komme inn under de allmenne bestemmelsene som gjelder i arbeidsmiljøloven, både knyttet til
HMS og til varsling.
Jeg synes det er synd at flertallet ikke er med på forslaget som Senterpartiet har fremmet, men vi kommer til å
jobbe videre med dette for å få gjennomslag for det i
neste runde.
Eigil Knutsen (A) [13:49:33]: Selv om jeg er en varm
tilhenger av EØS-avtalen, handler ikke Arbeiderpartiets
standpunkt i denne saken om det, og jeg tror forrige sak
Stortinget diskuterte i noen timer, viser at Norge har et
stort handlingsrom i arbeidslivspolitikken til å regulere
arbeidslivet til det beste for arbeidsfolk. For Arbeiderpartiets del stemmer vi ikke for Senterpartiets forslag,
for vi er bekymret for konsekvensene. Vi har en offensiv
tilnærming og ønsker å se på flere bestemmelser som
kan få virkning fra første dag arbeidstakere utfører arbeid i Norge.
Presidenten: Fleire har ikkje bedt om ordet til sak nr. 4.
S a k n r . 5 [13:50:16]
Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Tore Storehaug
og Steinar Reiten om ikke å gi utvinningstillatelser i særlig
verdifulle og sårbare områder (Innst. 326 S (2017–2018),
jf. Dokument 8:180 S (2017–2018))
Presidenten: Etter ønske frå energi- og miljøkomiteen vil presidenten føreslå at taletida vert avgrensa til 3
minutt til kvar partigruppe og 5 minutt til medlemer av
regjeringa.
Vidare vil presidenten føreslå at det – innanfor den
fordelte taletida – vert gjeve anledning til inntil seks replikkar med svar etter innlegg frå medlemer av regjeringa, og at dei som måtte teikna seg på talarlista utover
den fordelte taletida, får ei taletid på inntil 3 minutt.
– Det er vedteke.
Else-May Botten (A) [13:51:10] (ordfører for saken):
Saken vi skal behandle, er et representantforslag om
ikke å gi utvinningstillatelser i særlig verdifulle og sårbare områder. I saken kommer forslagsstillerne med en
bønn til regjeringen om å utarbeide en ny forskrift i petroleumsloven som fastslår at i særlig verdifulle og sårbare områder skal naturverdiene veie tyngre enn olje-
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og gassvirksomhet. De foreslår også å trekke tilbake tildelingen av to blokker som ble gitt i TFO 2017.
Norske havområder skal forvaltes i et helhetlig økosystembasert perspektiv. Det er i tråd med dagens forvaltningsplansystem og avgjørende for å opprettholde
rene og sunne hav. Stortinget har gjennom tidligere behandling av stortingsmeldinger vedtatt hvordan naturverdiene skal veies opp mot olje- og gassvirksomhet.
Særlig verdifulle og sårbare områder gir ikke direkte
virkninger i form av begrensninger for næringsaktivitet,
men signaliserer viktigheten av å vise særlig aktsomhet
i disse områdene. Formålet med vilkårene er å redusere
risiko for skade på miljøet under eventuell gytevandring
eller gyting, noe som gjør at det også legges føringer for
seismikk og seismiske undersøkelser, og at det er etablert tidsbegrensninger for leteboring i oljeførende lag i
enkelte områder på norsk sokkel.
Det er viktig at det videre arbeidet med marin verneplan ivaretar og opprettholder funksjonen til de viktigste og mest sårbare og verdifulle naturområdene i hele
den norske økonomiske sonen, i tråd med Aichi-målene, som vi har behandlet tidligere.
De konkrete blokkene som er omtalt i representantforslaget, har Stortinget omtalt i forbindelse med oppdateringen av forvaltningsplanen for området. Disse
konkrete blokkene har allerede blitt tildelt og gjort tilgjengelig for nominasjon – og ut fra petroleumsloven
§ 10-13, som regulerer tilbakekall av en tillatelse, er det
greit å minne om at det stilles strenge vilkår for tilbakekall. Vi mener at det er viktig med forutsigbarhet og faktabaserte vurderinger ved reguleringer av virksomheter,
som er et viktig konkurransefortrinn for norsk sokkel,
og vi mener at det ikke foreligger grunn til å trekke disse
tillatelsene tilbake, ut fra det som står i forslaget i saken.
Som saksordfører anbefaler jeg flertallets tilråding –
og flertallet er Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Senterpartiet og Venstre. Vi tilrår at forslaget ikke blir
vedtatt.
Liv Kari Eskeland (H) [13:54:21]: Olje- og gassnæringa har vore berebjelken for norsk økonomi dei siste ti
åra. Også i åra som kjem, vil denne næringa spela ei vesentleg rolle og med det vera med på å sikra velferd og, i
særleg grad, finansiera det norske velferdssamfunnet,
men òg danna det teknologiske og økonomiske fundamentet for å få oss over i fornybarsamfunnet.
Regjeringa vil vidareføra ein stabil og langsiktig petroleumspolitikk, og leitepolitikken skal bidra til dette.
Gass frå norsk sokkel vil på kort og mellomlang sikt vera
ein del av løysinga når kol skal fasast ut i europeisk energiproduksjon og vil bidra til overgangen til eit fornybart
lågutsleppssamfunn i Europa.
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Ved avgjerd om nye utbyggingar av olje- og gassfelt vil
klimarisikoen verta innarbeidd i grunnlaget. Regjeringa
vil følgja opp råda og vurderingane frå klimarisikoutvalet.
Det er i Noreg lang tradisjon for at våre viktigaste
havnæringar kan utvikla seg side om side og vareta miljøverdiane i våre havområde. Gjennom forvaltingsplanane for dei ulike havområda sikrar me at ulike omsyn vert vurderte opp mot kvarandre. Regjeringa vil vidareføra dagens system med jamlege oppdateringar og
revideringar av forvaltingsplanane.
Denne regjeringa ønskjer difor å føra ein føreseieleg
nærings- og petroleumspolitikk. Dette er ein avgjerande
eigenskap ved regulering av politikkområdet og eit konkurransefortrinn for norsk sokkel. Noreg har gjennom
fleire tiår vore føreseieleg i sin politikk og hatt ei faktabasert tilnærming. Å vedta framlegg som vert sette fram
i eit Dokument 8-forslag, etter ei enkel komitébehandling, vil bryta med eit sånt prinsipp.
Det kan vidare nemnast at regjeringa i sin politikk
m.a. vil følgja opp innstillinga frå klimarisikoutvalet og
stilla krav til at selskapa syner klimarisiko i utbyggingsplanane sine. Ein vil føra vidare strenge miljøkrav til
norsk oljeproduksjon, ein vil stilla strenge klimakrav til
produksjonsfasen på felt på norsk sokkel, medrekna
krav til best tilgjengeleg teknologi, og leggja til rette for
at norsk petroleumsindustri òg framover skal vera leiande på helse, miljø og tryggleik.
Høgre er glad for at me har eit breitt og godt fundament i Stortinget som er tydeleg på at føreseielege rammevilkår er ein føresetnad for sakshandsaming på dette
området. Noko anna ville gje svært uheldige signal ut i
ein marknad som me ønskjer å spela på lag med, og som
gjennom grundige og demokratiske prosessar har følgt
Stortingets spelereglar for korleis ein går fram for tildeling av blokker på norsk sokkel. Høgre vonar at dette
stortinget vil halda fram slik.
Terje Halleland (FrP) [13:57:38]: I Norges forvaltning av petroleumspolitikken har alltid hensynet til det
ytre miljø og andre næringer vært en prioritert del gjennom alle faser av virksomheten, fra åpning av nye områder og tildeling av tillatelser til gjennomføring av leting, utbygging, drift og avslutning av felt. Slik har det
vært, og i lys av denne saken er det bred politisk enighet
om den politikken. Norsk petroleumspolitikk ligger
fast, og det gleder meg.
Vi har i dag et regelverk som innebærer at kravene til
forsvarlighet øker når virksomheten foregår i områder
som tilsier strengere krav. Ingen petroleumsvirksomhet
gjennomføres på norsk sokkel uten at den kan utføres
på en forsvarlig måte.
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I forvaltningsplanene for havområdene er det områder som er særlig verdifulle og sårbare. Dette er områder
som har vesentlig betydning for det biologiske mangfoldet, og inneholder bl.a. gyteområder for fisk, viktige leveområder for sjøfugl eller korallområder. Disse områdene har ingen direkte verdier som medfører begrensninger for næringsaktivitet, men signaliserer viktigheten av å vise aktsomhet. Det er altså ikke sånn at det ikke
kan utføres petroleumsaktivitet, skipsfart eller fiske i
disse områdene, som er definert som særlig sårbare og
verdifulle. Hensynet skal ivaretas gjennom å finne treffsikre og kostnadseffektive virkemidler, som både ivaretar miljøverdiene og gir et grunnlag for økonomisk aktivitet. Det finnes produserende felt i sånne områder i dag
uten at miljøverdiene har blitt forringet av den grunn.
Det vil være risiko forbundet med enhver aktivitet, og
petroleumssektoren er ikke noe unntak. Men det har
gjennom 50 år vært svært få utslipp av råolje på norsk
sokkel, og det har heller ikke vært påvist skade på havmiljø som følge av disse utslippene. Dette kommer av at
vi har en bransje som har et høyt sikkerhetsnivå, og som
kontinuerlig arbeider for å redusere risikoen for utslipp.
I områder med sårbare naturverdier er det krav om oljeverntiltak som vil redusere konsekvensene av et eventuelt utslipp. Det er også tidsbegrensninger på leteboring
for å minimere risikoen for skade i tidsrom hvor naturressursene kan være spesielt sårbare.
Når det gjelder forslaget om å trekke tilbake også utvinningstillatelser som er tildelt på helt ordinær måte,
og med vilkår for å ivareta hensyn til det ytre miljø, er
det på tide å minne om viktigheten av forutsigbarhet og
faktabaserte vurderinger ved sånne tildelinger. Disse
blokkene ligger i et område som ble åpnet av Stortinget
for petroleumsvirksomhet i 1985, og har vært tilgjengelig for nominasjon og tildeling siden den gangen. Disse
tildelingene er gjort etter omfattende og grundige vurderinger. Det stilles strenge krav for å tilbakekalle slike
tillatelser, og det kreves alvorlige og gjentatte brudd på
lovverket. Slike brudd foreligger ikke, og det finnes ingen grunn for tilbakekalling.
To n e W i l h e l m s e n Tr ø e n hadde her overtatt presidentplassen.
Ole André Myhrvold (Sp) [14:01:01]: Norsk olje- og
petroleumsnæring må ses i et historisk lys. Vi har siden
starten – på slutten av 1960-tallet – opparbeidet oss god
kompetanse og har i dag en av de sikreste og reneste
måtene å utvinne olje og gass på. I tillegg har vi lang erfaring, hvor næringer har latt seg kombinere – hvor vi
har høstet av havets ressurser på den ene siden og tatt
opp olje- og gassressurser på den andre siden. Denne
kombinasjonen har vist seg bærekraftig.
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Senterpartiet er samtidig klare på at petroleumsnæringen også må ha strenge miljøkrav knyttet til seg. Det
er miljøet som må komme først. Det skal likevel være
mulig å kombinere.
Senterpartiet er opptatt av forutsigbarhet, som det er
sagt før i denne saken. I denne saken er utvinningstillatelsene gitt. De er gitt på basis av ordinære vilkår, men
med strenge vilkår knyttet til miljø- og bærekrafthensyn. Senterpartiet mener derfor det blir helt feil å tilbakekalle disse vilkårene i et Dokument 8-forslag. Vi støtter derfor saken sånn som den er: Vi ønsker ikke å reversere.
Jeg gjentar at norsk petroleumsindustri er blant de
reneste, den er blant de sikreste, og den er underlagt
noen av de strengeste kravene i verden. Vi er trygge på at
dette foregår på en god og forsvarlig måte. Men som det
også er sagt i denne saken: 100 pst. garanti vil man aldri
ha. Med de forutsetningene vi har for norsk petroleumsindustri, mener vi at dette er innenfor gode, trygge og
forsvarlige rammer.
Lars Haltbrekken (SV) [14:03:36]: Den sittende regjeringen har gjort seg historisk – historisk gjennom at
den ikke har lyttet til ett eneste av de miljøfaglige rådene mot oljeboring i sårbare havområder. I forkant av
alle utlysninger på norsk sokkel innhenter regjeringen
råd fra Miljødirektoratet, Havforskningsinstituttet,
Norsk Polarinstitutt og andre. En skulle tro at man var
interessert i å lytte når man ber om råd, i alle fall innimellom – men nei.
På sokkelen har man to ulike konsesjonsrunder. Det
er de ordinære konsesjonsrundene, og det er de såkalte
TFO-rundene – tildeling i forhåndsdefinerte områder. I
TFO-tildelingen tidligere i år var ikke hensynet til sårbare miljøverdier og store forekomster av hekkende og
overvintrende sjøfugl og sjøpattedyr samt viktige gyteog oppvekstområder for fisk viktig nok for regjeringen.
To blokker nær kysten av Trøndelag, den ene så nær som
10 km fra land, ble tildelt, stikk i strid med de miljøfaglige rådene fra regjeringens egne eksperter. I TFO-tildelingen for 2016 var det hysas gytefelt i Barentshavet som
ikke var viktig nok for regjeringen. Områdene ble tildelt,
stikk i strid med de miljøfaglige rådene fra regjeringens
egne eksperter. I forbindelse med 23. konsesjonsrunde
var ikke nærheten til iskanten viktig nok for regjeringen
til å hindre oljeindustrien i å slippe til. Områdene ble tildelt, stikk i strid med de miljøfaglige rådene fra regjeringens egne eksperter.
Det vi er vitne til, er en systematisk overkjøring av
hensynet til fiskeriene, de sårbare sjøfuglbestandene,
nærheten til korallrev og andre naturverdier. Man ber
om råd, men ignorerer dem totalt. Derfor er forslaget fra
Kristelig Folkeparti, som vi behandler i dag, så viktig.
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Det handler om at vi i alle fall skal beskytte noen av de
mest sårbare områdene langs kysten vår mot oljevirksomhet. Med dagens regjering er det tut og kjør. Det blir
spennende å se om denne trenden holder seg også når
24. konsesjonsrunde skal tildeles. Vil regjeringen da lytte til noen av de miljøfaglige rådene, eller vil de fortsette
som før – og overkjøre alle?
Jeg tar med det opp de forslagene SV er med på, og vil
legge til at det er noen av de innledende merknadene fra
komiteen som SV ikke skulle ha vært en del av.
Presidenten: Representanten Lars Haltbrekken har
tatt opp de forslagene han refererte til.
Tore Storehaug (KrF) [14:06:40]: Norske havområde
må forvaltast i eit heilskapleg, økosystembasert perspektiv. Det er i tråd med dagens forvaltningssystem og
avgjerande for å oppretthalde reine og sunne hav. I ei
slik forvaltning er det heilt nødvendig at område som
på grunn av naturvernverdiar er definerte som særleg
verdifulle og sårbare, må bli spesielt strengt forvalta etter føre-var-prinsippet. Kristeleg Folkeparti meiner at
miljøfaglege råd i SVO-området må vere førande, og at
ingen av SVO-områda må opnast for petroleumsaktivitet. Dei fleste tildelingane av oljeblokker i SVO-område
har skjedd stikk i strid med dei miljøfaglege råda som
styresmaktene som har opna for desse, har bedt om.
Det kan faktisk sjå ut som det nesten er ein heilt gjennomført trend, som i aukande grad har vore på kant
med intensjonane i forvaltningsplansystemet om å vareta dei økologiske funksjonane til havområda og naturmangfaldet.
Etter Kristeleg Folkeparti sitt syn er det òg nødvendig
å trekkje tilbake dei tildelte blokkene 6307/5 og 6307/2.
Desse havområda er blant dei mest kystnære som er utlyste, og det er viktige område for fisk når det handlar
om både gyteområde og oppvekstområde. Petroleumsaktiviteten i desse områda blei lyste ut i strid med miljøfaglege råd. Petroleumslova § 10-13, som regulerer tilbakekall ved eit utvinningsløyve, opnar for å kunne gjere
det. Eg meiner vilkåra her er oppfylte ved at ein kan vise
til at miljøfaglege råd systematisk har blitt ignorerte i utlyste SVO-blokker – at dei systematisk har blitt overprøvde. Det blei gjort på feil grunnlag.
Noreg er internasjonalt forplikta til å etablere marine
verneområde i 10 pst. av dei havområda som er i norsk
økonomisk sone. Vi må ta nokre grep dersom vi skal klare å nå dette målet med den trenden ein no ser.
Arbeidet med marin verneplan må vareta og oppretthalde funksjonen til dei viktigaste, mest sårbare og verdifulle naturområda i heile norsk økonomisk sone, i
tråd med Aichi-måla. Det blir lyst ut stadig fleire petroleumslisensar i SVO-område, inkludert område som òg er
på kandidatlista til marint vern. Dei 36 ulike kandidat-
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områda som i 2004 blei kartlagde til marint vern, må
etablerast som marine verneområde gjennom dei
planane regjeringa no legg for arbeidet med marine verneområde, og dei må vernast frå petroleumsaktivitet
når miljøfaglege råd tilseier det.
Eg synest det er skuffande at ikkje fleire parti ser behovet for å verne nokre av dei mest sårbare havområda
våre. Vi har eit kompromiss i norsk petroleumsverksemd – ein skal vege ulike omsyn mot kvarandre. Eitt av
dei er omsynet til fisk og dei naturressursane som vi er
forplikta til å gje vidare til neste generasjon. Dette blir
ikkje lettare i ei tid då presset på norsk sokkel berre blir
sterkare.
Per Espen Stoknes (MDG) [14:10:07]: Da den rødgrønne regjeringen i sin tid satte rekord etter rekord i
letetillatelser og oljeinvesteringer, trodde vi at det var
helt umulig å føre en enda mer ekspansiv og fossilservil
politikk. Men etter at de blå-blå overtok, er strikken
tøyd enda lenger – i hvert fall når det gjelder å overkjøre
miljøfaglige råd. Under Erna Solbergs ledelse er hensynet til de sårbare områdene blitt systematisk oversett.
Fagkunnskap, føre-var-prinsippet og alminnelig konservativ forsiktighet feies til side for å slippe oljeselskapene fram. I perioden fra 2013 til 2017 har regjeringen
Solberg brutt samtlige, 33 av 33, miljøråd, viser en gjennomgang i en rapport fra 2017. Så sent som i januar i år,
bare to dager etter at Venstre gikk inn i regjeringen, ga
statsråd Terje Søviknes utvinningstillatelser i sårbare
områder ned mot 10 km fra land, rett utenfor Smøla,
Hitra og Frøya.
Dette er tankeløs gambling med marine og fornybare
ressurser med fiskebestander som har skapt arbeid i århundrer, som har formet lokal og nasjonal kultur, og
som er viktige for framtidens matsikkerhet. Og risikoen
er ekte. Som forslagsstillerne skriver, har den store sildebestanden i Prins Williams-sundet i Alaska ennå ikke
kommet tilbake igjen etter «Exxon Valdez»-ulykken i
1989.
Det er ikke rart at forslagsstillerne fra Kristelig Folkeparti reagerer sterkt på den praksisen som har utviklet
seg for oljeboring i sårbare områder, og Kristelig Folkeparti fortjener masse ros her i dag for å løfte fram flere
viktige forslag, som dessverre ser ut til å bli nedstemt. Vi
vil imidlertid oppfordre Kristelig Folkeparti til å gå et
steg lenger neste gang, for som vippeparti har de en unik
mulighet til å forhandle fram en reform av norsk miljøog petroleumspolitikk. Men da må de sette makt bak
kravene, og de må være villige til å forhandle med begge
sidene. Den viljen har vi dessverre ikke sett fra Kristelig
Folkeparti så langt i perioden. Vi har faktisk ikke sett
den ordentlig siden 2001, selv om klima og miljø fortsatt
er vår tids viktigste sak.
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Til slutt: Jeg ser at Miljøpartiet De Grønne i komitéinnstillingen står inne i et par uheldige innledende formuleringer om økonomisk petroleumsaktivitet i SVOområdet, som vi ikke er enig i.
Statsråd Terje Søviknes [14:13:15]: Som flere talere
har vært inne på, har det norske forvaltningsregimet for
petroleumsvirksomhet gradvis utviklet seg gjennom
mer enn 50 år med olje- og gassaktivitet på norsk sokkel. Det har tjent oss godt, det forvaltningsregimet vi
har utviklet. På den ene siden klarer vi å ivareta miljøog naturverdier, på den andre siden klarer vi å skape
økonomisk aktivitet. Det norske forvaltningsregimet er
vel anerkjent også internasjonalt.
Som representanten Halleland var inne på, er det slik
at ingen petroleumsaktivitet på norsk sokkel gjennomføres med mindre den kan utføres på en forsvarlig måte,
og det kreves samtykke eller myndighetstillatelse for all
aktivitet, inkludert leting, utbygging, drift og avslutning.
Hensynet til miljøverdiene i de særskilt verdifulle og
sårbare områdene, de såkalte SVO-ene, kan best ivaretas
ved at vi finner treffsikre og kostnadseffektive virkemidler som både ivaretar hensynet til miljø- og naturverdiene og gir grunnlaget for økonomisk aktivitet. Vi har god
erfaring med å finne slike balanserte virkemidler.
Som saksordføreren presiserte, er det slik at status
som et særskilt verdifullt og sårbart område ikke gir direkte virkninger i form av begrensninger på næringsaktivitet, men det signaliserer viktigheten av å vise særlig
aktsomhet i disse områdene. Det er den etablerte politikken vi har, og det er en god forvaltningstilnærming.
For å beskytte verdifulle og sårbare miljøverdier kan
man med hjemmel i gjeldende regelverk stille særlige
krav til en gitt aktivitet som utøves, f.eks. begrensninger
knyttet til boring i oljeførende lag eller seismikkskyting
i perioder der f.eks. fiskebestander eller sjøfugl er særlig
utsatt.
Når det gjelder de to konkrete blokkene som blir tatt
opp i representantforslaget, knyttet til tildelingen i TFO
2017, åpnet Stortinget for petroleumsvirksomhet i dette
området i 1985. Blokkene har vært tilgjengelige for nominasjon og tildeling siden den gang, og det er fastsatt
rammer for petroleumsvirksomheten i dette området,
inkludert begrensninger på leteboring i oljeførende lag.
Stortinget behandlet rammene for petroleumsvirksomheten i dette spesifikke området sist gang i 2017,
gjennom behandlingen av forvaltningsplanen for Norskehavet. Rammene for hvor det kan være petroleumsvirksomhet, i tidligere forvaltningsplan fra 2009, ble
da videreført. Det etterleves også av regjeringen. Det er
altså ikke slik at regjeringen har åpnet nye SVO-er for petroleumsvirksomhet, slik representantene skriver i det
opprinnelige representantforslaget. Som kjent for den-
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ne sal er det Stortinget som åpner nye arealer for petroleumsvirksomhet på norsk sokkel.
Det er også grunn til å understreke at en viktig egenskap ved reguleringen av petroleumsvirksomheten på
norsk sokkel og et viktig konkurransefortrinn for norsk
sokkel har vært forutsigbarhet og faktabaserte vurderinger. Myndighetene regulerer sektoren ved å sette klare
og forutsigbare rammer, og når en da med dette forslaget forsøker å skape en usikkerhet rundt dette ved plutselig å foreslå å trekke tilbake tillatelser som tidligere er
gitt, gir et svært uheldig signal til næringen. Det er derfor
positivt at et stort flertall i innstillingen støtter opp om
den langsiktige, faktabaserte og ikke minst forutsigbare
petroleumspolitikken som er etablert for norsk sokkel.
Jeg vil ta avstand fra at man ikke lytter til miljøfaglige
råd. Fra Olje- og energidepartementets side arbeider vi
med konsesjonsrundene i flere faser og har høringer og
selvfølgelig faglige vurderinger av alle hensyn – både
miljøfaglige hensyn og hensynet til en god ressursforvaltning – med tanke på å kunne hente ut verdiene på
norsk sokkel. Disse skal veies opp mot hverandre, og det
er det i siste instans regjeringen som gjør, gjennom de
årlige TFO-rundene og de nummererte konsesjonsrundene på sokkelen.
Presidenten: Det blir replikkordskifte.
Lars Haltbrekken (SV) [14:18:34]: Vi hører at statsråden tar avstand fra at han ikke har lyttet til miljøfaglige råd. Da vil jeg spørre statsråden: Hvilke områder på
norsk sokkel har han gjennom konsesjonsrundene sagt
nei til oljeboring i som følge av de miljøfaglige rådene?
Statsråd Terje Søviknes [14:19:01]: La meg understreke at vi har ulike faser av myndighetsbehandlinger
knyttet til petroleumsvirksomhet på norsk sokkel. Når
vi er i behandlinger av en konkret konsesjonsrunde,
omhandler det arealer som er formelt åpnet for petroleumsvirksomhet av Stortinget gjennom tidligere åpningsvedtak. Da er det høringsrunder der vi spør om
det er kommet til ny faktakunnskap som gjør at man
bør endre det som ligger av føringer i forvaltningsplanen for det opprinnelige området.
Det er altså ved behandlingen av forvaltningsplanen
for norsk sokkel man tar de store, brede vurderingene av
om det er tilrådelig å ha petroleumsvirksomhet i et område eller ei. Deretter er det i konsesjonsrundene – TFO
årlig og de nummererte rundene – en oppdatering for at
vi skal være sikre på at vi har all ny kunnskap tilgjengelig
når vi faktisk går til det skritt å tildele en konsesjon.
Lars Haltbrekken (SV) [14:20:01]: Da vil jeg minne
statsråden om at det har kommet, gjennom høringsrundene i etterkant, en rekke nye opplysninger. Både
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Miljødirektoratet, Havforskningsinstituttet, Norsk Polarinstitutt og andre har funnet grunn til å advare sterkt
mot oljeboring i disse områdene.
Jeg har lyst til å referere fra Jeløya-plattformen. Der
står det følgende:
«Ved tildeling av utvinningstillatelser i den pågående 24. konsesjonsrunden, legge vekt på miljøfaglige råd i eller nær særlig verdifulle områder (SVO),
herunder vurdere begrensninger på boring i oljeførende lag i en større radius rundt Bjørnøya.»
Spørsmålet er: Kommer regjeringen til å følge noen
av de miljøfaglige advarslene mot oljeboring i sårbare
havområder når 24. konsesjonsrunde skal tildeles?
Statsråd Terje Søviknes [14:20:59]: La meg først få
understreke at ja, det er riktig, vi får en rekke høringsuttalelser knyttet til de ulike konsesjonsrundene, som det
blir referert til her, også med miljøfaglige råd. Deretter
er det en prosess i regjeringen mellom de ulike berørte
departementene, her i all hovedsak mellom Olje- og
energidepartementet og Klima- og miljødepartementet. Til slutt er det regjeringen i plenum som tar stilling
til hvilke utvinningstillatelser som skal tildeles, der
man tar en helhetlig vurdering av de innspillene man
har fått, og balanserer dette ut. Som sagt: Vi har en rekke tiltak en kan sette inn som er målrettede og kostnadseffektive når det kommer til å kunne ivareta miljøog naturverdier i særskilte områder, og det må vurderes
for hvert enkelt, konkrete område.
Når det gjelder 24. konsesjonsrunde, er vi nå i innspurten av behandlingen av den. Vi vurderer nå selvfølgelig de innspillene som er kommet gjennom høringsrunden, og de føringene som Jeløya-plattformen gir. Vi
vil komme tilbake igjen med tildeling før sommeren,
det er i hvert fall det som er planen, og så får Haltbrekken komme tilbake og se hva som ligger der da.
Lars Haltbrekken (SV) [14:22:07]: Statsråden sier at
det foretas helhetlige vurderinger mellom bl.a. Olje- og
energidepartementet og Klima- og miljødepartementet. Hvorfor er det da sånn at man aldri lander på miljøets side, på naturens side, gjennom de helhetlige vurderingene som regjeringen gjør, men hver eneste gang
trosser de miljøfaglige advarslene mot oljeboring i sårbare områder?
Statsråd Terje Søviknes [14:22:40]: Premisset i Haltbrekkens spørsmål er ikke riktig. Man tar hensyn til
miljøfaglige råd. Det gjør man ved behandling av forvaltningsplanene, der man har sagt at det er deler av
norsk sokkel som ikke skal være åpne for petroleumsvirksomhet. Der det formelt er åpnet for petroleumsvirksomhet, går man inn med særskilte tiltak –
målrettet, konkret og kostnadseffektivt – for det enkel-
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te arealet, for å sikre at vi ivaretar miljø- og naturverdier
samtidig som vi kan skape økonomisk aktivitet som
tjener det norske samfunnet godt. Vi har store inntekter av dette.
Vi er opptatt av at vi skal ha en bærekraftig forvaltning av havområdene våre. Det gjelder på olje- og gassområdet, det gjelder på havbruksområdet, det gjelder på
fiskeriområdet, og det vil gjelde for havbunnsmineraler
etter hvert. Vi skal rett og slett ha en bærekraftig forvaltning, og da er ikke det ensidig ett hensyn som skal ivaretas, da er det balansen.
Lars Haltbrekken (SV) [14:23:44]: Når regjeringen
får råd, får de to typer hovedråd fra de miljøfaglige instansene. Én type er at Miljødirektoratet eller andre sier
at det kan aksepteres oljevirksomhet under gitte forutsetninger, med boretidsbegrensninger osv. Den andre
typen råd man får, er klare advarsler mot oljeboring
uansett hvilke miljøkrav man stiller, fordi man ser at
man ikke klarer å sikre seg godt nok mot de farene som
oppstår. Da må jeg gjenta mitt spørsmål: Hvorfor er det
sånn at naturen taper gang på gang i de helhetlige vurderingene, som statsråden sier det, når man vurderer de
miljøfaglige rådene som går ut på å si nei til oljevirksomhet i sårbare områder?
Statsråd Terje Søviknes [14:24:36]: Presidenten må
unnskylde meg, for jeg må tilbake igjen til mitt første
svar og understreke at det er i forvaltningsplanene man
legger rammer for hvilke områder som kan være aktuelle for petroleumsaktivitet på norsk sokkel. Når det er
formelt åpnet for olje- og gassvirksomhet i et område,
er det i høringsrundene – som representanten Haltbrekken viser til nå i forbindelse med konsesjonsrundene – ny faglig kunnskap som skal være kommet til.
Det er den vurderingen av om det er reelt ny faglig
kunnskap eller ei, som er avgjørende for om man sier ja
eller nei til en konkret utvinningstillatelse.
Per Espen Stoknes (MDG) [14:25:24]: En liten gjennomgang av statistikken er ofte nyttig. Regjeringen
Bondevik II, fra 2002 til 2005, brøt miljøfaglige råd hele
71 pst. av gangene, 46 av 65. Regjeringen Stoltenberg,
de rød-grønne fra 2006 til 2013, brøt 80 pst. av de miljøfaglige rådene, 189 av 237. Øverst på pallen står regjeringen Solberg, som fra 2013 til 2017 har brutt samtlige
miljøråd, 33 av 33.
Mitt spørsmål til statsråd Søviknes er: Har du planer
om å gå inn i historien med 100 pst. treff, null miljøfaglige råd, i din tid som statsråd?
Presidenten: Presidenten må minne om at talen skal
rettes til presidenten.
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Statsråd Terje Søviknes [14:26:17]: Nå skal jeg ikke
gå god for verken representanten Stoknes’ prosentregning knyttet til statistikk eller at det er sammenlignbare miljøfaglige råd som blir summert opp i denne statistikken.
Det vi er opptatt av fra regjeringens side, er at vi både
skal ivareta miljø- og naturverdier og legge til rette for
økonomisk aktivitet. Jeg er stolt av at vi som regjering
satser på næringsutvikling. Å utnytte de naturressursene
vi er tilgodesett med i Norge, ikke minst i havarealene
våre – knyttet til olje og gass, fiskeri og havbruk, og til
havbunnsmineraler i framtiden, som jeg var inne på i
stad – er et viktig perspektiv for regjeringen. Men det
skal skje på en bærekraftig måte, der vi samtidig ivaretar
det vi skal etterlate til kommende generasjoner, nemlig
rene hav i en god stand.
Per Espen Stoknes (MDG) [14:27:15]: Jeg legger merke til at statsråd Søviknes igjen underminerer kunnskap og bortforklarer statistikk som ikke passer med
hans eget ståsted – en generell forakt for kunnskap, noe
vi har sett gjentatte ganger.
Men statsråden er i regjering med Høyre, og partiet
Høyre kaller seg et kunnskapsparti. Da er det i grunnen
oppsiktsvekkende at partiet ikke konsekvent følger miljøfaglige tilrådninger og støtter opp om det. Så mitt
spørsmål til statsråd Søviknes er: Er det sånn at Høyre
også er med på denne fullstendige overkjøringen av
100 pst. av de miljøfaglige rådene, eller har Høyre en annen oppfatning enn Fremskrittspartiet i denne saken?
Presidenten: Presidenten vil minne om at representanten kanskje kan finne bedre ord enn «forakt for».
Statsråd Terje Søviknes [14:28:09]: Først vil jeg få
lov til å understreke at det jeg nå har stått her og forsvart, er norsk petroleumspolitikk, som har vært langsiktig og forutsigbar. Den har vært stort sett uendret,
uavhengig av om vi har hatt en regjering med utspring
fra venstresiden eller fra høyresiden i norsk politikk.
Det er noe av kvaliteten ved det norske forvaltningsregimet. Det har vært bærekraftig. Det har 50 år med oljeog gassvirksomhet på norsk sokkel vist oss. Det er ikke
slik at man her viser forakt for kunnskap. Det jeg forsvarer, er et faktabasert forvaltningsregime for olje og gass,
på lik linje med at vi har faktabaserte forvaltningsregimer også for andre naturressurser, som vi har vært gode
til å ivareta i Norge. Det er derfor vi også er vel anerkjent internasjonalt for den forvaltningspraksisen vi
har.
Når det kommer til forskjellen mellom partiene: Nei,
dette er en regjering som står for en politikk, og det er en
regjering som tar stilling til de konsesjonene som blir
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gitt, i enhver konsesjonsrunde, både de årlige TFO-ene
og de nummererte rundene.
Presidenten: Replikkordskiftet er omme.
De talerne som heretter får ordet, har en taletid på
inntil 3 minutter.
Else-May Botten (A) [14:29:32]: I debatten kan det
virke som om komiteen er veldig svart-hvitt-orientert.
Som saksordfører har jeg lyst til å si at jeg opplever at
hele komiteen er interessert i både å ta vare på naturen
og samtidig bidra til økonomisk vekst, og at vi skal drive med oljevirksomhet, men gjøre det på en skikkelig
måte. Forutsigbarhet, forsvarlighet og helhet er de tre
viktigste sidene ved dette, men det er jo klart at man
her kan dra ting akkurat til den siden man vil. Jeg kan i
hvert fall si at de faglige rådene som ligger der, skal være
med og diskuteres når vi skal ha den helhetlige verneplanen i 2020. Da er fortsatt den samme komiteen valgt
på Stortinget. Jeg mener det også er viktig å se at det
ikke er sånn at om man ikke er med på forslagene til
forslagsstillerne, har man ikke interesse for det. Jo, det
har man, men man ønsker å ha ordentlige, forutsigbare
løp for det, ta ansvar for det, og kanskje ikke veldig mye
hopp og sprett. Jeg tror det viktigste er at vi gir forutsigbarhet til dem som er aktører, og som faktisk skal forholde seg til det, men vi skal være med og engasjere oss
i stramme rammebetingelser for den type drift også
framover.
Presidenten: Flere har ikke bedt om ordet til sak
nr. 5.
S a k n r . 6 [14:31:00]
Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Per Espen Stoknes, Gisle Meininger Saudland, Lene Westgaard-Halle og
Ketil Kjenseth om utarbeidelse av detaljert regelverk for
åpning og tildeling av konsesjoner innen havvind (Innst.
322 S (2017–2018), jf. Dokument 8:182 S (2017–2018))
Presidenten: Etter ønske fra energi- og miljøkomiteen vil presidenten foreslå at taletiden blir begrenset til 3
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 seks replikker
med svar etter innlegg fra medlemmer av regjeringen,
og at de som måtte tegne seg på talerlisten utover den
fordelte taletid, får en taletid på inntil 3 minutter.
– Det anses vedtatt.
Ole André Myhrvold (Sp) [14:31:57] (ordfører for
saken): Jeg vil starte med å takke en samlet komité for
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konstruktivt og godt samarbeid i saken om utarbeidelse av et detaljert regelverk for åpning og tildeling av
konsesjoner innen havvind.
Det er gledelig å konstatere at det er bred enighet om
satsing på havvind som en del av det å nå klimamålene
og begrense global oppvarming. Det skulle for så vidt
bare mangle, da saken er en sak med mange positive
ringvirkninger – enten det handler om produksjon av
ren energi og det å nå klimamålene eller å sørge for sysselsetting, verdiskaping og ikke minst teknologiutvikling.
Norge er som kjent godt satt med ren energi i vannkraften, og har isolert sett i utgangspunktet ikke behov
for mer ren energi. Satsing på havvind er likevel viktig,
for verden trenger mer fornybar energi. Norge har med
sitt klima, sine teknologimiljøer og store havområder
gode forutsetninger for å sitte i førersetet nettopp når
det gjelder havvind. De siste årene har også kostnadene
falt, og havvind har et stort potensial for næringsutvikling og for å omstille industrien i grønn retning.
Vi har akkurat snakket om petroleumsindustrien, og
nettopp norsk næringslivs erfaring fra offshore oljeproduksjon gir et fortrinn med solid kompetanse på dypvann og innenfor marine konstruksjoner. Det kan nå
brukes til å utvikle en helt ny norsk eksportnæring. Næringslivet er utålmodige pådrivere i denne saken. De er
avhengige av forutsigbarhet, som vi også snakket om i
forrige sak, og klare rammer å jobbe innenfor. Dagens
vedtak vil gi dem disse rammene og dermed grønt lys for
satsing, og det vil gi næringslivet den forutsigbarheten
man trenger for videre utvikling.
Else-May Botten (A) [14:34:10]: Det er stor enighet i
Stortinget om ønsket om satsing på havvind – det er det
ingen tvil om. I 2015 ba et samlet storting regjeringen i
forbindelse med energimeldingen om å legge fram en
strategi for havvind. I 2018 kom svaret fra regjeringen,
og det ligger jo gode planer der, men samtidig er det
også detaljer som må på plass for å få mer fart på dette.
Derfor ser vi at Høyre og Fremskrittspartiets representanter på Stortinget i komiteen er interessert i å få fortgang i dette, og ber regjeringen om å utarbeide en detaljert forskrift for åpning og tildeling av konsesjoner for
havvind på norsk sokkel.
Så det er stor enighet om dette, og jeg tror det er like
stor enighet om at vi er utålmodige, som vi er enige om
selve saken. Her handler det egentlig om å få satt fart. Vi
støtter derfor begge forslagene, fordi vi nå ønsker handling, men også et godt kunnskapsgrunnlag for å komme
videre i dette arbeidet.
Vi har sett at det har vært aktører som har gjort en
utrolig bra jobb allerede. Ikke minst er det imponerende
det Equinor har gjort i forhold til Hywind-satsingen i

6515
4680

4. jun. – Voteringer

Votering i sak nr. 4
Presidenten: Under debatten er det satt frem i alt to
forslag. Det er
– forslag nr. 1, fra Eigil Knutsen på vegne av Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti
– forslag nr. 2, fra Per Olaf Lundteigen på vegne av Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti
Det voteres over forslag nr. 2, fra Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti. Forslaget lyder:
«I
I lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. gjøres følgende endring:
§ 1-7 første ledd skal lyde:
(1) Med utsendt arbeidstaker menes arbeidstaker
som i et tidsrom på inntil 30 dager arbeider i et annet
land enn det arbeidsforholdet vanligvis er knyttet til.
II
Loven gjelder fra 1. juli 2018.»
Miljøpartiet De Grønne har varslet støtte til forslaget.
Votering:
Forslaget fra Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti ble med 84 mot 20 stemmer ikke bifalt.
(Voteringsutskrift kl. 17.32.59)
Presidenten: Det voteres over forslag nr. 1, fra Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti. Forslaget lyder:
«Stortinget ber regjeringen innen utgangen av
2018 legge frem en sak med en klargjøring av regelverket for utsendte arbeidstakere, herunder hvilke av
arbeidsmiljølovens bestemmelser som kan gjelde fra
første dag for utsendte arbeidstakere.»
Miljøpartiet De Grønne og Rødt har varslet støtte til
forslaget.
Senterpartiet har varslet subsidiær støtte til forslaget.
Votering:
Forslaget fra Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti ble med 53 mot 51 stemmer ikke bifalt.
(Voteringsutskrift kl. 17.33.29)
Komiteen hadde innstilt til Stortinget å gjøre følgende
vedtak:
Dokument 8:207 L (2017–2018) – Representantforslag fra stortingsrepresentantene Per Olaf Lundteigen,
Ivar Odnes, Nils T. Bjørke, Willfred Nordlund og Geir
Pollestad om endring av arbeidsmiljøloven § 1-7 – vedtas ikke.
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Presidenten: Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti
og Miljøpartiet De Grønne har varslet at de vil stemme
imot.
Votering:
Komiteens innstilling ble bifalt med 85 mot 19 stemmer.
(Voteringsutskrift kl. 17.34.08)
Votering i sak nr. 5
Presidenten: Under debatten er det satt frem i alt
seks forslag. Det er
– forslagene nr. 1–4, fra Lars Haltbrekken på vegne av
Sosialistisk Venstreparti, Kristelig Folkeparti og
Miljøpartiet De Grønne
– forslagene nr. 5 og 6, fra Lars Haltbrekken på vegne
av Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De
Grønne
Det voteres over forslagene nr. 5 og 6, fra Sosialistisk
Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne.
Forslag nr. 5 lyder:
«Stortinget ber regjeringen i forbindelse med
oppdateringen av forvaltningsplanen for Lofoten og
Barentshavet opprette et petroleumsfritt område i
en radius på 100 kilometer rundt Bjørnøya og i påvente av dette ikke tildele blokker i området.»
Forslag nr. 6 lyder:
«Stortinget ber regjeringen i forbindelse med 24.
konsesjonsrunde ikke gi tillatelse til petroleumsvirksomhet i noen av de blokkene hvor Norsk Polarinstitutt, Miljødirektoratet eller Havforskningsinstituttet
har frarådet slik virksomhet.»
Rødt har varslet støtte til forslagene.
Votering:
Forslagene fra Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne ble med 94 mot 10 stemmer ikke bifalt.
(Voteringsutskrift kl. 17.34.49)
Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 1–4, fra
Sosialistisk Venstreparti, Kristelig Folkeparti og Miljøpartiet De Grønne.
Forslag nr. 1 lyder:
«Stortinget ber regjeringen om å ikke tillate petroleumsaktivitet i områder som er definert som særlig
verdifulle og sårbare (SVO) i forvaltningsplansystemet
på grunn av sine naturverdier.»
Forslag nr. 2 lyder:
«Stortinget ber regjeringen om å trekke tildelingene av blokk 6307/2 og blokk 6307/5, jf. petroleumsloven § 10-13 som regulerer tilbakekall av en
utvinningstillatelse.»
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Forslag nr. 3 lyder:
«Stortinget ber regjeringen om å tidfeste en marin
verneplan med mål om å oppfylle internasjonale forpliktelser for marint vern i tråd med Aichi-målene i
Konvensjonen for biologisk mangfold.»
Forslag nr. 4 lyder:
«Stortinget ber regjeringen om å ikke igangsette
petroleumsaktivitet i områder som er inkludert som
kandidatområder til marint vern som ble kartlagt i
2004.»
Rødt har varslet støtte til forslagene.
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Marianne Haukland (H) (fra salen): President! Jeg
stemte feil.
Presidenten: Da korrigerer vi. Det riktige stemmetallet er da 94 stemmer mot og 9 stemmer for forslaget fra
Sosialistisk Venstreparti. Forslaget er dermed ikke bifalt.
Komiteen hadde innstilt til Stortinget å gjøre følgende
vedtak:

Votering:

I

Forslagene fra Sosialistisk Venstreparti, Kristelig Folkeparti og Miljøpartiet De Grønne ble med 90 mot 14
stemmer ikke bifalt.
(Voteringsutskrift kl. 17.35.10)
Komiteen hadde innstilt til Stortinget å gjøre følgende
vedtak:
Dokument 8:180 S (2017–2018) – Representantforslag fra stortingsrepresentantene Tore Storehaug og
Steinar Reiten om ikke å gi utvinningstillatelser i særlig
verdifulle og sårbare områder – vedtas ikke.
Presidenten: Sosialistisk Venstreparti, Kristelig Folkeparti, Miljøpartiet De Grønne og Rødt har varslet at
de vil stemme imot.
Votering:
Komiteens innstilling ble bifalt med 89 mot 14 stemmer.
(Voteringsutskrift kl. 17.35.46)
Votering i sak nr. 6
Presidenten: Under debatten har Lars Haltbrekken
satt frem et forslag på vegne av Sosialistisk Venstreparti.
Forslaget lyder:
«Stortinget ber regjeringen i statsbudsjettet for
2019 etablere en demonstrasjonspark for havvind
med et tilhørende støtteregime som realiserer at ulike konsepter og teknologier testes ut.»
Miljøpartiet De Grønne og Rødt har varslet støtte til
forslaget.
Vo t e r i n g s t a v l e n e viste at det var avgitt 93 stemmer mot og 10 stemmer for forslaget fra Sosialistisk Venstreparti.
(Voteringsutskrift kl. 17.36.25)

Stortinget ber regjeringen utarbeide detaljert forskrift for åpning og tildeling av konsesjoner for havvind
på norsk sokkel.
II
Stortinget ber regjeringen utrede internasjonale erfaringer med og relevante modeller for støttemekanismer
i tidligfase som er tilstrekkelige for å stimulere til rask utvikling av havvindprosjekter i kommersiell skala.
Votering:
Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.
Votering i sak nr. 7
Presidenten: Under debatten er det satt frem i alt to
forslag. Det er
– forslag nr. 1, fra Geir Pollestad på vegne av Senterpartiet
– forslag nr. 2, fra Torgeir Knag Fylkesnes på vegne av
Sosialistisk Venstreparti
Det voteres over forslag nr. 2, fra Sosialistisk Venstreparti. Forslaget lyder:
«Stortinget ber regjeringen i forbindelse med
statsbudsjettet for 2019 foreslå en avgift per produsert kilo laks og regnbueørret, som justeres ut fra
laks- og ørretprisene og følger fordelingsnøkkelen i
havbruksfondet.»
Rødt har varslet støtte til forslaget.
Votering:
Forslaget fra Sosialistisk Venstreparti ble med 96 mot
8 stemmer ikke bifalt.
(Voteringsutskrift kl. 17.37.25)
Presidenten: Det voteres over forslag nr. 1, fra Senterpartiet. Forslaget lyder:
«Stortinget ber regjeringen i statsbudsjettet 2019
legge frem forslag til en avgift per produsert kilo laks
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1 Innledning og sammendrag
1.1

Innledning

Departementet mottok 5. desember 2017 søknad
om godkjenning av plan for utbygging og drift
(PUD) av Johan Castberg-feltet. Utbyggingen forelegges Stortinget gjennom denne proposisjonen.
Petroleumsnæringen har de siste årene vært
gjennom en nødvendig omstillingsprosess. Deler
av næringen har det fortsatt tøft på grunn av overkapasitet. Et løft i effektivisering og nyskaping var
påkrevd etter oljeprisfallet i 2014. Sett i lys av
dette, gis det i proposisjonen også en status for
utviklingstrekk i næringen og på norsk sokkel,
samt omtale av regjeringsplattformen. Proposisjonens del 1 inneholder et sammendrag av proposisjonen. Del 2 gir status for petroleumsvirksomheten, mens planen for utbygging av Castberg-feltet
behandles i del 3.

1.2

Status for petroleumsvirksomheten

Petroleumsvirksomheten er vår største næring
når det gjelder ringvirkninger, verdiskaping og
inntekter til staten. Petroleumsressursene er det
norske folks eiendom. Petroleumsskattesystemet
og Statens direkte økonomiske engasjement
(SDØE) sikrer at en stor andel av den ekstraordinære avkastningen fra petroleumsutvinningen tilfaller fellesskapet. I 2017 bidro olje og gass med
168 mrd. kroner til statskassen, eller over 30 000
kroner per innbygger. Om lag syv pst. av samlet
sysselsetting, eller i underkant av 200 000 personer, var tilknyttet petroleumsnæringen i 2016.
Ressursregnskapet indikerer at om lag halvparten av de totale petroleumsressursene på
norsk sokkel er produsert. Av de gjenværende
ressursene er nærmere 44 pst. anslått å ligge i
eksisterende felt, drøyt ni pst. i ikke-besluttede
funn, mens om lag 47 pst. gjenstår å finne.
Etterspørselen fra leting, utbygging, drift og
nedstengning på norsk sokkel utgjør samlet sett
et marked på over 200 mrd. kroner per år. Dette er
et marked der norskbaserte leverandører har
vært konkurransedyktige og derfor har vunnet

mange oppdrag. Siden 2000-tallet har norsk leverandørindustri også gradvis økt sin aktivitet i utenlandske markeder, og flere norske bedrifter har
opparbeidet betydelige markedsposisjoner internasjonalt. I 2016 kom om lag 35 prosent av omsetningen fra internasjonal virksomhet. Leverandører som helt eller delvis leverer til petroleumsvirksomheten består av over 1 100 selskaper over hele
landet. Denne etterspørselen fra aktiviteten på
sokkelen gir følgelig store ringvirkninger på fastlandet. Ressursinnsatsen i utforskning og utvinning av petroleum gir positive læringseffekter
ikke bare mellom leverandørbedrifter, men også
mellom bedrifter i petroleumsnæringen og andre
deler av økonomien.
Over tid har HMS-nivået i petroleumsvirksomheten utviklet seg i en positiv retning, og myndighetene og partene i næringen er enige om at sikkerhetsnivået i næringen i Norge er høyt. Hensynet til det ytre miljø og andre næringer har fra
starten vært en integrert del av forvaltningen av
aktiviteten på sokkelen. Dette gjelder i alle faser
av virksomheten – fra åpning av nye områder, via
tildelinger av utvinningstillatelser og til gjennomføring av leting, utbygging, drift og avslutningen
av et felt.
Ved årsskiftet 2017/2018 var det 85 produserende felt på norsk sokkel, 66 i Nordsjøen, 17 i
Norskehavet og to i Barentshavet. Dette er lønnsomme felt som bidrar med inntekter både til selskapene og til staten. Produksjonen er robust
også mot perioder med relativt sett lave priser på
olje og gass. Aktivitetsnivået på norsk sokkel er
høyt både i absolutte tall og i historisk perspektiv.
Ressurstilveksten fra nye funn har de siste årene
vært lav. Dersom det ikke blir gjort nye, større
funn vil dette medføre redusert investeringsaktivitet på mellomlang sikt. Det er god interesse fra
næringen for videre utforskning av norsk sokkel.
I 2017 ble det fattet investeringsbeslutning og
sendt inn plan for utbygging og drift for ti felt.
Disse lønnsomme utbyggingsprosjektene har en
samlet investering på over 120 mrd. kroner. De ti
utbyggingene er samlet anslått å gi grunnlag for
nesten 110 000 årsverk i Norge fordelt over flere
år. Det er forventet investeringsbeslutning på
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flere nye utbyggingsprosjekter også i 2018 og
2019. De tre største prosjektene som har planlagt
investeringsbeslutning i 2018 har alene et samlet
investeringsanslag på om lag 70 mrd. kroner.
De siste årene, og særlig etter oljeprisfallet i
2014, er det gjennomført en rekke tiltak i næringen for å øke produktivitet og effektivitet og redusere kostnadsnivået. Tiltakene har gitt resultater
og vises både i form av lavere investeringskostnader for nye prosjekter, reduserte kostnader på
utvinningsbrønner på felt i drift og i reduserte
drifts- og letekostnader. Dette er viktige tiltak for å
sikre norsk sokkels konkurransekraft.
Hovedmålet i petroleumspolitikken er å legge
til rette for lønnsom produksjon av olje og gass i et
langsiktig perspektiv. Samtidig skal en stor andel av
verdiskapingen tilfalle den norske stat, slik at den
kan komme hele samfunnet til gode. Norsk petroleumspolitikk fungerer godt. Regjeringen vil videreføre en stabil, langsiktig petroleumspolitikk.

1.3

Utbygging og drift av Johan
Castberg-feltet

Castberg-feltet er det hittil største oljefeltet som er
funnet i Barentshavet. Feltet omfatter utbygging
av tre funn; Skrugard, Havis og Drivis. Det er operatøren Statoil, på vegne av rettighetshaverne Statoil Petroleum AS, Eni Norge AS og Petoro AS,
som har levert utbyggingsplanen.
Feltet har fått navnet etter Johan Castberg, en
av de mest innflytelsesrike norske politikerne i første del av 1900-tallet. Castberg er særlig knyttet til
konsesjonslovene for vannkraftutbygging av 1909
som blant annet inneholdt hjemfallsretten. Disse
lovene er ofte kalt «De Castbergske konsesjonslover». Han var Norges første sosialminister og en av
de mest markerte sosialpolitikerne i de første tiårene av 1900-tallet, og er blant annet kjent for innføringen av de såkalte «Castbergske barnelovene».
Castberg-feltet blir den tredje feltutbyggingen i
Barentshavet og ligger om lag 240 km nordvest for
Hammerfest. Snøhvit-feltet ligger om lag 100 km
sør for og Goliat-feltet om lag 150 km sørøst for
Castberg-feltet. Det er således lang avstand både
til land og eksisterende oljerelatert infrastruktur.
Vanndypet i området er omtrent 400 meter.
Castberg-feltet planlegges utbygd med et flytende produksjons- og lagerskip og et tilknyttet
havbunnsanlegg. Utbyggingsløsningen gir god
fleksibilitet til å kunne utvinne ressursene i feltet
og til å fase inn eventuelle tilleggsressurser i
området. Oljen skal lastes fra produksjonsskipet
over til skytteltankere for videre transport.

2017–2018

Forventede utvinnbare oljereserver for Castberg-feltet er beregnet til 88,7 mill. standard
kubikkmeter (Sm3), eller 558 mill. fat olje. Planlagt
produksjonsstart er 4. kvartal 2022, og forventet
produksjonsperiode er 30 år. Totale, forventede
investeringer til utbygging av Castberg-feltet beløper seg til 47,2 mrd. 2017-kroner. Utbyggingen har
høy forventet lønnsomhet. Forventet nåverdi før
skatt med syv pst. realrente er beregnet til 74,2
mrd. 2017-kroner. Utbyggingen er lønnsom ved
oljepriser på over 31 US dollar per fat.
Operatøren planlegger å legge driftsorganisasjonen til Harstad og helikopter- og forsyningsbasen til Hammerfest.
Det er gjennomført konsekvensutredning for
utbyggingen. Konsekvensutredningen har ikke
avdekket forhold som tilsier at prosjektet ikke bør
gjennomføres eller at det bør gjennomføres avbøtende tiltak utover de omfattende tiltakene som
ligger til grunn for utbyggingsplanen. Olje- og
energidepartementet anser utredningsplikten for
Castberg-feltet som oppfylt.
I tillegg til inntekter til staten gjennom skatter,
avgifter og SDØE-ordningen vil utbyggingen medføre betydelige aktiviteter i forbindelse med
utbygging og drift, samt gi inntekter og betydelig
sysselsetting i norske bedrifter. Nasjonale sysselsettingsvirkninger i utbyggingsfasen er i konsekvensutredningen beregnet til om lag 47 000
årsverk i norske bedrifter, fordelt over perioden
2017–2024. I driftsperioden er nasjonale sysselsettingsvirkninger beregnet til i overkant av 1 700
årsverk i et normalt driftsår.
Utbyggingen av feltet vil gi positive ringvirkninger for Nord-Norge i både utbyggings- og
driftsfasen. Samlede regionale sysselsettingsvirkninger i Nord-Norge i utbyggingsfasen er av operatøren beregnet til om lag 1 750 årsverk, hvorav i
overkant av 700 årsverk i Nord-Troms og Finnmark. Årlige, regionale sysselsettingsvirkninger i
driftsfasen er beregnet til om lag 470 årsverk i et
normalt driftsår, hvorav 265 årsverk i Nord-Troms
og Finnmark.
Basert på operatørens planer og vurderinger
gjort av sikkerhetsmyndighetene og Oljedirektoratet fremstår utbyggingen av Castberg-feltet som
et samfunnsøkonomisk lønnsomt og robust prosjekt som kan gjennomføres samtidig som hensyn
til helse, arbeidsmiljø, sikkerhet, det ytre miljø og
fiskeriinteresser ivaretas. Departementet mener
derfor at utbyggingsplanen for Castberg-feltet kan
godkjennes med de vilkår som fremgår av denne
proposisjon. Vilkårene er blant annet knyttet til å
legge til rette for god ressursforvaltning.
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2 Status for petroleumsvirksomheten
2.1

Den globale energisituasjonen

Verdens befolkning øker og behovet for velstandsøkning er stort. Det krever tilgang til mer
energi. Fortsatt er det omfattende bruk av tradisjonelle energiformer i mange land med tilhørende store negative konsekvenser for helse og
velstand. Innsatsen for å nå de globale klimamålene må intensiveres. FNs bærekraftsmål speiler
helheten i utfordringene verden står overfor på
disse områdene.
Verdens etterspørsel etter olje og gass har økt
de siste årene. Det kreves store, nye investeringer i
produksjonskapasitet globalt bare for å dekke fallet
i produksjon fra eksisterende felt. Olje fra norsk
sokkel dekker i underkant av to pst. av verdens oljeetterspørsel, men gir store inntekter og medfører
titusenvis av arbeidsplasser i Norge. Gassproduksjonen fra norsk sokkel er høyere enn noen gang,
og bidrar til sikker og renere energiforsyning hos
våre handelspartnere i Europa. Gjennom en fortsatt
aktiv petroleumspolitikk vil regjeringen legge til
rette for lønnsom produksjon av olje- og gassresursene i et langsiktig perspektiv. Dette vil bidra til god
ressursforvaltning, langsiktig verdiskaping, fortsatt
gode velferdsordninger og høy sysselsetting. Gjennom å lykkes med dette vil dagens eksportnivå av
gass til Europa kunne opprettholdes på et høyt nivå
over tid. Dette vil også bidra til at den langsiktige
nedgangen i Norges andel av det globale oljemarkedet skjer mer gradvis.

let innbyggere i middelklassen har økt i alle verdensdeler, men klart sterkest i Asia, der det har
økt med godt over én mrd. mennesker siden 1990.
Økt tilgang på energi har vært avgjørende for
denne utviklingen. Gjennomsnittlig energiforbruk
i verden har økt fra i overkant av tre kg oljeekvivalenter (o.e.) per innbygger daglig i 1965 til i overkant av fem kg i 2015. Siden år 2000 har gjennomsnittlig energiforbruk per innbygger økt med nærmere 20 pst. Økningen i energietterspørselen har
vært sterkest i de fremvoksende økonomiene.
Uten økt tilgang til energi ville ikke denne globale
velferdsøkningen og positive sosiale utviklingen
funnet sted.
Det er fortsatt store forskjeller mellom rike og
fattige regioner når det gjelder energibruk, og
energifattigdom er fortsatt utbredt. Om lag én
mrd. mennesker lever uten tilgang til elektrisitet,
mens om lag 2,5 mrd. mennesker bruker forurensende biomasse til matlaging. Dette utgjør en viktig global utfordring som må løses. Et av FNs
bærekraftsmål er å sikre tilgang til pålitelig, bærekraftig og moderne energi til en overkommelig
pris for alle.
Kina har siden årtusenskiftet opplevd en
enorm velstandsøkning som har globale effekter.

~

8

Økende befolkning og høyere
levestandard
Det blir stadig flere mennesker i verden. Verdens
befolking har vokst med om lag 1 mrd. mennesker fra 2004 til 2016. Siden 1967 er økningen om
lag fire mrd., en gjennomsnittlig nettoøkning på
om lag 220 000 mennesker pr. dag. På knapt fire
uker øker befolkningen i verden tilsvarende antallet nordmenn og i løpet av ett år tilsvarende Tysklands befolkning.
De siste tiårene har det skjedd en positiv velferdsøkning globalt. Antallet mennesker som lever
i dypeste fattigdom er redusert, jf. figur 2.1. Antal-
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Figur 2.1 Verdens befolkning og antall fattige
(US dollar, faste priser og kjøpekraftsparitet (2011),
1980–2040)
Kilde: FN, Verdensbanken
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Kilde: IEA Key World Statistics 2017

Landets bruttonasjonalprodukt har seksdoblet
seg til å bli verdens største målt i kjøpekraft, og
energibruken har tredoblet seg. I 2016 stod Kina
for nærmere en fjerdedel av verdens totale energibruk, 40 pst. mer enn det nest største landet som
er USA. Samtidig er det gjennomsnittlige velstandsnivået i Kina i dag fortsatt lavt sammenlignet med i OECD-landene, og energiforbruket per
innbygger er om lag halvparten av snittet i OECD.
Total energibruk har globalt økt med nærmere 40 pst. siden årtusenskiftet, jf. figur 2.2. Kullforbruket har i perioden økt med nesten to tredeler, men har flatet ut de siste årene. Olje og gass
dekker i dag 54 pst. av energietterspørselen, og
bruken har økt med henholdsvis 24 og 44 pst.
siden år 2000. Fornybar energi fra sol og vind har
økt kraftig de siste årene, men fra et lavt nivå.
Globale CO2-utslipp har økt siden årtusenskiftet, særlig som følge av den sterke økningen i
bruk av kull. Utslippene har i perioden 2000 til
2015 økt med om lag 40 pst. Over 60 pst. av denne
utslippsveksten, 5 500 mill. tonn CO2 eller om lag
100 ganger de årlige norske utslippene, stammer
fra økt kullbruk. I perioden 2014–2016 har utslippene flatet ut.
I de seneste årene har sammenhengen mellom
økonomisk vekst og energibruk vært svakere.
Dette skyldes blant annet mer effektiv bruk av
energi, samtidig som global økonomisk vekst i
større grad kommer av aktivitet med lavere energiintensitet.

2.1.2

Voksende oljeetterspørsel og høyere
oljepris

Den globale etterspørselen etter olje har økt over
tid, jf. figur 2.3. I perioden 2006–2016 vokste etter-
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Figur 2.3 Utviklingen i verdens oljeforbruk fordelt
på region siden 1990
Kilde: IEA

spørselen med om lag 11 mill. fat per dag, eller om
lag seks ganger årlig norsk produksjon. De siste
årene har etterspørselsveksten vært sterkere enn
årene før. I 2015, 2016 og 2017 økte etterspørselen
med hhv. 1,9, 1,3 og 1,6 mill. fat per dag. Veksten i
2018 forventes også å bli sterk.
Det er tre store oljeproduserende land globalt:
Russland, Saudi Arabia og USA, jf figur 2.4. I tillegg er det flere mellomstore og en rekke mindre
produsentland, inklusive Norge.
Oljeproduksjonen på norsk sokkel har falt
med 42 pst. siden toppåret 2001, og norsk oljeproduksjon utgjør nå om lag 2,1 pst. av verdens oljeproduksjon. Denne andelen er i en langsiktig, nedadgående trend, jf. figur 2.5, men kan øke kortsiktig når nye store felt, som Sverdrup-feltet, kommer i produksjon.
Et viktig utviklingstrekk i oljemarkedet det
siste tiåret er veksten av oljeproduksjon direkte
fra kildebergartene. Økt tilbud av olje særlig fra
skiferoljeproduksjon i USA, men også fra oljesand
i Canada, var en hovedårsak til at det oppsto tilbudsoverskudd i oljemarkedet og bidro til oljeprisfallet i 2014.
Oljemarkedet er på vei ut av perioden med tilbudsoverskudd. Fallet i oljeprisen i 2014 bidro til
økt etterspørselsvekst etter olje, svakere utvikling
i produksjon av skiferolje og et generelt kutt i
investeringsnivået i næringen. Skiferoljeproduksjonen i USA er den delen av den globale produksjonen som reagerer raskest på oljeprisendringer.
I tillegg inngikk Organisasjonen for oljeeksporte-
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sjonen, og kuttavtalen mellom OPEC og ti andre
land har i stor grad blitt overholdt. Dette har gitt
en bedre balanse i oljemarkedet, og er en viktig
grunn til at oljeprisen steg betraktelig i løpet av
2017, jf. figur 2.6.
Fundamentale forhold tyder på at det blir en
skjør balanse mellom tilbud og etterspørsel av olje
i 2018 og 2019. Det forventes robust etterspørselsvekst, mens tilbudssiden er preget av større usikkerhet. Det er usikkerhet rundt kuttavtalen,
omkring videre produksjonsøkning fra skiferolje,
samt risiko for produksjonsbortfall fra oljeproduserende land som Libya, Nigeria og Venezuela.
På mellomlang sikt kan det oppstå et tilbudsunderskudd som følge av reduksjonen i oljeselskapenes investeringer i nye prosjekter etter oljeprisfallet i 2014. Effekten av dette er at færre nye
felt starter opp de nærmeste årene.
Oljefelt er ikke «fabrikker» som produserer
jevnt over tid. En typisk produksjonsprofil fra et
felt/prosjekt er avtagende over tid som følge av at
reservoarene tømmes som følge av produksjonen.
Fallende produksjon fra gjennomførte investeringer i produserende oljefelt skaper derfor behov
for investeringer i ytterligere produksjonskapasitet for å opprettholde et gitt produksjonsnivå.
Dette gjelder også på norsk sokkel. Stadig nye
utbygginger og tiltak for økt utvinning er nødvendig for å begrense fallet i norsk produksjon over
tid. Gjennom den aktive petroleumspolitikken
regjeringen fører vil det være mulig å begrense
fallet i norsk oljeproduksjon også etter 2025.
Behovet for nye investeringer globalt er blant
annet illustrert i en analyse fra konsulentselskapet
IHS Markit. I analysen anslås det at i 2025 vil det
være behov for om lag 22 mill. fat pr. dag oljeproduksjon fra nye felt/tiltak, jf. figur 2.7. Rundt 16
mill. fat trengs for å erstatte forventet fall i produksjonen fra dagens produserende felt, mens om lag
6 mill. vil dekke forventet etterspørselsvekst fram
til 2025. De om lag 22 mill. fat per dag forventes
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Figur 2.5 Norsk oljeproduksjon som andel av
verdens oljeproduksjon over tid
Kilde: Oljedirektoratet og IEA

rende land (OPEC) og ti andre land høsten 2016
en avtale om å begrense sin oljeproduksjon.
I 2017 var veksten i oljeetterspørselen betydelig. Samtidig var det begrenset vekst i oljeproduk-
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2.1.3 Rekordmye norsk gass til Europa
Naturgass er en energikilde med en rekke gode
egenskaper og bruksområder. Gass brukes til
oppvarming, som råstoff og energikilde i industrielle prosesser, som drivstoff i transport og til elektrisitetsproduksjon. Gass er en rimelig og effektiv
måte å dekke energibehovet på og dermed bidra
til velstandsutvikling i ulike land. Gass har lavt
karboninnhold sammenliknet med kull og gir derfor reduserte klimagassutslipp når det erstatter
kull. Bytte fra kull til gass gir også bedre lokal luftkvalitet. Lokal luftforurensning er et alvorlig problem i mange storbyer. Gass er en fleksibel og tilgjengelig energikilde som er velegnet også som
back-up for variabel, fornybar energiproduksjon.
Gass står for 20–25 pst. av primært energiforbruk i verden og i Europa, og kan bidra til en mer
bærekraftig energiutvikling på tre måter: gjennom
å gi rimelig og stabil tilgang til energi, gjennom å
fortrenge bruk av kull og gjennom å støtte opp
under fornybar energiproduksjon. Gassens kvaliteter og fleksibilitet som energikilde og råstoff
gjør at den vil ha en sentral rolle i det globale ener-

gisystemet fremover. Et kommersielt gjennombrudd for CO2-håndtering vil kunne bidra til å frikoble brenning av gass og utslipp av CO 2.
Norsk gasseksport gjør det enklere for aktører
i Europa å fatte beslutninger om å fase ut kull i
kraftforsyningen. Storbritannia, som dekker 40
pst. av sitt gassforbruk med import fra Norge, har
redusert kullbasert kraftproduksjon med mer enn
60 pst. siden 2015, jf figur 2.8. For en stor del er
det gasskraft som har erstattet kull, noe som i
2016 alene reduserte CO2-utslippene i Storbritannia tilsvarende halvparten av Norges CO2-utslipp.

Terawattimer (TWh)

delvis å komme fra økt produksjon av skiferolje
(4,2 mill.) eller andre pågående feltutbygginger
(5,1 mill.). Over halvparten av det økte behovet
(12,4 mill. fat pr. dag) må derimot dekkes av nye
investeringer i form av utbygginger eller tiltak for
økt utvinning.

Vannkraft

Andre kilder

■

Netto import

Figur 2.8 Den britiske strømforsyningen fordelt på
energikilde
Kilde: UK Department for Business, Energy & Industrial Strategy
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Norsk gass vil få økende betydning når britisk
kullkraft fases ut og vil spille en viktig rolle for
fleksibiliteten i det britiske energisystemet.
I USA har samlet gassproduksjon økt kraftig
siden produksjonen av skifergass for alvor skjøt
fart i 2008. Den økende tilgangen på rimelig gass
har medført et fall i bruken av kull til elektrisitetsproduksjon og har bidratt til store reduksjoner i
CO2-utslippene, jf. figur 2.9. Totale amerikanske
utslipp av CO2 var i 2016 på om lag 5 200 mill.
tonn, det laveste nivå på 26 år, samtidig som BNP i
disse årene økte med over 80 pst.
Norsk gasseksport gjør at Europa importerer
mindre LNG. Derigjennom frigjøres LNG på verdensmarkedet som kan brukes til å erstatte kull
eksempelvis i Kina. Kina har innført begrensninger
på bruk av kull i deler av landet for å redusere
lokal luftforurensning som er svært høy i mange
store byer. Det har skapt et stort behov for gass,
og bidro til at Kina økte LNG-importen med
nesten 50 pst. i 2017.
De siste årene har gassmarkedet blitt stadig
mer globalt. Veksten i gasstransport på skip i form
av flytende naturgass (LNG) har i løpet av det
siste tiåret knyttet verdens gassmarkeder tettere
sammen. Frem til i dag har det vært store regionale forskjeller i gassmarkedene, men med utvikling av mer LNG vil prisene på gass ulike steder i
verden kunne ligge tettere enn tidligere. Mer fleksible salgskontrakter og reduserte flaskehalser,
blant annet utvidelsen av Panama-kanalen, understøtter en slik utvikling.
Produksjon av LNG globalt ligger an til å øke
betydelig fremover, jf. figur 2.10. Tall fra BP og

andre indikerer at den globale produksjonskapasiteten kan øke med om lag 150 mrd. standardkubikkmeter (Sm3) de neste 4 årene, tilsvarende
en økning på 30 pst. Etterspørselen etter LNG
utenfor Europa, særlig Asia, øker sterkt. Antallet
land som importerer LNG øker også. Også importen av LNG til Europa forventes å øke frem mot
2020.
Utviklingen i LNG-produksjonen på litt lengre
sikt er mer usikker. Relativt lave gasspriser de
siste årene har ført til et fall i investeringene i nye
LNG-eksportanlegg og utbygging av gassfelt globalt. Utover i 2020-årene må ny produksjonskapasitet bygges opp for å erstatte fall fra eksisterende
produksjon og dekke forventet vekst i etterspørselen. For at investeringer i ny LNG-kapasitet skal
bli lønnsome kreves det et høyere langsiktig prisnivå enn det som har vært de siste to til tre årene.
Europa er det desidert viktigste markedet for
gass fra norsk sokkel. Om lag 95 pst. av norsk
gass sendes i rørledninger til Europa. Rørtransportert gass er meget konkurransedyktig sammenlignet med LNG i Europa, ettersom prosessen
med å kjøle ned gass til flytende LNG er kostnadskrevende og det er betydelige kostnader
knyttet til skipstransport.
Etterspørselen etter gass har økt i Europa de
siste tre årene etter en etterspørselsnedgang mellom 2010 og 2014, jf. figur 2.11. Veksten fra 2014
er hovedsakelig knyttet til økt gassforbruk i kraftsektoren, der gass har styrket sin konkurransekraft, spesielt overfor kull. Gassetterspørselen i
Europa forventes å være relativt stabil på kort og
mellomlang sikt. I Europa brukes gassen til opp-
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Figur 2.10 Utviklingen i global LNG-eksport og -import over tid
Kilde: BP Energy Outlook 2017
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varming og annen direkte bruk i boliger og
næringsbygg, som innsatsfaktor i petrokjemi og
andre industrielle prosesser, til produksjon av
elektrisitet og til en viss grad i transportsektoren.
Europas gassforsyning kommer i hovedsak fra
tre kilder: EUs egenproduksjon av gass, import av
gass gjennom rørledninger fra Russland, Norge
og Nord-Afrika og import av LNG. Det forventes
at Europa vil ha økende behov for import av gass i
årene fremover selv i en situasjon der etterspørselen ikke øker. Det skyldes at EUs egenproduksjon, som har vært i jevn tilbakegang de siste
årene, er forventet å falle ytterligere. Dette skyldes både at eksisterende felt tømmes ut og at pro-

duksjonen fra det store Groeningen-feltet i Nederland er redusert av nederlandske myndigheter.
Den største leverandøren av gass til Europa er
Russland. Gass fra Russland dekker drøyt 30 pst.
av etterspørselen. I kraft av sine store gassreserver, stor ledig produksjons- og transportkapasitet
og lave leveransekostnader, vil Russland fremover
spille en nøkkelrolle i det europeiske gassmarkedet, slik de har gjort de siste tiårene.
Norge er den nest største leverandøren av
gass i det europeiske markedet. Norsk gass dekker i dag rundt en fjerdedel av gassforbruket i
Europa. Norge er en stabil, sikker og langsiktig
gassleverandør, med et forutsigbart og transparent forvaltningssystem. Norsk gass er viktig for
energiforsyningen, energisikkerheten og energiomleggingen i Europa.
Røreksporten fra Nord-Afrika til Sør-Europa er
forventet å holde seg relativt stabil fremover og
dekker i dag rundt ti pst. av det europeiske gassforbruket. I 2016 ble rundt ti pst. av etterspørselen
i Europa dekket av LNG transportert på skip.
Norsk gasseksport har lavere klimagassavtrykk enn annen gass til Europa, jf. figur 2.12.
Dette som følge av en effektiv oppstrømsvirksomhet og et transportsystem med lave utslipp. Høye
priser på klimagassutslipp for virksomheten på
norsk sokkel gir sterke insentiver til utslippsreduserende tiltak. Utslippene av metan fra produksjon og transport av petroleum er svært lave på
norsk sokkel.
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EU sentral
Kilde: Statoil, Natural & bio Gas Vehicle Association (NGVA)

Etter 40 år med norsk gasseksport ble det i
2017 satt ny eksportrekord fra norsk sokkel. Om
lag 122 mrd. standardkubikkmeter gass (Sm3), til
en verdi av om lag 200 mrd. kroner, ble eksportert, i hovedsak til andre land i Europa. De største
brukerlandene av norsk gass er Storbritannia,
Tyskland og Frankrike. Den største økningen i
eksport av rørgass var til Storbritannia som økte
med totalt 12 pst. i 2017. Totalt økte røreksporten
med åtte pst. i forhold til 2016. Det ble i 2017 også
satt leveranserekord for en enkeltdag med 376
mill. Sm3. Verdien av gassen som ble solgt denne
ene dagen utgjorde om lag 750 mill. kroner.
Rundt 95 pst. av gasseksporten, eller 117 mrd.
3
Sm , ble transportert til markedet gjennom verdens største og mest avanserte offshore rørledningsnettverk. Rørene på norsk sokkel har en
samlet lengde på om lag 8 800 km, og knytter
sammen rundt 65 produksjonsfelt på norsk sokkel
med tre prosessanlegg på fastlandet (Kårstø, Kollsnes og Nyhamna) og seks mottaksterminaler i
utlandet (i Storbritannia, Tyskland, Belgia og
Frankrike). I tillegg ble om lag 5,5 mrd. Sm3 gass i
2017 eksportert som LNG. Energiinnholdet i
LNG-eksporten fra Melkøya tilsvarer alene om lag
halvparten av Norges elektrisitetsproduksjon.
Norsk gassproduksjon ventes å holde seg på
om lag dagens nivå de neste årene. Siden gasseksporten startet på 70-tallet er drøyt en tredel av
forventede utvinnbare ressurser produsert.
Eksporten har økt særlig kraftig siden 90-tallet og
er nå på et platånivå som ambisjonen er å holde
over tid.
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Langsiktig velstandsutvikling og
energiomlegging
Verdens befolkning vil fortsette å øke fremover. I
løpet av de neste 40 årene forventes den å øke
med 2,5 mrd, som var antallet mennesker i verden
i 1950. Denne veksten tilsvarer nesten dagens
samlede befolkning i verdens to mest folkerike
land; India og Kina. Det forventes fortsatt global
økonomisk vekst og en økende middelklasse.
Flere mennesker vil løftes ut av fattigdom. Asia
generelt, og Kina og India spesielt, vil være viktige drivere for den globale økonomiske veksten
og derfor også for utviklingen i energiforbruket
de neste tiårene.
Utfordringen for energipolitikken i ulike land
fremover vil være å oppnå en fortsatt positiv velstandsutvikling samtidig som forpliktelser i Parisavtalen og andre miljøavtaler overholdes. Viktige
mål i energipolitikken er å bidra til å holde kostnadene ved energiforsyningen nede, fremme energieffektivisering, sikre at energi er tilgjengelig for
brukerne når de trenger den, unngå lokale miljøproblemer og sørge for at klimagassutslippene
fra energibruk reduseres.
De mest autoritative anslagene for verdens
fremtidige energiutvikling kommer fra Det internasjonale energibyrået (IEA). De utgir årlig publikasjonen World Energy Outlook (WEO). I WEO
presenteres flere ulike scenarier for fremtiden.
IEAs hovedscenario er gitt navnet «New Policies
Scenario». Dette scenariet legger til grunn de
ulike lands iverksatte og planlagte energi- og
klimapolitikk, og inkluderer således de konkrete
politikktiltak som de ulike land meldte inn under
Parisavtalen i 2015. Parisavtalens ambisjonsmekanisme innebærer at de nasjonale bidragene under
Parisavtalen skal opprettholdes eller forsterkes
hvert femte år, med første innmelding til FN i
2020.
Olje og gass stod i 2016 for henholdsvis 32 pst.
og 22 pst. av globalt energiforbruk. IEA anslår i
sitt hovedscenario at verdens energiforbruk vil
øke med 27 pst. i perioden 2016–2040. Dette
inkluderer betydelig energieffektivisering og en
nedgang i oljeforbruket innenfor el-generering,
oppvarming og personbiltransport. Samtidig øker
tungtransport, fly, maritim transport og petrokjemi bruken av olje. Antallet elbiler i verden vil
ifølge IEA øke fra dagens to mill. biler (inkludert
plug-in hybridbiler) til 280 mill. i 2040. Samlet gir
dette en lavere veksttakt i forbruket av olje enn
hva som har vært historisk. Oljeforbruket er anslått
til å øke med over 11 mill. fat pr. dag, eller om lag
12 pst. fram mot 2040, jf. figur 2.13.
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Figur 2.13 Forbruk av fossile brensler historisk og
anslag fremover i tre av IEAs scenarier
Kilde: IEA World Energy Outlook (WEO) 2017

For gass venter IEA at det meste av etterspørselsveksten kommer i fremvoksende økonomier, spesielt i Kina og India. Byrået venter at
gass i økende grad vil erstatte kull for å forbedre
luftkvaliteten, spesielt i tett befolkede områder.
Innenfor OECD vil veksten i gassetterspørselen
skje med et lavere tempo. Veksten i gassbruk de
senere årene har vært drevet av den raskt fremvoksende skifergassproduksjonen i USA. Dette
har gitt amerikanske kraftprodusenter og amerikansk industri tilgang på store mengder rimelig
gass. Gassetterspørselen vil øke i elektrisitetssektoren og innenfor industri og husholdninger.
Gassforbruket anslås å øke med 45 pst. fram mot
2040.
I WEO presenteres også et scenario som tar
utgangspunkt i videreføring av dagens etablerte
politikk i de ulike landene og ikke tar hensyn til
politikktiltak som ennå ikke er innført. Med
dagens politikk er energietterspørselen anslått til

2017–2018

å øke med 40 pst. i perioden 2016–2040 , og etterspørselen etter olje og gass er anslått å øke med
henholdsvis 25 og 56 pst.
I publikasjonen presenteres det også et eget
scenario for å illustrere hva som må til for at verden skal kunne nå bærekraftmålene om universell
tilgang på energi innen 2030, begrensning av klimaendringene i tråd med Parisavtalen og sterk
forbedring av luftkvaliteten. Dette krever at de
ulike land i verden gjennomfører en helt annen
politikk enn i dag. I denne analysen beregnes forbruket av naturgass å flate ut etter 2030, mens
oljeetterspørselen er beregnet til å være 25 pst.
lavere i 2040 enn i dag. Olje og gass utgjør i dette
scenariet 48 pst. av verdens energiforbruk i 2040
(henholdsvis 23,4 og 24,5 pst.). Parisavtalens mål
er å holde økningen i den globale gjennomsnittstemperaturen godt under to grader sammenliknet med førindustrielt nivå, og tilstrebe å
begrense temperaturøkningen til 1,5 grader. Det
er gjort svært få modellberegninger for utviklingsbaner der global oppvarming kan begrenses ned
mot 1,5 °C. Som oppfølging av Parisavtalen arbeider FNs klimapanel med en spesialrapport om
virkninger og utslippsbaner knyttet til 1,5 graders
global oppvarming. Rapporten skal ferdigstilles
andre halvår 2018.
Fallet i produksjon fra allerede gjennomførte
investeringer i olje- og gassproduksjon akkumuleres over tid. Oljeproduksjonen fra eksisterende
investeringer i felt er av IEA anslått til drøyt 50
mill. fat pr. dag i 2030 og 33 mill. fat pr. dag i 2040.
Også etter 2025 vil det derfor være behov for en
rekke nye oljeutbygginger globalt for å kunne
dekke oljeetterspørselen. Med en oljebruk i 2040
som beregnet i «bærekraftsscenariet», 73 mill. fat
per dag, kreves det at ny oljeproduksjon tilsvarende dagens totalproduksjon fra de tre største
oljeprodusentene (Russland, Saudi Arabia og
USA) må komme til markedet i 2030 og 2040 for å
dekke etterspørselen, jf. figur 2.14.
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Figur 2.14 Produksjon av olje fra dagens produserende felt i forhold til fremtidig forbruk i IEAs tre scenarioer
Kilde: IEA WEO 2017

Boks 2.1 Oljebruk – elbiler og innsatsfaktor i industrien
Oljeforbruket ellers i transportsektoren (fly,
Om lag 50 pst. av verdens oljeforbruk skjer i
tungtransport, skipstransport etc.) forventes å
transportsektoren, og rundt halvparten av dette
øke, fordi denne delen av transportsektoren er
blir brukt av personbiler. Veksten i antall elbiler
vanskeligere å elektrifisere og/eller omstille til
vil ha en effekt på det totale oljeforbruket de
alternativt drivstoff. Bare innenfor tungtransneste 20 årene. Elbiler utgjør i dag under én pst.
port vil oljeforbruket, ifølge IEA, øke med 4 mill.
av verdens nybilsalg og to promille av verdens
fat per dag mellom 2016 og 2040.
totale bilpark. I IEAs hovedscenario anslås antalI tillegg til dette brukes olje som viktig innlet elbiler i verden til 280 mill. i 2040, eller 140
satsfaktor utenfor energisektoren. I 2016 ble om
ganger antallet i 2016. IEA har anslått at da vil
lag 15 pst. av oljen brukt utenfor energisektoren,
oljeforbruk på 2,5 mill. fat per dag bli erstattet av
bl.a. som råstoff i produksjon av petrokjemiske
elbiler innen 2040. Tallet er ikke høyere fordi
produkter. Karbon- og hydrogenmolekylene er
det i alle scenariene legges til grunn store effekbyggeklosser i produksjon av plast, asfalt,
tivitetsforbedringer i vanlige forbrenningsmotomøbler, klær, datamaskiner, medisiner med mer.
rer og fordi innfasingen av elbiler tar tid.
Siden årtusenskiftet har forbruket utenfor enerBloomberg New Energy Finance (BNEF),
gisektoren økt med over 50 pst. IEA anslår at
som er blant de mest elbil-optimistiske analysedette forbruket vil øke kraftig også fremover, og
byråene, anslår at en tredjedel av verdens bilat etterspørselen etter olje til bruk utenfor enerpark vil være elektrisk i 2040 (inkl. plug-in hybrigisektoren øker med syv mill. fat per dag innen
der). Dvs. at det fremdeles vil være over én mrd.
2040 – altså langt mer enn den oljeetterspørselen
biler med vanlig forbrenningsmotor i 2040.
som erstattes av elbiler i transportsektoren.
Dette er om lag samme antall som i dag. I
Dette kommer av at det pr. i dag er få alternativer
BNEFs scenario vil elbiler bidra til å redusere
til petrokjemiske produkter og at det er nær samoljeetterspørselen med 8 mill. fat per dag i 2040.
menheng mellom økonomisk vekst og økt etterSamlet oljeetterspørsel i dag er til sammenligspørsel etter petrokjemiske produkter.
ning nærmere 100 mill. fat per dag.
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Figur 2.15 Global kostnadskurve
Ressurser i felt og funn. Produksjonskostnad er oppgitt som balansepris, altså den oljeprisen som gir netto nåverdi lik null. Kalkulasjonsrenten som er brukt er 7,5 pst. reelt.
Kilde: Rystad Energy

2.1.5 Lønnsomme norske ressurser
Verdens olje- og gassressurser har ulike kostnader knyttet til leting, utbygging og drift. For at ny
produksjon skal utvikles må forventede fremtidige olje- og gasspriser være så høye at de gjør
den aktuelle utbyggingen lønnsom. Den dyreste
ressursen som bygges ut forventes å gi den
avkastning på kapital som kan oppnås i andre sektorer – «marginal lønnsomhet». På lang sikt vil en
forvente en oljepris som gjør det lønnsomt å
bygge ut og produsere akkurat så mye olje at forventet etterspørsel til samme pris dekkes over tid.
Basert på dette resonnementet kan en trekke
opp en global oljetilbudskurve, jf. figur 2.15. Oljeproduksjon fra norsk sokkel er en relativt sett billig måte å bringe ny oljeproduksjon til markedet
på, også fremover. Så lenge næringen unngår særnorske kostnader og driver effektivt, bør ressurser på norsk sokkel være konkurransedyktige og
lønnsomme også ved svakere etterspørselsutvikling fordi fallet i produksjon fra eksisterende felt
uansett må erstattes.
Det vil være et økt behov for import av gass til
Europa framover. Norske felt sin nærhet til markedet, lave transportkostnader og et integrert og
fleksibelt transportsystem med adgang for alle
produsenter på like vilkår og til lave enhetskostnader gjør disse meget konkurransedyktige i det

europeiske markedet; herunder mot importert
LNG. Norske gassressurser, særlig de som kan
utnytte den etablerte transportinfrastrukturen, vil
derfor ikke være markedsbegrenset i realistiske
scenarier for utvikling av gassmarkedet. I områder uten slik infrastruktur vil nye funn måtte være
større for å kunne bære utbyggingskostnadene.
For både olje og gass vil kostnader og forventet lønnsomhet ved leting, utbygging og drift også
fremover variere internt på norsk sokkel. Særlig
geologiske forhold er viktige for dette, men også
teknologiske og markedsmessige forhold spiller
en viktig rolle.

2.2

En næring med store
fremtidsmuligheter

Petroleumsressursene tilhører det norske folk.
Det har vært bred enighet om at de ekstraordinære inntektene fra olje- og gassutvinning skal
komme eieren av ressursene – det norske folk – til
gode. Petroleumsskattesystemet og Statens
direkte økonomiske engasjement (SDØE) sikrer
at en stor del av verdiskapingen fra petroleumsvirksomheten tilfaller staten.
Ingen annen næring kan sammenlignes størrelsesmessig med petroleumsvirksomheten når
det gjelder ringvirkninger, verdiskaping og inn-
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nalt konkurransedyktig og har stor omstillingsevne. Næringen gir i tillegg store, positive ringvirkninger for andre næringer gjennom overføring av industrikompetanse og -kultur, av teknologi og gjennom ulik knoppskyting. Mange norske leverandørbedrifter leverer også produkter og
tjenester til andre næringer. Det å ha flere ben å
stå på er særlig viktig i perioder når leveransene
til olje- og gassnæringen eller andre av deres markedssegmenter er lavere.

tekter til staten. Siden det første oljefunnet på slutten av 1960-tallet, har eksporten av norsk olje og
gass bidratt til en inntektsutvikling få land har
opplevd. Virksomheten har i sum bidratt til i overkant av 14 000 mrd. kroner i verdiskaping, i
dagens kroneverdi. Verdier som har gitt velferd,
vekst og velstand. I 2017 bidro olje og gass med
168 mrd. kroner til staten, eller over 30 000 kroner
per innbygger. Statistisk sentralbyrå anslår at om
lag syv pst. av samlet sysselsetting, eller i underkant av 200 000 personer, kunne knyttes til petroleumsnæringen i 2016.
Oljenæringen er syklisk. Næringen har de siste
årene vært gjennom en nødvendig omstillingsprosess. Deler av næringen har det fortsatt tøft på
grunn av overkapasitet. Et løft innen effektivisering og nyskaping var påkrevd etter oljeprisfallet i
2014. Fremtidsutsiktene for norsk sokkel er positive med en konkurransedyktig ressursbase, høy
investeringstakt og god interesse fra oljeselskaper
for fortsatt leting, utbygging og drift.
Mange deler av næringen er internasjonalt rettet. Samtidig er mange bedrifters lokalisering i
Norge direkte eller indirekte begrunnet i aktiviteten i hjemmemarkedet. En positiv videre utvikling
på norsk sokkel er derfor avgjørende for å opprettholde og videreutvikle kompetansen – ikke
bare i oljeselskaper og leverandørbedrifter, men i
det brede, norske miljøet, fra universiteter og
institutter til tjeneste- og serviceleverandører.
Petroleumsnæringen har stått for noen av de
største industribragdene i Norge de siste 50
årene. Den er viktig for innovasjon, er internasjo-

2.2.1 Halvparten av ressursene igjen
Mesteparten av produksjonen på norsk sokkel
kommer fra Nordsjøen, men også produksjon fra
Norskehavet er betydelig. I tillegg er det to felt
som produserer i Barentshavet. I denne proposisjonen presenteres utbyggingen av det tredje,
Johan Castberg-feltet. Petroleumsproduksjon på
norsk sokkel er ventet å øke moderat de neste
fem årene, jf. figur 2.16.
De nærmeste årene kommer produksjonen
hovedsakelig fra allerede produserende felt og felt
som i dag er under utbygging. Fra midten av 2020tallet synker produksjonen fra disse feltene, og produksjon fra ressurser som i dag er uoppdagede
begynner å gjøre seg gjeldende. Det tar flere år fra
et funn gjøres til feltet er i drift. For å opprettholde
produksjonen på samme nivå etter midten av 2020tallet, er det derfor behov for raskt å gjøre nye,
større funn.
Ressursregnskapet for 2017 indikerer at drøyt
45 pst. av de totale petroleumsressursene på
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Figur 2.17 Gjenværende ressurser fordelt på felt/
funn/uoppdagede
Kilde: Oljedirektoratet

norsk sokkel er produsert ved utgangen av 2017.
Av de gjenværende ressursene er nærmere 44 pst.
anslått å ligge i eksisterende felt, drøyt ni pst. i
funn som ikke er besluttet utbygget, mens om lag
47 pst. gjenstår å finne, jf. figur 2.17. De anslåtte
uoppdagede oljeressursene på hele norsk sokkel
er store nok til å dekke verdens oljebruk, på
dagens nivå, i litt over fire måneder.
Om lag 44 pst. av gjenværende ressurser på
norsk sokkel antas å ligge i Nordsjøen. Om lag 36
pst. ventes ligge i Barentshavet, mens resten ligger
i Norskehavet. For de anslåtte uoppdagede ressursene er situasjonen annerledes. Nesten to tredjedeler av disse ligger i Barentshavet mens resten er
fordelt på Norskehavet og Nordsjøen. Oppsidepotensialet er desidert størst i Barentshavet der en
har store områder som ikke er utforsket.

2.2.2

2017–2018

gen for nordmenn. Da den første oljen ble produsert i 1971, var inntektsnivået i Norge lavt sammenliknet med andre industriland. I dag er Norge
et av verdens rikeste land. Mens BNP per innbygger i 1971 var nesten 40 pst. lavere i Norge enn i
USA, var nivået i 2015 rundt ti pst. høyere, selv
etter det kraftige oljeprisfallet.
Petroleumsindustrien er den enkeltnæringen
som står for høyest andel av verdiskapingen; 14
pst. av all verdiskaping i Norge kom i 2017 direkte
fra olje- og gassproduksjonen. Hvis leverandørindustrien inkluderes, sysselsetter næringen direkte
og indirekte i underkant av 200 000. Verdiskaping
per sysselsatt er vesentlig høyere i petroleumsnæringen enn i andre næringer Det må ses i sammenheng med at virksomhetene baserer seg på
en ikke-fornybar ressurs og derfor gir høyere
avkastning enn annen virksomhet.
Mesteparten av petroleumsproduksjonen på
norsk sokkel eksporteres, og verdiene står for om
lag 40 pst. av total norsk eksport, og nær halvparten av norsk vareeksport. Næringen har siden
2002 gitt staten en netto kontantstrøm på over
5 000 mrd. i dagens kroneverdi. I 2017 utgjorde
statens nettokontantstrøm fra petroleumsvirksomheten 168 mrd. kroner.
Inntektene er direkte påvirket av råvarepriser
og produksjonen på norsk sokkel, og er således
syklisk av natur. Handlingsregelen innebærer at
statens netto kontantstrøm i sin helhet settes til
side i Statens pensjonsfond utland sammen med
avkastningen av fondets eiendeler, mens uttaket
over tid skal følge den forventede realavkastningen av fondet, anslått til tre pst. Fondet og handlingsregelen bidrar dermed til å skjerme statsbud-

Olje og gass
668 MRD

Høy verdiskaping og store statlige
inntekter

Petroleumsnæringen er Norges største målt i verdiskaping, statens inntekter, investeringer og
eksportverdi, og er således en bærebjelke for
norsk arbeidsliv og finansiering av velferdssystemet. Siden det første oljefunnet har virksomheten i sum bidratt til om lag 14 000 mrd. kroner i
verdiskaping målt i dagens kroneverdi.
Norge er en havnasjon. Den økonomiske aktiviteten i våre havområder domineres av petroleumsvirksomheten, herunder en stor del av den
norske maritime næringen, jf. figur 2.18.
Aktiviteten i petroleumsnæringen har gjennom flere tiår bidratt vesentlig til velstandsøknin-

Overlapp Olje og gass/Maritim
130 MRD

Overlapp Sjømat/Olje og gass
0,1 MRD

Maritim
183 MRD
Overlapp Maritim/
Sjømat
1,8 MRD
Sjømat
41 MRD

Figur 2.18 Havnæringenes verdiskaping i 2014, mrd.
kroner
Kilde: Menon Economics
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sjettet fra kortsiktige, sykliske svingninger i oljeprisen. De enorme inntektene som er tilført Statens pensjonsfond utland fra norsk sokkel siden
årtusenskiftet illustrerer det store bidraget til
nordmenns velferd som en aktiv petroleumspolitikk har gitt. Overføringene fra fondet til statsbudsjettet innebærer at vi kan ha et høyere offentlig
velferdstilbud enn statens inntekter fra fastlandsøkonomien alene tilsier. I 2018 utgjør bruken av
oljeinntekter om lag 230 mrd. kroner1. Det tilsvarer drøyt 43 000 kroner per innbygger eller over
174 000 kroner for en familie på fire.

2.2.3

En teknologinæring med 200 000
arbeidsplasser og store ringvirkninger
På tross av at norsk produksjon utgjør under to
pst. av verdens oljeproduksjon, er norsk sokkel et
av verdens største offshoremarkeder. Samlet sett
utgjør etterspørselen fra leting, utbygging, drift og
nedstengning på norsk sokkel et marked på over
200 mrd. kroner per år, jf. figur 2.19. Dette er et
marked der norskbaserte leverandører samlet
sett har vært og er konkurransedyktige og derfor
har vunnet mange oppdrag.
Siden 2000-tallet har norsk leverandørindustri
også gradvis økt sin aktivitet i utenlandske markeder, og flere norske bedrifter har opparbeidet
betydelige markedsposisjoner internasjonalt. I
2016 kom om lag 35 prosent av omsetningen fra
internasjonal virksomhet, ifølge Rystad Energy.
Utviklingen for norskbaserte oljeteknologibedrifter og andre leverandører er nært knyttet til
utsiktene for lønnsom aktivitet på norsk sokkel.
Norsk sokkel har vært et teknologisk laborato-
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Figur 2.19 Etterspørselen fra norsk sokkel
Kilde: Oljedirektoratet
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Målt ved det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet.
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rium som har lagt grunnlaget for utviklingen av en
høykompetent og internasjonalt konkurransedyktig industri. Det er viktig at dette fortsetter for at
norske leverandører skal være konkurransedyktige også fremover. Det beste myndighetene kan
bidra med for å sikre en positiv fremtid for alle
disse bedriftene og teknologimiljøene er å legge til
rette for fortsatt lønnsom aktivitet på norsk sokkel.
Utvikling av ny kunnskap og teknologi står sentralt i forvaltningen av petroleumsressursene på
norsk sokkel. Gjennom forskning, utvikling og
demonstrasjon av ny teknologi har det siden starten
av petroleumsvirksomheten blitt arbeidet for å finne
gode løsninger på hvordan man kan oppnå god ressursforvaltning gjennom effektiv leting, utbygging
og drift. Teknologiutviklingen har vært viktig for
både å oppnå høyest mulig verdiskaping fra ressursene på norsk sokkel og ivareta hensynene til helse,
miljø og sikkerhet. Et tett samarbeid mellom oljeselskap, leverandørbedrifter og forskningsinstitusjoner har vært en forutsetning for å lykkes i utviklingen av ny teknologi og nye løsninger.
Den bevisste satsingen på forskning og teknologiutvikling også fra myndighetssiden har lagt
grunnlaget for næringsutvikling og sysselsetting i
Norge. Den norske petroleumsnæringen er i dag
på mange områder verdensledende, og utvikler
stadig ny og bedre teknologi som gjør næringen i
stand til å takle både store og komplekse utfordringer, og få fram avanserte, mer effektive og
kostnadsbesparende løsninger. Dette gir konkurransefortrinn som næringen utnytter både i hjemmemarkedet og internasjonalt.
Leverandører som helt eller delvis leverer til
petroleumsvirksomheten består av over 1 100 selskaper. Den er Norges største næring målt i
omsetning når en ser bort fra salg av olje og gass.
I mange lokalsamfunn langs kysten, fra Agder til
Nordmøre, er en svært høy andel av befolkningen
ansatt i eller i tilknytning til leverandørindustrien,
jf. figur 2.20. Næringen trekker også stadig lenger
nordover.
Sterke kunnskapsmiljø innen petroleumsvirksomhet finnes over hele landet. Rogaland, hvor et
bredt spekter av leverandørbedrifter er etablert,
er svært viktig. I øvrige deler av landet har leverandørbedriftene typisk etablert seg med basis i
lokal spisskompetanse og etterspørsel. Sørlandet
har verdensledende selskaper innen boreteknologi. Oslo og Akershus har veletablerte miljøer
innen ingeniørtjenester og andre tjenester (f.eks.
finans og rådgivning) samt en konsentrasjon av
seismikkselskaper. Nord-Vestlandet bidrar med
en maritim virksomhet som representerer et komplett skipsbygging- og skipsutstyrsnettverk for

6542

26

Prop. 80 S
Utbygging og drift av Johan Castberg-feltet med status for olje- og gassvirksomheten

Rogaland
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Sør-Trøndelag
Nordland
Vest-Agder
Buskerud
Sogn og Fjordane
Finnmark
Troms
Vestfold
Aust-Agder
Nord-Trøndelag
Telemark
Østfold
Oppland
Hedmark

78 700
42 500
25 800
17 900
13 000
11 000
9 700
9 000
7 500
6 800
6 100
6 100
5 900
4 200
4 000
3 600
3 400
500
400

■

Olje og gass

■

Olje og gass/maritim

■

Maritim

■

Maritim/sjømat

■

Sjømat

■

Sjømat/olje og gass

Figur 2.20 Sysselsetting fra havnæringene i 2014
Kilde: Menon Economics

blant annet avanserte offshorefartøy. I Buskerud,
særlig rundt Kongsberg, finner vi ledende miljøer
innen subsea-teknologi, automasjon og dynamisk
posisjonering. Bergensregionen er senter for vedlikehold av plattformer og subseautstyr, mens
Trondheim har et sterkt forsknings- og utdanningsmiljø. I takt med at aktiviteten til havs har
beveget seg nordover, har det utviklet seg kompetansebaser innen en rekke ulike segmenter i de
nordligste fylkene, som engineering, konstruksjon og fabrikasjon, vedlikehold og modifikasjon,
sikkerhet og beredskap samt operasjonelle tjenester.
Utforskning og utvinning av olje- og gassressurser til havs krever solid kunnskap, avansert
teknologi og hardt arbeid. Bjørnland, Thorsrud
og Torvik (2018)2 påpeker nettopp at ressursinnsatsen i utforskning og utvinning av petroleum gir
positive læringseffekter ikke bare mellom leverandørbedrifter, men også mellom bedrifter i petroleumsnæringen og andre deler av økonomien.
Petroleumsnæringen har over tid bidratt til en
kunnskapsbase som mange andre næringer har
hatt nytte av. De viser at petroleumsnæringen har
bidratt til økt produktivitet og produksjon ikke
bare i tradisjonell konkurranseutsatt fastlandsøkonomi, men også i skjermet sektor.
Det er en rekke eksempler på at den kompetansen som de ulike deler av den norske petrole2

Bjørnland H., Thorsrud L.A. og Torvik R, 2018, «Dutch
Disease Dynamics Reconsidered». Dette er i stor grad en
videreutvikling av tidligere arbeider som eksempelvis
Bjørnland og Thorsrud, 2013, «Boom or Gloom? Examining the Dutch Disease in two-speed economies».

2017–2018

umsklyngen besitter er relevant og viktig for
andre næringer i og utenfor energisektoren, fra
medisin og romfart til informasjonsteknologi, miljøovervåking og industriutstyr.
Denne kunnskaps- og teknologioverføringen
og de brede læringsprosessene gjør at leverandørindustrien blir en vekstmotor og kilde til inntektsgenerering i hele økonomien. Det er grunn
til å anta at disse læringsprosessene finner sted i
utdanningssektoren,
forskningsinstitusjonene,
næringslivet og gir inspirasjon til innovasjon som
følge av en bred offentlig oppmerksomhet. Slike
prosesser finner sted både jevnt over tid og ved
plutselige sjokk i petroleumsaktiviteten. De kan
stoppe opp, men blir ikke reversert dersom impulsene fra petroleumsaktiviteten stopper opp. Slik
sett bidrar samspillet mellom leverandørnæringen
og den tradisjonelle konkurranseutsatte fastlandsindustrien til en bredere, mer robust og kunnskapsrik næringsstruktur – i hele landet.
Flere selskaper i leverandørindustrien betjener andre næringer, blant annet industri, havbruk
og vindkraft til havs. Dette er viktige tilleggsoppgaver, men olje- og gassvirksomhet vil også fremover forbli det viktigste kjernemarkedet for de
fleste leverandørbedriftene.

2.2.4 Sikker og ren leting, utbygging og drift
Forvaltningsansvaret for petroleumssektoren er
fordelt på flere departementer og direktorater.
Ivaretakelse av helse, miljø og sikkerhet (HMS)
har fra starten vært en sentral del av forvaltningen
av petroleumsvirksomheten. Arbeids- og sosialdepartementet og Petroleumstilsynet har myndighetsansvaret for helse, arbeidsmiljø, sikkerhet og
sikring i alle faser av virksomheten. Regjeringens
ambisjon er at norsk petroleumsvirksomhet skal
være verdensledende på HMS. Dette er en ambisjon som næringen stiller seg bak. Ansvaret for
sikkerhetsnivået ligger hos næringen selv.
Over tid har HMS-nivået i petroleumsvirksomheten utviklet seg i en positiv retning, og myndighetene og partene i næringen er enige om at sikkerhetsnivået i næringen i Norge er høyt. Storulykkeindikatoren var i 2017 på et lavt nivå. Samtidig er petroleumsvirksomheten en industri med
et potensiale for storulykker, og de siste årene har
det vært flere alvorlige ulykker og hendelser.
Slike hendelser minner om at sikkerhet er ferskvare. HMS-situasjonen i petroleumsvirksomheten
må derfor kontinuerlig stå høyt på dagsorden. For
en nærmere omtale av HMS-aspektene vises det
til Meld. St. 12 (2017–2018) Helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten.

2017–2018
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Boks 2.2 Teknologioverføring fra petroleumsvirksomheten

Figur 2.21

Figur 2.22

Kilde: National Oilwell Varco (NOV)

Kilde: Statoil, Øyvind Gravås

Seabox (nå National Oilwell Varco) har utviklet teknologi for
rensing av sjøvann direkte på havbunnen i forbindelse med
oljeutvinning. Denne teknologien kan også brukes for å produsere drikkevann. Løsningen har blitt presentert for land i
Midtøsten som ser at dette ville kunne gi dem store fordeler
i produksjon av drikkevann. Seabox skal bygges og testes på
Hamek i Harstad.

Statoils første pilotanlegg for fullskala, flytende havvindmøller skal bruke overvåking- og kontrollsystemer fra olje- og
gassnæringen. Origo Solutions har opparbeidet seg en sterk
kompetanse på slik systemteknologi som brukes i fastlandsindustrien men som også kan anvendes innenfor markedet
for fornybar energi, slik som dette pilotanlegget.

Figur 2.24
Kilde: Salmar
SalMar har utviklet et havbasert halvt nedsenkbart oppdrettsanlegg som flyter stabilt på større dyp med mer stabile havstrømmer. Dette er utviklet i Trondheim i et samarbeid med
sentrale leverandører innen havbruksnæringen og offshoreindustrien. Konseptet testes ut utenfor Trøndelag.

Figur 2.23
Kilde: Shutterstock
Forskningsmiljøer i Stavanger (SUS, UiS og IRIS) utvikler
datamodeller som simulerer strømning av olje og vann i reservoarbergarter til å oppdage trange blodårer rundt hjertet.
Dette vil kunne erstatte dagens røntgenundersøkelser av
hjertets kransårer med kateter ved utredninger av om pasienter trenger bypass eller blokking.
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Figur 2.25 Holdningsarbeid er viktig for å oppnå en trygg arbeidsplass
Kilde: Statoil, Kværner, Øyvind Sætre

Petroleumsvirksomhet kan påvirke det marine
miljøet negativt gjennom utslipp av utboret steinmasse, tilsatte kjemikalier, olje eller andre naturlige komponenter til sjø, samt fysisk påvirkning på
havbunnen. Seismiske undersøkelser kan påvirke
fisk og marine pattedyr. Petroleumsvirksomheten
er også forbundet med en risiko for akutt forurensning.
Hensynet til det ytre miljø og andre næringer
har fra starten vært en integrert del av forvaltningen av aktiviteten på sokkelen. Dette gjelder i alle
faser av virksomheten – fra åpning av nye områder, via tildelinger av utvinningstillatelser og til
gjennomføring av leting, utbygging, drift og
avslutningen av et felt.
Myndighetsansvaret for ytre miljø ligger hos
Klima- og miljødepartementet og Miljødirektoratet. Gjennom HMS-forskriftene og tillatelser etter
forurensningsloven setter myndighetene rammer
for utslippene fra virksomheten. Det stilles
strenge krav til at operatørene bruker kjemikalier
som inneholder minst mulig miljøfarlig stoff, at
utslippene er så lave som mulig og at operatørene
utvikler ny teknologi. Dette har ført til at mange
av utslippene er mye lavere enn før. Pålagt mil-

jøovervåking bidrar til at effektene av utslippene
holdes under oppsikt.
Det er en risiko for akuttutslipp (uhellsutslipp)
av olje ved petroleumsvirksomhet. Det har vært få
større utslipp av råolje på norsk sokkel, og det har
ikke vært uhellsutslipp av olje på norsk sokkel
som har nådd kysten i løpet av de mer enn 50
årene med aktivitet. Det er ikke påvist skade på
havmiljøet som følge av de akuttutslipp som har
skjedd i perioden. Oljeverntiltak vil redusere konsekvensene av eventuelle større, akutte oljeutslipp. Det stilles derfor krav til oljevernberedskap
overfor rettighetshaverne. I områder med naturverdier som deler av året er særlig sårbare for
oljeutslipp er det også, som et føre-var-tiltak, etablert tidsbegrensninger for leteboring i oljeførende lag i slike perioder.
Petroleumsvirksomheten er underlagt streng
virkemiddelbruk for å begrense utslippene til luft
fra produksjonsaktiviteten, vesentlig strengere
enn i andre petroleumsproduserende land. At virkemiddelbruken fungerer fremgår av tall som rapporteres inn til IOGP (International Association of
Oil & Gas Producers). Disse tallene viser at norske utslipp er vesentlig lavere per produsert enhet

Kg per Sm3 oljeekvivalent

2017–2018
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Figur 2.26 Utslipp til luft på norsk sokkel
sammenlignet med internasjonalt gjennomsnitt
Kilder: International Association of Oil and Gas Producers
(IOGP), Epim Environmental Hub (EEH) og Norsk olje og gass

enn gjennomsnittet for oljeproduserende land, jf.
figur 2.26. Utslippene varierer mellom ulike felt,
både i Norge og internasjonalt.
Hovedvirkemidlene i klimapolitikken på norsk
sokkel er økonomiske. Allerede i 1991 ble det innført en CO2-avgift på norsk sokkel. Virksomheten
har i dag kvoteplikt under det europeiske kvotesystemet for klimagasser (ETS) i tillegg til CO2avgift. Avgiftssatsen er høy og kommer på toppen
av kvoteplikten. Sammen gir disse økonomiske virkemidlene oljeselskapene kontinuerlig en økonomisk egeninteresse av å gjennomføre alle utslippsreduserende tiltak som har et rimelig kostnadsnivå. Den samlede utslippskostnaden for norsk
sokkel er nå over 500 kroner per tonn CO2. Dette
er vesentlig høyere enn for annen industri.
Kostnaden (kvoter og avgifter) for oljeselskapene ved klimagassutslipp på norsk sokkel er mye
høyere enn i andre produsentland, jf figur 2.27.
Siden norske utslipp per produsert enhet er
vesentlig lavere enn gjennomsnittet for andre land
vil globale utslipp fra produksjonsleddet øke hvis
norsk petroleumsproduksjon erstattes med produksjon fra disse landene. I tillegg er CO2-utslipp
fra norsk petroleumsvirksomhet omfattet av det
europeiske kvotesystemet, slik at utslipperne
betaler for utslippene sine og det medfører færre
kvoter tilgjengelig andre steder i Europa. I et slikt
kvotesystem kan utslippene reduseres kun gjennom å redusere kvotemengden tilgjengelig i markedet. Svært lite av verdens øvrige petroleumsproduksjon er omfattet av tilsvarende ordninger.
Sentrale elementer i den etablerte oljepolitikken bidrar til at det er lave utslipp fra produksjonen på norsk sokkel. Av ressursforvaltningsmessige hensyn har det helt fra 70-tallet ikke vært til-

••
•

Figur 2.27 Pris på klimagassutslipp i ulike
petroleumsprovinser, kroner per tonn
CO2-ekvivalenter, i 2016
Kilde: KPMG

latt å brenne gass over fakkel (fakling) utover i
sikkerhetsøyemed. Det har i tiår vært stor oppmerksomhet mot å unngå lekkasjer og andre
utslipp av metan. Det er etablert et effektivt transportsystem for naturgass som gjør at transporten
skjer med lave utslipp. Det stilles strenge klimakrav til produksjonsfasen på felt på norsk sokkel
også gjennom et krav til bruk av beste tilgjengelige teknologi ved nye utbygginger. I tillegg er det
krav om at kraft fra land utredes for nye utbygginger og ved store ombygginger av eksisterende
felt. På sokkelen er det to fullskalaanlegg for
utskilling og deponering av CO2 som kommer opp
fra reservoaret. Disse er knyttet til Sleipner- og
Snøhvit-feltene. Enova har ordninger som støtter
pilotering og demonstrasjon av nye energi- og klimateknologier, også i petroleumssektoren. I tillegg er arbeidet med å få etablert et nytt senter for
lavutslippsteknologi i gang. Disse tiltakene bidrar
til oppmerksomhet mot mer langsiktige løsninger
og teknologigjennombrudd, og er en viktig del av
virkemiddellapparatet.
Dette er smart virkemiddelbruk og det virker.
Prisingen av utslipp har gitt store resultater i form
av reduserte utslipp fra norsk sokkel, anslått til
fem mill. tonn CO2-ekvivalenter årlig i KonKraftrapporten «Petroleumsnæringen og klimaspørsmål» fra 2009. Etter dette er ytterligere tiltak gjennomført. Næringen la i 2016 frem et klimaveikart
med ambisiøse mål om lavere utslipp samtidig
som man oppnår en positiv produksjonsutvikling
på norsk sokkel.
Norsk petroleumspolitikk og norsk klimapolitikk bygger på prinsippet fra det FN-ledede klimasamarbeidet om at hvert land er ansvarlig for
utslipp fra sitt territorium og sin økonomiske
sone. Norge er derimot ikke ansvarlig for utslipp
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utenfor eget territorium. Det innebærer at forbruk i utlandet av petroleum som er produsert i
Norge ikke er noe norske myndigheter er forpliktet til å ta ansvar for. Fra en rent praktisk side er
det ikke mulig for et land å ta formelt ansvar for
utslipp i et annet lands territorium, da land ikke
har kontroll på virkemidler (legale, økonomiske
eller andre) i et annet land. Gjennom sin klimapolitikk ønsker norske myndigheter likevel å stimulere til mindre utslipp også i andre land, og fører
derfor en aktiv politikk som går langt utover det
Norge er folkerettslig forpliktet til å gjøre.

2.2.5 Eksisterende felt og nye utbygginger
Ved årsskiftet 2017/2018 var det 85 produserende
felt på norsk sokkel, 66 i Nordsjøen, 17 i Norskehavet og to i Barentshavet. Dette er lønnsomme
felt som bidrar med inntekter både til selskapene
og til staten. Produksjonen er robust også mot
perioder med relativt sett lave priser på olje og
gass. Aktivitetsnivået på norsk sokkel er høyt
både i absolutte tall og i historisk perspektiv selv
om investeringene er vesentlig lavere enn i 2013
og 2014. Det ble investert 122 mrd. kroner på
norsk sokkel i 2017.
Ressurstilveksten fra nye funn har de siste
årene vært lav. Dersom det ikke blir gjort nye,
større funn vil, investeringsaktiviteten bli redusert på mellomlang sikt i mangel av nye, større
utbygginger. Tilsvarende vil det være viktig med
modning av nye prosjekter og tiltak for effektiv
drift og økt utvinning på felt i drift for å opprettholde aktivitetsnivå, verdiskaping og sysselsettingen over tid.
I 2016 ble fem planer for utbygging og drift
(PUD) levert inn til myndighetene: Byrding, Dvalin, Oda, Trestakk og Utgard. Alle er godkjent og
enten satt i produksjon (Byrding) eller er under
utbygging. Det er totalt åtte pågående utbygginger
der utbyggingsplan ble levert før 2017, jf. figur 2.28.
Samlede investeringer for disse prosjektene er
anslått til om lag 214 mrd. kroner i faste 2017-priser.
Det ble også fattet investeringsbeslutning på
en rekke nye utbyggingsprosjekter i 2017. Ti prosjekter leverte PUD, med en forventet samlet
investering på over 120 mrd. kroner i faste 2017priser: Johan Castberg, Ærfugl, Bauge, Njord
videreutvikling, Fenja, Snorre videreutvikling,
Skogul, Yme, Ekofisk 2/4 Victor Charlie og Valhall flanke vest. Disse utbyggingsprosjektene er
store, lønnsomme industriprosjekter i milliardklassen som en ikke finner i andre deler av norsk
næringsliv.

2017–2018

Da norsk leverandørindustri er internasjonalt
konkurransedyktig gir prosjekter på norsk sokkel
erfaringsmessig betydelig aktivitet og sysselsetting på fastlandet. For eksempel er 70 pst. av kontraktene for Johan Sverdrup første byggetrinn tildelt leverandører med norsk fakturaadresse.
Disse bedriftene er lokalisert på mange ulike steder i Norge, jf. figur 2.29.
De ti utbyggingene som det ble levert utbyggingsplan for i 2017 er i utbyggingsfasen anslått å
gi grunnlag for nesten 110 000 årsverk i Norge
fordelt over flere år. Oppdrag knyttet til disse
utbyggingene er viktig for mange bedrifter rundt i
landet, herunder i de delene av landet som ble
hardest rammet etter oljeprisfallet i 2014. Oppdrag knyttet til disse ti nye utbyggingene kommer
i tillegg til oppdrag knyttet til allerede pågående
utbygginger, samt ytterligere investeringer og tiltak på eksisterende felt.
For å opprettholde verdiskapingen fra norsk
sokkel, er det viktig å kontinuerlig identifisere og
modne frem prosjekter for å videreutvikle felt.
Effektiviseringen og nyskapingen som har funnet
sted de siste årene gir grunnlag for flere lønnsomme prosjekter og dermed god ressursforvaltning og høy verdiskaping. Prosjektene som nå
vedtas, forventes å gi solid verdiskaping og vil
være robuste ved oljepriser vesentlig under
dagens nivå.
Det arbeides med mange prosjekter på eksisterende felt som gir betydelig reservetilvekst. I
ressursregnskapet for 2017 inngår 284 prosjekter
for økt olje- og/eller gassproduksjon og forlenget
levetid på eksisterende felt. Dette utgjør til
sammen 935 mill. Sm3 o.e.
Det er forventet investeringsbeslutning på
flere nye utbyggingsprosjekter også i 2018 og
2019. De tre største prosjektene i 2018 – Nova,
Johan Sverdrup byggetrinn to og Troll fase tre –
har alene et samlet investeringsanslag på om lag
70 mrd. kroner.
Det er også flere andre utbyggingsprosjekter
som selskapene arbeider med, og hvor det kan bli
levert utbyggingsplan i 2018/2019. Det inkluderer:
Luno II, Mikkel Sør, Smørbukk Nord, Trell og
Trine, Garantiana, Fogelberg og Tor. Rettighetshaverne i området mellom Alvheim og Oseberg
(North of Alvheim og Krafla/Askja – Noaka) jobber
med å modne frem et robust utbyggingskonsept for
området. Det arbeides også videre med prosjekter
som Alta/Gohta og Wisting i Barentshavet.
Petroleumsnæringen er internasjonal og påvirkes derfor direkte av internasjonale kostnads- og
kapasitetsforhold som f.eks. endringer i verdensmarkedspriser på innsatsfaktorer som stål. Disse
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Planer for utbygging og
drift (PUD) levert i 2017
Johan Castberg Statoil
Ærfugl Aker BP
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Pågående utbygginger,
PUD levert før 2017
Aasta Hansteen Statoil

Bauge Statoil

Dvalin DEA Norge

Njord (Njord future) Statoil

Trestakk Statoil

Fenja VNG

Martin Linge Statoil

Snorre (SEP) Statoil

Oseberg (Vestflanke) Statoil

Skogul Aker BP

Johan Sverdrup Statoil

Yme (New development) Repsol

Utgard Statoil

Ekofisk Sør (2/4 VC)
ConocoPhillips
Valhall (flanke vest) Aker BP

Oda Spirit Energy Norge

Figur 2.28 Felt under utbygging på norsk sokkel
Kilde: Olje- og energidepartementet

kostnadene er redusert de siste årene. Det
samme er driftskostnadene. En viktig grunn til at
de nye investeringsbeslutningene er de tiltak
petroleumsnæringen selv har satt i verk de siste
årene for å redusere kostnadsnivået på norsk sokkel. Forenkling og forbedringsarbeid har medført
endrede arbeidsprosesser internt og mellom operatør og leverandører. Tiltakene har gitt resultater
og vises både i form av lavere investeringskostnader for nye prosjekter, reduserte kostnader på
utvinningsbrønner på felt i drift og i reduserte
drifts- og letekostnader.
Oljedirektoratet sammenlignet i sin ressursrapport for 2017 operatørselskapenes anslag
for investeringskostnader i syv ulike utbyggingsprosjekter3. Analysen viste stor reduksjon i prosjektenes balansepriser, for enkelte mer enn en
halvering. For de sju prosjektene som er undersøkt i ODs ressursrapport er balanseprisen redusert til under 40 US dollar per fat oljeekvivalenter,
for noen under 30. Denne reduksjonen i investeringskostnader gjør nye utbygginger mer robuste
også mot perioder med lavere olje- og gasspriser.
Driftskostnadene er også redusert de siste
årene. En beregning basert på de 67 feltene som
3

Johan Sverdrup byggetrinn II, Johan Castberg, Utgard,
Oda, Trestakk, Dvalin og Bauge.

kom i produksjon før 2013 og som fortsatt produserte i 2016, viser at den samlede driftskostnaden
falt fra 54 til 40 mrd. kroner fra 2014 til 2016. Dette
utgjør en reduksjon på om lag 26 pst.
I driftsfasen er det flere forhold som påvirker
hvor lønnsomt et utbyggingsprosjekt viser seg å
bli til slutt. Dette er forhold som oljepris, driftskostnader i løpet av produksjonsperioden og hvor
mye ressurser som blir realisert før nedstengning. På de fleste felt på norsk sokkel har utvinnbare reserver økt i produksjonsfasen. Dermed forlenges også levetiden. For felt i drift har gjennomsnittlig levetid økt med 12 år sammenlignet med
forventningen i PUD.
Det er viktig at rettighetshaverne tar beslutninger som er i tråd med god ressursforvaltning.
Kostnadsreduserende tiltak gir ikke bare bedre
lønnsomhet på kort sikt, men understøtter også
langsiktig verdiskaping. Når forekomster skal
bygges ut, er det viktig både at alle relevante alternativer blir utredet slik at det velges løsninger
som har fleksibilitet til å ivareta fremtidige muligheter, og at prosjektene er kvalitetssikret slik at
rettighetshaverne har en robust gjennomføringsplan. Selv om det finnes noen unntak, ender de
fleste prosjektene på norsk sokkel opp med utbyggingskostnader innenfor usikkerhetsspennet som
er angitt i utbyggingsplanen.
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2017–2018

Boks 2.3 Feltutbygginger som leverte plan for utbygging og drift i 2017
norsk sokkel. Prosjektet innebærer en omfatJohan Castberg-feltet i Barentshavet ble påvist i
tende havbunnsutbygging med seks nye hav2011 og planlegges utbygd med et flytende probunnsrammer koblet opp mot Snorre A som er
duksjons- og lagerskip. Statoil er operatør. Dette
beregnet å øke utvinningen på Snorre-feltet med
er den største av utbyggingene som ble beslut31 mill. Sm3 olje. Planlagt produksjonsstart er i
tet i 2017. Utbyggingen av Castberg-feltet er
grundig beskrevet i proposisjonens del 3.
2021. Investeringene er anslått til 19,3 mrd. kroÆrfugl er et gass- og kondensatfelt påvist i
ner. Statoil er operatør.
2000 vest for Skarv-feltet i Norskehavet. Ærfugl
Skogul er et mindre oljefelt i midtre del av
skal knyttes opp til Skarv. Feltet skal etter plaNordsjøen. Utvinnbare reserver er 1,5 mill. Sm3
nen starte produksjon i 2020 og utvinnbare
olje og feltet vil knyttes opp til produksjonsski3
reserver er 44 mill. standardkubikkmeter (Sm )
pet på Alvheim-feltet. Investeringene er anslått
til 1,5 mrd. kroner. Forventet produksjonsstart
oljeekvivalenter (o.e.) Ærfugl er ventet å produer i 2020. Aker BP er operatør. PUD for Skogul
sere i 15 år og samtidig forlenge levetiden og
er godkjent.
øke de utvinnbare reservene på Skarv. InvesteYme-feltet i Nordsjøen skal gjenutbygges
ringene er anslått til 8,5 mrd. kroner1. Aker BP
med en oppjekkbar innretning med bore- ogproer operatør for feltet. PUD for Ærfugl er godsessanlegg. Utvinnbare reserver er drøyt ti mill.
kjent.
Sm3 o.e, og investeringene er anslått til 8,2 mrd.
Njord videreutvikling er et oppgraderingsog utviklingsprosjekt i Norskehavet. Njord-innkroner. Forventet produksjonsstart er i 2020.
retningene skal oppgraderes for å kunne produRepsol er operatør. PUD for Yme er godkjent.
sere fram mot 2040, samt gi mulighet for effekEkofisk 2/4 Victor Charlie er et økt utvintiv utbygging av Bauge og Fenja (se under).
ningsprosjekt i Nordsjøen som innebærer en ny
Gjenværende utvinnbare reserver i Njord-feltet
havbunnsramme for vanninjeksjon og boring og
(inkludert tilknyttede Hyme) er 28 mill. Sm3 o.e.
komplettering av fire nye injeksjonsbrønner.
Prosjektet skal øke utvinningen fra Ekofisk med
Investeringene er anslått til 15,1 mrd. kroner2.
2,7 mill. Sm3 o.e. Investeringene er anslått til 2,3
Produksjonsstart er planlagt til 4. kvartal 2020.
Statoil er operatør. PUD for Njord videreutvikmrd. kroner. Forventet produksjonsstart er mot
ling er godkjent.
slutten av 2018. ConocoPhillips er operatør.
Bauge er et oljefelt i Norskehavet, som vil bli
PUD er godkjent.
bygget ut med en havbunnsinnretning knyttet til
Valhall flanke vest er et utbyggingsprosjekt i
Njord-plattformen. Utvinnbare reserver er drøyt
Nordsjøen som innebærer utplassering av en
11 mill. Sm3 o.e., og investeringene er anslått til
ubemannet brønnhodeplattform som skal styres
fra feltsenteret på Valhall. Den nye innretningen
3,8 mrd. kroner2. Produksjonsstart er planlagt
vil ha kapasitet for fremtidige brønner. Utbygtil 4. kvartal 2020. Statoil er operatør. PUD for
gingen skal øke utvinnbare reserver med snaut
Bauge er godkjent.
ti mill. Sm3 o.e. Investeringene er anslått til 5,5
Fenja er et oljefelt i Norskehavet, som vil bli
bygget ut med en havbunnsinnretning knyttet til
mrd. kroner. Produksjonsstart er ventet i 2019.
Njord-plattformen. Utvinnbare reserver er 15
Aker BP er operatør. PUD for Valhall flanke vest
mill. Sm3 o.e., og investeringene er anslått til
er godkjent.
10,2 mrd. kroner. Planlagt produksjonsstart er i
1
Alle investeringsbeløp i denne boksen er angitt i faste
2021. VNG Norge er operatør. PUD for Fenja er
2017-priser.
godkjent.
2
Det siste oppdaterte investeringsanslaget for utbygginSnorre videreutvikling i Nordsjøen er et av
gen, jf. Prop. 1 S (2017–2018) for Olje- og energidepartmentet.
de største prosjektene for økt oljeutvinning på
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Figur 2.29 En rekke bedrifter rundt i landet leverer til Johan Sverdrup-utbyggingen
Kilde: Statoil

Mange felt på norsk sokkel har etter hvert
infrastruktur med ledig kapasitet, det være seg i
prosessanlegg på plattformer og produksjonsskip,
i rørledninger eller på landanlegg/terminaler.
Denne ledige kapasiteten kan benyttes ved utbygging av nye felt. Innfasing til eksisterende infrastruktur er i mange tilfeller en kostnadseffektiv,
og eneste økonomisk lønnsomme, måte å bygge
ut småfelt på. De senere årene finnes det mange
eksempler på utbygginger som knytter seg til
eksisterende felt, blant annet Maria, Trestakk,
Dvalin, Byrding, Oda og Utgard.
Innfasing av mindre felt til eksisterende feltinfrastruktur bidrar ofte til forlenget levetid for
eksisterende felt og infrastruktur. Derigjennom
muliggjøres økt utvinning og høyere verdiskaping
også fra vertsfeltet. En forlengelse av levetiden til
infrastrukturen gir også insentiver til ytterligere
feltnær leting fordi flere funn kan produseres
mens infrastrukturen er på plass og i drift.
Eksisterende felt og infrastruktur på norsk
sokkel blir gjennom slike utbyggingsløsninger
stadig mer sammenvevd. Både rør, feltinnretnin-

ger og andre anlegg brukes oftere og oftere av et
større antall felt. Denne integrasjonen av felt skaper først og fremst nye muligheter for god ressursforvaltning, men medfører også enkelte nye
utfordringer. Det gir utnyttelse av storskalafordeler, men betyr også mer kompliserte og avhengige kjeder i produksjonen.
For å sikre effektiv bruk av infrastruktur på
norsk sokkel, regulerer myndighetene adgang og
vilkår for bruk. For å gi gode insentiver til leting,
utbygging og økt utvinning er et viktig prinsipp at
fortjenesten skal tas ut på felt og ikke i infrastrukturen. Den eksisterende infrastrukturen på norsk
sokkel er et konkurransefortrinn og gir oss muligheten til å utvinne også mindre petroleumsforekomster på en kostnadseffektiv måte. Myndighetene bidrar til å sikre tilgang til infrastrukturen på
rimelige vilkår gjennom forskrift om andres bruk
av innretninger (TPA-forskriften) og reguleringen
av gasstransportsystemet. TPA-forskriften er
basert på at eier og bruker av en innretning forhandler frem vilkår for bruk.
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Boks 2.4 Økt produksjon på Norne
På utbyggingstidspunktet var forventet levetid
Norne er et eksempel på et felt som både har
for Norne 2012. I dag, avhengig av hvilke proøkt sine egne reserver og som har faset inn
sjekter som besluttes fremover, forventes promange nye funn over tid. PUD for Norne ble
duksjon over Norne forbi 2025.
godkjent i 1995. Planen var kun for utvinning av
Utbyggingen av Norne var svært lønnsom
olje, mens mulighetene for å produsere gass var
og tilbakebetalt allerede i løpet av det fjerde proavhengig av nye rør ut fra Norskehavet. Produkduksjonsåret. Videreutviklingen av Norne har
sjon av olje startet i 1997, mens gasseksport
bidratt til at feltet har gitt langt høyere verdiskastartet i 2001 med en egen rørledning til Åsgard
ping enn antatt på utbyggingstidspunktet. Forfor videre transport til Europa via Kårstø.
ventet kontantstrøm på PUD-tidspunktet hadde
Siden produksjonen fra Norne-feltet avtok på
en total nåverdi, med en kalkulasjonsrente på 7
2000-tallet, har feltene Urd, Alve, Marulk og
pst. reelt, på om lag 32 mrd. kroner. Den fakSkuld blitt faset inn til Norne-innretningen. I dag
tiske kontantstrømmen har gitt en foreløpig
produseres det større volumer fra satellittene
nåverdi på 83 mrd. kroner. Om verdier fra tredenn fra vertsfeltet, jf. figur 2.30. Hittil er totalt
jepartsfelt inkluderes, har Norne bidratt til et
sett om lag 80 pst. av produksjonen kommet fra
overskudd målt ved nåverdi på om lag 92 mrd.
Norne. De siste årene har imidlertid om lag 80
kroner. Disse tallene er i faste 2017-kroner.
pst. kommet fra tilknyttede felt. Det arbeides
også med å bygge ut ytterligere funn i området.
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Figur 2.30 Produksjon fra Norne og tilknyttede felt
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Figuren viser kun produksjonsprognose frem til 2025, men det er forventet produksjon også utover 2025
Kilde: Oljedirektoratet

2.2.6

Leteaktivitet og pågående
konsesjonsrunder
Store deler av produksjonen fram i tid vil komme
fra funn som ennå ikke er påvist. En nødvendig
forutsetning for å opprettholde produksjonsnivået over tid er at det gjøres lønnsomme funn
regelmessig. Jevn tilførsel av prospektivt leteareal
er viktig for å opprettholde både leteaktiviteten og

den langsiktige verdiskapingen fra norsk sokkel.
For å nå hovedmålet i petroleumspolitikken, er
det derfor viktig å holde et forutsigbart og høyt
tempo i tildeling av leteareal.
Leting er en kompleks og dynamisk virksomhet. Teknologien videreutvikles, forståelsen for
områdene øker og nye ideer skapes. En jevn leteaktivitet i oljeselskapene gir best grunnlag for å
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utnytte og bygge den undergrunnskompetansen
som er avgjørende for en effektiv leting.
Åpnede områder for petroleumsvirksomhet på
norsk sokkel omfatter areal i Nordsjøen, Norskehavet og sørlig del av Barentshavet, jf. figur 2.31. I
de åpnede områdene forventes det fortsatt å være
uoppdagede ressurser som kan gi grunnlag for
aktivitet i mange år fremover. Samtidig er en betydelig del av potensialet, og i enda større grad oppsiden i ressursestimatet, knyttet til områder som i
dag ikke er åpnet for petroleumsvirksomhet.
Det er to likestilte konsesjonsrunder på norsk
sokkel. Tildeling i forhåndsdefinerte områder
(TFO) skjer årlig i de best kjente leteområdene på
norsk sokkel. Disse rundene omfatter størstedelen av åpnet areal på norsk sokkel. I tillegg gjennomføres nummererte konsesjonsrunder i de
mindre kjente leteområdene. I nummererte konsesjonsrunder inviteres selskapene til å nominere
areal som de ønsker skal inngå i utlysningen.
TFO-rundene på sin side omfatter et fast areal
som utvides når kunnskapen om geologien i letearealet øker. For disse områdene er det derfor ikke
behov for en nominasjonsprosess.
I fjorårets konsesjonsrunde i de best kjente
leteområdene, TFO2017, ble 34 selskaper tilbudt
andeler i 75 utvinningstillatelser. Et forslag til
utlysning av årets runde i disse områdene,
TFO2018, har vært på høring. For areal i de minst
,..

,.

-

kjente leteområdene pågår 24. konsesjonsrunde.
Ved søknadsfristens utløp 30. november 2017
søkte 11 selskaper om areal. Tildeling av nye
utvinningstillatelser i runden er planlagt medio
2018.
Leteaktiviteten har holdt seg på et godt nivå de
siste to år på tross av fallet i oljeprisen. I 2017 ble
det boret 17 letebrønner i Barentshavet, fem i
Norskehavet og 12 i Nordsjøen. Det ble gjort 11
nye funn, fordelt på seks i Barentshavet, tre i Norskehavet og to i Nordsjøen. Ressurstilveksten er i
størrelsesorden 13–36 mill. Sm3 olje/kondensat
og 11,4–23,2 mrd. Sm3 utvinnbar gass. Dette er
mindre enn forventet.
Det forventes at antall letebrønner i 2018 øker
noe sammenlignet med 2017. Det planlegges flest
letebrønner i Nordsjøen. Det endelige tallet på
letebrønner kan variere, siden forsinkelser på en
brønn vil påvirke oppstarten av de andre brønnene riggen skal bore.
Høyest mulig verdiskaping gjennom god ressursforvaltning er en overordnet målsetting i
petroleumspolitikken. Oljedirektoratet har gjort
en studie av verdiskapingen på leteaktiviteten i
perioden 2008–2017. Studien viser at letevirksomheten i perioden har tilført samfunnet betydelige
verdier. Forventede fremtidige salgsinntekter for
olje og gass fra funnene er anslått å bli om lag 960
mrd. kroner høyere enn forventede utbyggingsog driftskostnader, jf figur 2.32. Nåverdien av letekostnadene på norsk sokkel i samme periode var
om lag 400 mrd. kroner. Inkluderes letekostnadene i beregningen, er beregnet nåverdi fra leting
i perioden om lag 560 mrd. kroner. Dette viser at
leteaktiviteten de siste ti årene har vært lønnsom.
Konklusjonen gjelder for alle havområdene på
sokkelen.
I ODs lønnsomhetsanalyse er det verdielementer som ikke er forsøkt tallfestet. Det gjelder
Nåverdi, 7 pst. reelt, 2017-kroner

2017–2018
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Figur 2.31 Arealstatus norsk sokkel

Figur 2.32 Verdiskaping fra leting 2008–2017
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blant annet geologisk informasjonsverdi utover
den enkelte brønn og økt verdi fra allerede påviste
og fremtidige funn gjennom felles utbygging/produksjon. Disse verdiene utgjør en oppside og kan
være betydelige.

2.2.7 Oljeselskaper som både kan og vil
Myndighetene styrer petroleumsvirksomheten
gjennom overordnede rammer. I den norske
modellen benyttes oljeselskapene til å skape verdier for fellesskapet.
Oljeselskapene blir rettighetshavere i utvinningstillatelser, noe som medfører plikter og rettigheter. De har ansvar for å planlegge og gjennomføre aktivitet i alle faser av petroleumsvirksomheten i en utvinningstillatelse fra leting til
eventuell utbygging, drift og nedstenging. Dette
er en fornuftig og god rollefordeling da det er oljeselskapene som til enhver tid sitter på best og oppdatert informasjon om geologi, reservoar, og teknologi og løsninger for effektiv og sikker leting,
utbygging og drift.
For at denne ressursforvaltningsmodellen skal
fungere, er det viktig at oljeselskapene i størst
mulig grad har egeninteresse av å ta de beslutninger som er best for staten som ressurseier. Dette
har føringer på hele reguleringen av næringen,
inklusive utformingen av skatte- og avgiftssystemet og øvrig regulering. Det er også avgjørende
at rettighetshaverne både har kompetanse og vilje
til å gjennomføre alle lønnsomme tiltak på en
effektiv og sikker måte. Et mangfold av oljeselskaper med ulike forretningsmessig strategi legger
best til rette for at flest mulig av de forretningsmulighetene som er på norsk sokkel utnyttes.
Den norske modellen er utformet slik at selskapene skal konkurrere når det er bra for ressursforvaltningen og samarbeide når det er optimalt. Konkurranse bidrar til å skape innovative
løsninger og fremmer effektivitet, mens samarbeid blant annet bidrar til erfaringsoverføring og
kvalitetskontroll og gir de beste utbyggings- og
transportløsningene på sokkelen som helhet.
Utvinningstillatelser blir som hovedregel tildelt en gruppe oljeselskaper. Beslutninger i utvinningstillatelsen tas i henhold til stemmeregler
fastsatt av departementet. Arbeidet i utvinningstillatelsen organiseres i henhold til en standard samarbeidsavtale. En av rettighetshaverne utpekes av
departementet til operatør og har som oppgave på
vegne av rettighetshavergruppen, å stå for planlegging og gjennomføring av aktiviteten under
den enkelte tillatelse. Øvrige rettighetshavere har
et påse-ansvar overfor operatøren.
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Figur 2.33 Utvikling i aktørbildet over tid
Kilde: Oljedirektoratet

Oljeselskapene kan velge å drive på norsk sokkel eller i andre oljeprovinser globalt. I tillegg til
forventet lønnsomhet, tilgang til areal og geologisk potensiale i ressursbasen, vil også andre
faktorer kunne ha betydning for et oljeselskaps
investeringsvalg. Det kan være forhold som:
– Effektive, stabile og forutsigbare rammer for
virksomheten; et stabilt og effektivt skattesystem som legger til rette for utnyttelse av alle
samfunnsøkonomiske ressurser, god tilgang til
lovende leteareal og kostnadseffektiv tilgang til
infrastruktur for nye utbygginger
– Lave inngangsbarrierer i form av ikke-diskriminerende tildelingskriterier, gratis tilgang til
sokkeldata og et mer utviklet annenhåndsmarked for andeler
– Kompetansen både hos lokale leverandør- og
servicebedrifter og i næringskjeden generelt.
– En rasjonell oppfølging av regelverket, samt
godt tillitsbasert samarbeid mellom selskaper,
deres ansatte og myndigheter, noe som bidrar
til redusert risiko
Antall aktører på norsk sokkel har økt fra midten
av 2000-tallet, blant annet som følge av politikkendringer for å skape et større mangfold. De
senere årene har mangfoldet også gjort seg gjeldende for operatørskap for felt, jf. figur 2.33. I
løpet av de siste årene har selskaper som Aker BP,
DEA, Eni, Lundin, Spirit og Wintershall blitt operatør for feltutbygginger.
Nye aktører har bidratt til en rekke funn og feltutbygginger på norsk sokkel. Det er i dag 43 selskap aktive på norsk sokkel. På grunn av restruktureringene i næringen de siste årene, er antallet
selskaper færre enn for noen år tilbake. Det har
vært en rekke sammenslåinger og oppkjøp knyttet til selskaper med hovedaktivitet innen leting.
Selskaper eid av europeiske energiselskaper har
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blitt solgt som del av disse konsernenes restrukturering. Når det gjelder de største oljeselskapene, har noen, som BP og ExxonMobil, valgt å
ikke lenger være operatør for gamle, norske felt.
Samtidig har andre større selskaper vært aktive i
de siste konsesjonsrundene på norsk sokkel. Statoil spiller en viktig rolle på norsk sokkel, og et
fortsatt aktivt og effektivt Statoil er viktig for god
ressursforvaltning på norsk sokkel.
Flere selskaper har som del av denne prosessen kommet styrket ut. Det gjelder mellomstore
selskaper som satser aktivt på norsk sokkel, herunder AkerBP, DEA, Ineos, Lundin, Neptune,
OMV, Point, Repsol, Spirit og Wintershall. Dette
er en type selskaper som blir viktige for en positiv
videreutvikling av norsk sokkel. Gjennom en fortsatt kombinasjon av erfarne og aktive store og
mellomstore selskaper, mer rendyrkede leteselskaper og nyetableringer innen både leting og
produksjon, legges det til rette for å nå målene i
petroleumspolitikken.

2.3

Regjeringens petroleumspolitikk

Norges petroleumsressurser er det norske folks
eiendom. Olje- og gassnæringen er, og har vært,
en bærebjelke for norsk økonomi de siste tiårene.
De kommende årene vil olje- og gassnæringen
fortsatt spille en nøkkelrolle i norsk økonomi og
gjennom skattesystemet og SDØE-ordningen
bidra i betydelig grad til finansieringen av det norske velferdssamfunnet.
Hovedmålet i petroleumspolitikken er å legge
til rette for lønnsom produksjon av olje og gass i et
langsiktig perspektiv. Samtidig skal en stor andel
av verdiskapingen tilfalle den norske stat, slik at
den kan komme hele samfunnet til gode.
Aktiviteten på norsk sokkel gir store muligheter for en positiv videreutvikling av norsk leverandørindustri. Det er i underkant av 200 000 som
direkte er sysselsatt samt knyttet til etterspørselen fra petroleumsnæringen. Næringen er kompetansetung, og teknologisk avansert. Mange norskbaserte bedrifter er mest konkurransedyktige inn
mot norsk sokkel. Aktivitet hos disse henger derfor sammen med fremtidige markedsmuligheter i
hjemmemarkedet på norsk sokkel. Regjeringen
vil tilrettelegge for god ressursforvaltning, høy
verdiskaping og høye statlige inntekter gjennom å
videreføre en stabil, langsiktig petroleumspolitikk.
Forvaltningen av petroleumsressursene skal
skje innenfor forsvarlige rammer når det gjelder
helse, miljø og sikkerhet. Regjeringen vil legge til
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rette for at norsk petroleumsindustri fortsatt skal
være ledende innen helse, miljø og sikkerhet, jf.
Meld. St. 12 (2017–2018) Helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten. Rollen som petroleumsprodusent skal også fremover forenes med
ambisjonen om å være verdensledende i miljø- og
klimapolitikken. Regjeringen vil videreføre kvoteplikt og CO2-avgift som hovedvirkemidler i
klimapolitikken på norsk sokkel, og samtidig opprettholde strenge miljøkrav til norsk oljeproduksjon.
Det er flere mulige utviklingsbaner for norsk
sokkel, avhengig av blant annet prisutviklingen
for olje og gass, kostnadsnivået på norsk sokkel,
teknologi og geologi. Utviklingen er også avhengig av en målrettet petroleumspolitikk for å maksimere verdiskapingen fra virksomheten.
I St.meld. nr. 38 (2001–2002) som ble lagt frem
av Bondevik II-regjeringen i juni 2002, ble det
trukket opp to utviklingsbaner for olje- og gassproduksjonen fra norsk sokkel. Det ble trukket
opp en forventningsbane, basert på en petroleumspolitikk der en fortsatt la til rette for lønnsom produksjon av olje- og gassressursene i et langsiktig
perspektiv, og en «forvitringsbane», der en bare
høstet av allerede foretatte investeringer, jf. figur
2.34.
En sammenlikning med den langsiktige produksjonsbanen fra 2002 viser at produksjonen nå
ligger over det man anslo for 15 år siden. Det skyldes en næring som har grepet de mulighetene
myndighetene har tilbudt godt hjulpet av en periode med gode oljepriser. Det skyldes en aktiv og
stabil petroleumspolitikk der det er lagt til rette
for et aktørbilde og rammevilkår som gjør at alle
lønnsomme ressurser skal utnyttes.
Det blå området viser den ekstraproduksjon
som næringen har klart å skape og forventes
skape ved nye beslutninger siden 2002. Disse
beslutningene har medført høy verdiskaping,
store inntekter til samfunnet og omfattende sysselsetting, og utgjør en stor del av produksjonen i
dag og fremover. Introduksjonen av TFO- og leterefusjonsordningen, stabile rammebetingelser,
økt mangfold blant oljeselskapene og en effektiv
regulering av infrastruktur har vært med på å
utløse økningen i verdiskaping og produksjon.
Det er ingen grunn til at potensialet for ytterligere verdiskaping gjennom en aktiv politikk er
mindre i dag enn i 2002. De valg som gjøres nå og
fremover vil være avgjørende for om inntekts-,
verdiskapings- og aktivitetsmulighetene som ligger i lønnsom utnyttelse av våre petroleumsressurser blir utnyttet. Ved å videreføre en aktiv
petroleumspolitikk legger man best til rette for å
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Figur 2.34 Utviklingsbaner for petroleumsproduksjonen på norsk kontinentalsokkel
Kilder: Olje- og energidepartementet og Oljedirektoratet

gjenskape den positive utviklingen som er oppnådd siden 2002. Det står om mange mrd. kroner i
statlige inntekter, og produktive kompetansearbeidsplasser i hele landet.

2.3.1

Fortsatt stabile og forutsigbare
rammebetingelser
Forvaltningen av sektoren bygger på de samme
prinsippene som forvaltningen av annen næringsvirksomhet i Norge. For å nå målsetningene i
petroleumspolitikken er det etablert en klar og
tydelig ansvarsfordeling mellom myndighetene
og oljeselskapene. Staten eier ressursene og det
ligger store verdier i vår olje og gass. Derfor har
staten valgt å sikre seg sterkere styringshjemler
for petroleumsvirksomheten enn for annen
næringsvirksomhet.
Myndighetene regulerer sektoren ved å sette
klare og forutsigbare rammer. Aktørene i næringen har mest kunnskap, kompetanse og informasjon om muligheter og utfordringer i sin aktivitet
og forestår derfor den daglige operasjonelle aktiviteten innen leting, utbygging, drift og avslutning. Det er selskapene som har det fulle ansvaret
for den operasjonelle aktiviteten, herunder at den
utføres i henhold til de rammene myndighetene
har satt. Sektoren er organisert slik at selskapene
konkurrerer i de situasjoner hvor det ivaretar
samfunnets interesser best og samarbeider når
det gir best resultater.

Gjennom lover og forskrifter krever alle sentrale aktiviteter i alle faser av petroleumsvirksomheten tillatelser, samtykker og godkjenninger fra
myndighetene. Den som ønsker å utvinne petroleumsressursene på norsk kontinentalsokkel må ha
konsesjon (utvinningstillatelse) fra staten. En
utvinningstillatelse gir enerett for rettighetshaverne til undersøkelse, leteboring og utvinning av
petroleumsforekomster innenfor det området som
omfattes av tillatelsen. Tildeling av utvinningstillatelser gjøres på grunnlag av et bestemt sett av kriterier som er forankret i EUs konsesjonsdirektiv.
Sentrale kriterier er søkers geologiske og teknologiske kapasitet og finansielle styrke. Det kan også
legges vekt på erfaringen med søkeren. Departementet setter sammen rettighetshavergruppene,
fordeler deltakerandelene og utpeker en av rettighetshaverne til å være operatør. Operatøren forestår den daglige ledelsen av virksomheten på
vegne av rettighetshavergruppen, og har et
hovedansvar for at virksomheten samlet foregår
på en forsvarlig måte og i samsvar med regelverket. Arbeidet i utvinningstillatelsene organiseres i
henhold til en standard samarbeidsavtale. De
øvrige rettighetshaverne har plikt til å påse at operatøren etterlever krav, herunder krav gitt i helse-,
miljø- og sikkerhetslovgivningen. Beslutninger i
rettighetshavergruppen tas etter stemmeregler
fastsatt av departementet. Andeler i utvinningstillatelser kan overdras mellom selskaper. Slike
overdragelser krever samtykke fra myndighetene,
det samme gjør overføring av operatørskap.
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Blant annet for å sikre klare roller er særskilte
oppgaver satt ut til egne statsselskaper – som
Gassco (operatør av gasstransportsystemet) og
Petoro (ivaretaker av SDØE-porteføljen på kommersielt grunnlag).
Oljedirektoratet spiller en sentral rolle i forvaltningen av olje- og gassressursene. Direktoratet er en aktiv pådriver overfor selskapene for å få
realisert mest mulig av ressurspotensialet på sokkelen og sikre at gode helhetlige løsninger velges.
Dette er viktig for at det skal skapes størst mulig
verdier for samfunnet.
Så lenge kommersielle selskaper står for
leting, utbygging og drift er det avgjørende at de
beslutninger som er best for samfunnet i størst
mulig grad også er best for selskapene. Dette gjelder ved alle beslutninger knyttet til leting, utbygging og drift. Ressursforvaltningssystemet, petroleumsskattesystemet, SDØE-ordningen og miljøavgiftene er utviklet gjennom 50 år for å legge
best mulig til rette for å nå målene i petroleumspolitikken.
Systemet for skattelegging av petroleumsressursene bygger på reglene for ordinær bedriftsbeskatning. På grunn av den ekstraordinære lønnsomheten ved utvinning av petroleumsressurser,
blir oljeselskapene i tillegg ilagt en særskatt. I
2018 er den ordinære skattesatsen 23 pst. og særskattesatsen 55 pst. Totalt gir dette en marginal
skattesats på 78 pst. Petroleumsskattesystemet er
utformet med siktemål at selskapene som tar
beslutninger om leting, utbygging og drift, skal
gjennomføre alle forventet samfunnsøkonomisk
lønnsomme tiltak og prosjekter, men ikke gjennomføre ulønnsomme tiltak og prosjekter.
Det er selskapenes netto overskudd på sokkelen som beskattes, noe som blant annet innebærer
at alle relevante kostnader kommer til fradrag i
skattegrunnlaget, herunder letekostnader. Mulighet for utbetaling av skatteverdien av letekostnader – leterefusjonsordningen – ble innført i 2005 for
å gi alle petroleumsselskaper lik økonomisk verdi
av skattefradraget. Selskaper med positiv netto
skattbar inntekt får umiddelbart fradrag for sine
letekostnader. Enkelte selskaper har, eksempelvis
på grunn av lete- eller utbyggingsaktivitet, ikke
positiv netto skattbar inntekt ett eller flere år. Selskaper som ikke er i skatteposisjon kan velge mellom å få utbetalt skatteverdien av letekostnaden
umiddelbart fra staten (leterefusjon), eller å fremføre underskuddet med rente til fradrag senere år
når selskapet har skattbart overskudd.
Det har vært bred politisk enighet om rammevilkårene for petroleumsvirksomhet. Dette har
bidratt til stabile og forutsigbare rammevilkår
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som er viktig for god ressursforvaltning og høy
verdiskaping.
Regjeringen vil:
–

Legge til rette for lønnsom produksjon av olje
og gass, blant annet gjennom forutsigbare rammevilkår

2.3.2

Tildele attraktivt leteareal

En jevn, forutsigbar tilgang på nytt areal i konsesjonsrunder er viktig for å legge til rette for en
fortsatt lønnsom leteaktivitet på norsk sokkel,
blant annet gjennom å bidra til effektiv ressursbruk i oljeselskapene. På norsk sokkel er det
to likestilte typer konsesjonsrunder som skal
legge til rette for en effektiv og rasjonell utforskning av hele norsk sokkel. Det er tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) i leteområder
hvor kunnskapen er høyest og nummererte runder i øvrig areal. Alle områder som er åpnet og tilgjengelig for petroleumsvirksomhet, kan inkluderes i en konsesjonsrunde.
På størstedelen av norsk sokkel har det vært
petroleumsvirksomhet i flere tiår. Kunnskapen
om geologien er god og det eksisterer eller planlegges infrastruktur. Slike områder er modne og
omfattet av TFO-runder. For å oppnå god ressursforvaltning er det viktig å kunne utnytte infrastrukturen godt over tid. Da må det påvises lønnsomme ressurser mens infrastrukturen er på
plass. TFO-rundene legger til rette for dette. TFOrundene gjennomføres årlig innenfor et fast, forhåndsdefinert leteområde. TFO-området utvides
ettersom områder modnes. TFO-området har derfor blitt større over tid og omfatter i dag store
deler av åpnet del av norsk sokkel.
I de mindre kjente leteområder på norsk sokkel er skrittvis utforskning fortsatt viktig. Det sikrer at relativt store områder kan utforskes med få
letebrønner, noe som bidrar til lavere letekostnader. Nummererte runder starter med at oljeselskapene inviteres til å nominere hvilke områder
de ønsker inkludert i den forestående konsesjonsrunden. Denne nominasjonen danner, sammen
med Oljedirektoratets vurderinger, et viktig
grunnlag for hvilket areal som inkluderes i en
runde. Denne nominasjonsprosessen er hovedforskjellen ved gjennomføring av TFO-runder og
nummererte runder.
Tildeling av nye utvinningstillatelser gjøres på
bakgrunn av innkomne søknader fra selskapene. I
utvinningstillatelsene forplikter rettighetsha-
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verne seg til å gjennomføre et arbeidsprogram for
å sikre effektiv utforskning.
For å opprettholde sysselsetting, verdiskaping
og statlige inntekter over tid, trengs det regelmessig store og små funn. Størstedelen av norsk sokkel har vært åpen for leteaktivitet i flere tiår. Selv
om det finnes unntak, gjøres store funn oftest i en
tidlig utforskningsfase. For å øke sannsynligheten
for å gjøre store, drivverdige funn er det derfor
viktig å utforske også nye områder, og at det gjøres mens kompetansen er til stede.
Størstedelen av de uoppdagede ressursene ligger i Barentshavet. Petroleumsvirksomheten i
Barentshavet har pågått i snart 40 år. Det er boret
en rekke letebrønner, og det tredje feltet i området skal nå bygges ut. En bredere omtale av dette
er gitt i Prop. 114 S (2014–2015).
Regjeringen vil fortsette kunnskapsinnhentingen gjennom videre kartlegging av petroleumsressursene, også i områder som ikke er åpnet for
petroleumsvirksomhet. I henhold til regjeringsplattformen vil regjeringen ikke åpne for petroleumsvirksomhet, eller konsekvensutrede i henhold til petroleumsloven, i havområdene utenfor
Lofoten, Vesterålen og Senja i perioden 2017–
2021, og ikke iverksette petroleumsvirksomhet
ved Jan Mayen, iskanten, Skagerrak eller på
Mørefeltene. Regjeringen vil fastslå definisjonen
av iskanten i forbindelse med revidering av forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten, og i lys av anbefalinger fra
Faglig forum.
I tråd med de rammer Stortinget har sluttet
seg til for Barentshavet sørøst, er det, som en
ekstra beskyttelse av de viktige miljøverdier som
følger iskanten, satt tidsbegrensninger for leteboring langs den faktiske/observerte iskanten. Disse
tidsbegrensningene er fra 23. konsesjonsrunde
gjort gjeldende for hele Barentshavet sør, og er en
del av rammene for petroleumsvirksomhet inntil
ny forvaltningsplan blir vedtatt for området.
Regjeringen vil:
–
–

–

Videreføre dagens praksis med jevnlige konsesjonsrunder på norsk sokkel for å gi næringen
tilgang på nye letearealer
Ved tildeling av utvinningstillatelser i den pågående 24. konsesjonsrunden, legge vekt på miljøfaglige råd i eller nær særlig verdifulle områder (SVO), herunder vurdere begrensninger
på boring i oljeførende lag i en større radius
rundt Bjørnøya
Fortsette kunnskapsinnhentingen gjennom
videre kartlegging av petroleumsressursene,

–

–
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også i områder som ikke er åpnet for petroleumsvirksomhet
Ikke åpne for petroleumsvirksomhet, eller konsekvensutrede i henhold til petroleumsloven, i
havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og
Senja i perioden 2017–2021, og ikke iverksette
petroleumsvirksomhet ved Jan Mayen, iskanten, Skagerrak eller på Mørefeltene. Fastslå
definisjonen av iskanten i forbindelse med revidering av forvaltningsplanen for Barentshavet
og havområdene utenfor Lofoten, og i lys av
anbefalinger fra Faglig forum
Ikke gjennomføre 25. konsesjonsrunde før
revidering av Forvaltningsplanen for Barentshavet og Lofoten er ferdig behandlet

2.3.3

Aktiv innsats innen forskning og
utvikling
Utdanning, forskning og innovasjon er viktig for
videreutvikling av den norske olje- og gassnæringen, og er sentralt for å nå målene i petroleumspolitikken. De er vitkige for å utnytte mer av ressursbasen, øke effektiviteten, redusere kostnader
og oppnå enda renere produksjon.
Oljeselskapenes forskningsinnsats har de siste
årene vært i størrelsesorden tre til fire mrd. kroner årlig. Etter en topp i 2013 på om lag 4,2 mrd.
kroner har investeringene falt til vel 3,2 mrd. kroner i 2016. Siste tilgjengelige anslag viser en
videre nedgang i oljeselskapenes totale FoUinvesteringer (forskning og utvikling) i 2017 og
2018. Av oljeselskapenes investeringer i 2016 gikk
1,2 mrd. kroner til eksterne norske FoU-miljøer
som leverandørindustri, institutter og universitetsog høyskole-sektoren (Norges forskningsråd).
Mange leverandørbedrifter har en betydelig
FoU-virksomhet. Siden leverandørindustrien er
sammensatt av mange ulike næringer, er det vanskelig å fastslå størrelsen på FoU- innsatsen, men
tall fra SSB tyder på at den totale egenutførte FoUinnsatsen i leverandørindustrien ligger på omtrent
samme nivå som oljeselskapene i perioden 2014–
2016.
Det er leverandørindustrien, i samarbeid med
forskningsinstituttene, som utvikler og leverer
mange av de nye teknologiske løsningene som
oljeselskapene er avhengig av. Leverandørbedriftene har ikke de samme inntektene fra virksomheten som staten og oljeselskapene, og har heller
ikke økonomisk ryggrad til, på egenhånd, å finansiere store teknologiske prosjekter som kan
komme samfunnet for øvrig til nytte. Det er derfor
avgjørende at leverandørindustrien og insti-

2017–2018

6557
Prop. 80 S
Utbygging og drift av Johan Castberg-feltet med status for olje- og gassvirksomheten

tuttsektoren har målrettede virkemidler for sin
FoU-virksomhet.
Gjennom statlige bidrag utløses økt og målrettet innsats for FoU i næringen. Det er viktig at staten også fremover bidrar med FoU-bevilgninger
på områder som har stor samfunnsøkonomisk
verdi, men som ikke prioriteres høyt nok av
næringen selv. Dette gjelder særlig mer grunnleggende forskning- og utviklingsvirksomhet som
ikke er markedsnært. Forskning og teknologiutvikling skal bidra til varige kostnadsreduksjoner
på norsk sokkel og på den måten sikre konkurransekraft, verdiskaping og arbeidsplasser. Mer aktivitet i nordområdene, fallende oljeproduksjon i
modne områder og behovet for å minimere klimaog miljøeffektene av virksomheten på norsk sokkel, øker behovet for ny teknologi og kunnskap.
Disse utfordringene krever satsing på så vel
grunnleggende forskning som anvendt forskning
og teknologiutvikling med tung industriinvolvering.
Strategiorganet OG21 er et samarbeid mellom
oljeselskaper, universiteter, forskningsinstitusjoner, leverandører og myndigheter som skal identifisere teknologiske prioriteringer for en effektiv
og miljøvennlig petroleumsvirksomhet på norsk
sokkel. Prioriteringene sikrer at petroleumsforskningen er relevant for utfordringene på norsk
sokkel og danner grunnlaget for tildelingene gjennom forskningsprogrammene.
Virkemidlene innenfor petroleumsforskning
er hovedsakelig programmene PETROMAKS 2
og DEMO 2000 i Norges forskningsråd. I tillegg
kommer generelle ordninger som skattefunn.
PETROMAKS 2 favner bredt, fra forskningsprosjekter i universiteter og forskningsinstitutter til
innovasjonsprosjekter ledet av industrien. DEMO
2000 bidrar til testing av nye løsninger gjennom
støtte til pilot- og demonstrasjonsprosjekter. Tett
næringsinvolvering bidrar til at forskningsmidlene går til å dekke behov som er identifisert av
næringen selv.
For å introdusere ny lønnsom teknologi og
nye løsninger i markedet, er det behov for gode
og treffsikre virkemidler. DEMO 2000 er det mest
markedsnære virkemiddelet i innovasjonskjeden
for petroleum, og programmet retter seg spesielt
mot leverandørindustrien for å pilotere og demonstrere ny teknologi for norsk sokkel. Offentlig
støtte gjennom DEMO 2000 er risikoavlastende
for næringsaktørene og utløser prosjekter som
ellers ikke ville blitt gjennomført eller blitt gjennomført i et mindre omfang. Dette bekrefter en
evaluering nylig foretatt av Menon Economics,
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der høy utløsende effekt på næringens egne FoUinvesteringer var en av hovedkonklusjonene. At
ny teknologi når markedet raskere, bidrar til å
styrke norsk sokkels konkurranseevne og styrke
markedsmulighetene til norske leverandører. Evalueringen bekrefter også at DEMO 2000-prosjekter resulterer i positive sysselsettingseffekter.
Både PETROMAKS 2 og DEMO 2000 er blitt
styrket de senere årene, og det er svært mange
prosjektsøknader av høy kvalitet, også blant dem
som blir avslått
Et forskningssenter for lavutslippssteknologi
vil bli etablert i løpet av 2018. Det nye senteret vil
komme i tillegg til ARCEx (Research Centre for
Arctic Petroleum) ved Universitetet i Tromsø som
forsker på arktiske utfordringer, og det nasjonale
senteret for økt utvinning ved Universitetet i
Stavanger som skal bidra til å øke utvinningsgraden på norsk sokkel. Petroleumssentrene er rettet
mot grunnforskning, men vektlegger industrirelevans. Sentrene har gjort det mulig å mobilisere
sterke nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer til langsiktig og målrettet FoU-innsats i samarbeid med oljeselskaper og leverandørindustri.
Et viktig delmål med forskningssatsingen er å
sikre rekruttering av relevant kompetanse til
petroleumssektoren. Innenfor teknologiske fagdisipliner som IKT, engineering, geologi, reservoarforståelse og reservoartolkning, samt digitalisering og prosjektgjennomføring, ligger den norske
petroleumsnæringen i front. Satsingen på rekruttering må også fremover følges opp. Det er avgjørende at det utdannes og rekrutteres ungdom til
næringen som gjør norske bedrifter i stand til å
løse de teknologiske utfordringene på sokkelen.
Det er viktig at olje- og gassnæringen har tilgang
på relevant kompetanse nasjonalt. Forskningssentrene og PETROMAKS 2 er viktige virkemidler
for å styrke rekrutteringsgrunnlaget.
Regjeringen vil legge fram en revidert langtidsplan for forskning og høyere utdanning (LTP)
sammen med statsbudsjettet høsten 2018. Hav,
der petroleumsrettet forskning og teknologiutvikling inngår, skal fortsatt være ett av de prioriterte
områdene.
Regjeringen vil:
–

–

Videreføre satsingen på petroleumsbasert
forskning for å øke verdiskapingen, styrke
internasjonal konkurransekraft og redusere
klima- og miljøpåvirkningen fra virksomheten
Etablere et senter for lavutslippsløsninger i
olje- og gassnæringen
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Ren, energieffektiv og lønnsom
produksjon
Klimautfordringen er global og må løses globalt.
Olje- og gassproduksjonen på norsk sokkel er
underlagt EUs kvotesystem for klimagasser. Oljeselskapene på norsk sokkel vil dermed på lik linje
med bedrifter i EU bidra til å redusere kvotepliktige utslipp med 43 pst. fra nivået i 2005 innen
2030. I tillegg til dette betaler petroleumsvirksomheten en høy CO2-avgift. Det er således på plass
en sterk virkemiddelbruk for å begrense utslippene fra olje- og gassproduksjonen i Norge. Regjeringen vil videreføre kvoteplikt og CO2-avgift som
hovedvirkemidler i klimapolitikken på norsk sokkel.
Det stilles også strenge klimakrav til produksjonsfasen på felt på norsk sokkel ved at det er
krav om bruk av beste tilgjengelige teknologi ved
nye utbygginger. I tillegg har Enova ordninger
som støtter pilotering og demonstrasjon av nye
energi- og klimateknologier, også i petroleumssektoren. Arbeidet med å etablere et nytt senter
for lavutslippsteknologi er igangsatt.
Kvoteplikt og CO2-avgift gir oljeselskapene en
kontinuerlig egeninteresse av å begrense sine
utslipp. Departementet har en klar forventning til
at rettighetshavergruppene identifiserer og gjennomfører alle rimelige utslippsreduksjoner, både
store og små, og samtidig ser etter nye teknologigjennombrudd. Reduksjoner i gassbruken på
norsk sokkel vil også frigjøre naturgass for
eksport til Europa.
Enkelte mindre utslipp fra petroleumssektoren og annen industri er verken kvotepliktig eller
ilagt avgift. Det er satt i gang en prosess for å kartlegge slike utslipp som ikke er ilagt avgift eller
kvoteplikt. Jf. Meld. St. 41 (2016–2017) vil regjeringen for petroleumssektoren vurdere avgift på
generelt nivå for alle ikke-kvotepliktige utslipp.
Dersom avgift ikke vurderes å være tilstrekkelig
eller hensiktsmessig virkemiddel, skal andre virkemidler som gir tilsvarende insentiver vurderes.
Regjeringen har satt ned et utvalg som skal
vurdere klimarelaterte risikofaktorer og deres
betydning for norsk økonomi, herunder finansiell
stabilitet. Utvalget skal
– Vurdere hvordan en mest hensiktsmessig kan
analysere og fremstille klimarisiko på nasjonalt
nivå
– Identifisere antatt viktige globale, klimarelaterte risikofaktorer og vurdere deres betydning for norsk økonomi og finansiell stabilitet
– Vurdere eventuell metodikk for at private og
offentlige virksomheter, herunder finansinsti-

2017–2018

tusjoner, skal få et faglig grunnlag for å kunne
analysere og håndtere klimarisiko på best
mulig måte.

2.3.4

Retningslinjer for finanspolitikken og investeringsstrategien for Statens pensjonsfond utland er
nylig vurdert av andre offentlige utvalg, og faller
utenfor mandatet. Utvalget har heller ikke som
oppgave å foreslå tiltak for å redusere utslipp av
klimagasser, spesifikke tiltak for tilpasninger til
endret klima, eller endringer i petroleumsskattesystemet eller i norsk petroleumspolitikk. Regjeringen vil følge opp innstillingen fra klimarisikoutvalget etter den er fremlagt.
Regjeringen vil:
–

–
–

Videreføre kvoteplikt og CO2-avgift som hovedvirkemidler i klimapolitikken på norsk sokkel,
og samtidig opprettholde strenge miljøkrav til
norsk oljeproduksjon
Stille strenge klimakrav til produksjonsfasen
på felt på norsk sokkel, herunder krav til beste
tilgjengelige teknologi
Følge opp innstillingen fra klimarisikoutvalget
og stille krav til at selskapene synliggjør klimarisiko i sine utbyggingsplaner

2.3.5

En effektiv og konkurransedyktig
petroleumsnæring
Petroleumsnæringen er syklisk, global og står
overfor et bredt spekter av forretningsmuligheter.
Dette gjør at aktiviteten på norsk sokkel og i
norskbaserte leverandørbedrifter kontinuerlig er i
endring eller omstilling. Kjennetegn ved næringen de siste tiårene har vært fleksibilitet, innovasjons- og omstillingsevne. Petroleumsnæringen
leverer avanserte, høyteknologiske løsninger og
er internasjonalt konkurransedyktig. Dette fremgår tydelig ved at norske leverandører nylig har
vunnet en rekke kontrakter i internasjonal konkurranse på norsk sokkel og fått oppdrag knyttet
til petroleumsprosjekter i andre land.
Petroleumsnæringen står foran endringer som
følge av den teknologiske utviklingen og den raskt
økende digitaliseringen. Teknologier som kunstig
intelligens, robotikk, 3D-printing, stordataanalyse,
fjernstyring, automatisering og datablokker vil
medføre endringer. Hva disse endringene vil innebære for selskaper og for virksomheten, og hvor
raskt det vil skje, er usikkert. McKinsey anslår det
totale potensialet for effektivisering knyttet til
digitalisering på norsk sokkel til et sted mellom 30
og 40 mrd. kroner4. Digitalisering kan redusere
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kostnader gjennom hele verdikjeden gjennom
mer effektive prosesser, automatisering av oppgaver, osv. Det kan også forbedre forståelsen av
de geologiske mulighetene på sokkelen og øke
utvinningsgrad og reservoarforståelse. Seismiske
data vil kunne tolkes raskere og mer nøyaktig,
noe som kan gi færre tørre brønner og flere funn.
Boring og brønnoperasjoner kan gjøres betydelig
raskere ved å erstatte manuelle operasjoner, og
produksjonen kan bli mer forutsigbar, stabil og
optimal. Datainnsamling og analyse gjennom
kunstig intelligens og digitale tvillinger kan gjøre
det mulig å foreta proaktivt vedlikehold. Droner
utstyrt med ulike sensorer kan brukes til fjernstyrt inspeksjon, noe som gjør kontrollene raskere og sikrere.
KonKraft er en samarbeidsarena for Norsk
olje og gass, Norsk Industri, Norges Rederiforbund og Landsorganisasjonen i Norge (LO), med
LO-forbundene Fellesforbundet og Industri
Energi. KonKraft er etablert for å være en premissleverandør for nasjonale strategier for petroleumssektoren. Den arbeider for å opprettholde
norsk sokkels konkurranseevne slik at Norge forblir et attraktivt investeringsområde for norsk og
internasjonal olje- og gassindustri, inkludert leverandørbedrifter og maritim næring. I den nylig
avgitte rapporten «Konkurransekraft – norsk sokkel
i endring» pekes det på at hvis næringen skal nå
målene om ytterligere økt konkurransekraft må
forbedringsarbeidet i enkeltselskapene fortsette
samtidig som det også skapes effektivitet og produktivitet i verdikjedene i næringen. Avgjørende
for å få til dette er mer effektiv samhandling mellom oljeselskaper og deres leverandører og underleverandører, samt et forsterket standardiseringsog forenklingsarbeid i næringen. Digitalisering og
nye samhandlingsformer er viktig for å få til dette.
De fleste forslagene til utvalget angår forholdet internt i næringen, og departementet forventer at næringen aktivt følger opp utvalgets anbefalinger fremover. Regjeringen vil foreta en vurdering av de anbefalingene som involverer myndighetssiden.
Digitalisering vil bety omstilling og krav til ny
kompetanse. Annen type kompetanse må rekrutteres og dagens ansatte trenger videreutdannelse
og oppdatering. En vellykket digitalisering på
norsk sokkel krever aktiv deltakelse og samarbeid
mellom akademia, oljeselskaper, leverandører,
teknologiselskaper og nyoppstartede selskaper.
4

KonKraft, «Konkurransekraft – norsk sokkel i endring», side
58.
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Den norske petroleumsnæringen opererer i
internasjonal konkurranse, og er aktiv i utenlandske markeder. Departementet støtter næringens
og enkeltselskapers arbeid med å få fotfeste i
interessante markeder. Regjeringen vil bruke hele
virkemiddelapparatet, inkludert Norwegian Energy
Partners og Innovasjon Norge, for å bistå norske
leverandørbedrifter i sine bestrebelser for å opparbeide markedsposisjoner også utenfor Norge.
Norwegian Energy Partners (Norwep) er et
av regjeringens viktigste virkemiddel for å
fremme internasjonalisering av blant annet den
norskbaserte petroleumsnæringen. Norwep tilrettelegger for målrettet internasjonal forretningsutvikling, og bidrar til å spre kunnskap om norske
bedrifters kapasiteter, teknologier og kompetanse
til nøkkelklienter utenfor Norge. Departementet
støtter Norwep både økonomisk og gjennom deltakelse på ulike arrangementer. Også hele apparatet til Innovasjon Norge, her hjemme og ute, har
en sentral rolle i å bidra til å legge til rette for norske leverandørbedrifters utenlandssatsing.
Regjeringen vil:
–
–

Understøtte næringens arbeid med å øke verdiskapingen gjennom effektivisering, digitalisering og innovasjon
Bruke hele virkemiddelapparatet, inkludert
Norwegian Energy Partners og Innovasjon
Norge, for å bistå norske oljeteknologibedrifter
internasjonalt

2.3.6

God samhandling med andre brukere
av havet

Norske havområder er rike på naturressurser og
har stor betydning for Norge. Norge er i dag en av
verdens ledende havnasjoner og råder over havareal som er mer enn seks ganger større enn vårt
landareal. Ressursene i havet og under havbunnen forvaltes for å sikre verdiskaping og velferd i
et langsiktig perspektiv. Norges havbaserte
næringer står for til sammen om lag 70 pst. av
eksportinntektene, med petroleumsvirksomheten som den dominerende.
Norge er også verdens nest største eksportør
av fisk og sjømat. Helt fra petroleumsvirksomheten startet på midten av 1960-tallet, har det vært et
viktig mål for myndighetene å sikre god sameksistens, der både petroleums- og fiskerinæringen
kan utøve sin virksomhet. Respekt for hverandres
arbeid og retten til å drive virksomhet på norsk
sokkel er en forutsetning for godt samarbeid.
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En rekke tiltak gjennomføres både ved leting,
utbygging og drift for å redusere arealkonfliktene
mv. mellom petroleumsvirksomheten og fiskeriene. Eksempelvis er undervannsanlegg og rørledninger overtrålbare, det er tidsbegrensninger for
leteboring i oljeførende lag i enkelte områder og
det stilles strenge krav til hva som kan slippes ut
til sjø fra petroleumsaktiviteten. For å redusere
potensialet for mulige konflikter mellom fiskeriene og seismiske undersøkelser, er det i løpet av
de senere år gjennomført en rekke tiltak. Olje- og
energidepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet har i felleskap utarbeidet en veileder
som skal bidra til økt forståelse mellom partene
og være klargjørende på hvilke regler og rutiner
som gjelder. Det stilles krav om sporing av seismikkfartøy og krav om fiskerikyndig om bord på
seismikkfartøy. I tillegg har aktørene i næringene

2017–2018

etablert flere arenaer for systematisk dialog.
Petroleumsvirksomheten har også flere positive
aspekter for andre brukere av havet, inklusive fiskeriene. Dette er blant annet knyttet til beredskap
innen søk og redning samt oljevern. Erfaringene
fra de siste tiårene viser at fiskeri- og petroleumsvirksomheten kan leve side om side på havet.
Det har ikke vært uten problemer, men man har i
de aller fleste situasjoner kommet frem til gode,
helhetlige løsninger.
Regjeringen vil:
–
–

Legge til rette for å videreutvikle både olje- og
gassvirksomheten og andre havnæringer
Bidra til en god oljevernberedskap, i samarbeid med private aktører
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3 Utbygging og drift av Johan Castberg-feltet
3.1

Innledning

Departementet mottok 5. desember 2017 søknad
om godkjenning av plan for utbygging og drift
(PUD) av Johan Castberg-feltet. Statoil Petroleum
AS1 er operatør for utbyggingen og overleverte
søknaden på vegne av rettighetshaverne i utvinningstillatelse 532. Rettighetshaverne som deltar i
utbyggingen er Statoil Petroleum AS (50 pst.), Eni
Norge AS (30 pst.) og Petoro AS (20 pst.). Alle rettighetshaverne har tiltrådt utbyggingsplanen.
Feltet har fått navnet etter Johan Castberg, en
av de mest innflytelsesrike norske politikerne i
første del av 1900-tallet. Castberg er særlig knyttet
til konsesjonslovene for vannkraftutbygging av
1909 som blant annet inneholdt hjemfallsretten.
Disse lovene er ofte kalt «De Castbergske konsesjonslover». Han var Norges første sosialminister
og en av de mest markerte sosialpolitikerne i de
Johan
• Castberg

Snohv~ •

Goliat•
• Hammerfest
• Tromsø

første tiårene av 1900-tallet, og er blant annet kjent
for innføringen av de såkalte «Castbergske barnelovene».
Castberg-feltet omfatter utbygging av funnene
Skrugard, Havis og Drivis. Alle disse er oljefunn
med en overliggende gasskappe. Skrugard ble
påvist i april 2011, Havis i januar 2012 og Drivis i
mai 2014.
Castberg-feltet ligger om lag 240 km nordvest
for Hammerfest og blir den tredje feltutbyggingen
i Barentshavet. Snøhvit-feltet ligger om lag 100
km sør for – og Goliat-feltet om lag 150 km sørøst
for Castberg-feltet. Det er således lang avstand
både til land og til eksisterende oljerelatert infrastruktur. Vanndypet i området er omtrent 400
meter.
Forventede utvinnbare oljereserver for Castberg-feltet er beregnet til 88,7 mill. standard
kubikkmeter (Sm3), eller 558 mill. fat olje. Planlagt produksjonsstart er 4. kvartal 2022, og forventet produksjonsperiode er 30 år. Totale, forventede investeringer til utbygging av Castbergfeltet beløper seg til 47,2 mrd. 2017-kroner. Forventet nåverdi før skatt er beregnet til 74,2 mrd.
2017-kroner. Balanseprisen før skatt er beregnet
til 31 US dollar per fat.

• Harstad

L_

-D Olje

Andre ltWOier

• oa..
•

O!Jogoss

Figur 3.1 Geografisk plassering av Johan Castbergfeltet
Kilde: Statoil
1

Styret i Statoil har foreslått å endre navnet på selskapet til
Equinor. Forslaget til nytt navn vil bli fremmet til Statoils
generalforsamling 15. mai 2018.

3.2

Ressurser og produksjon

Grunnlaget for Johan Castberg-utbyggingen er
oljeressurser i tre separate funn, Skrugard (7220/
8-1), Havis (7720/7-1) og Drivis (7220/7-3 S).
Utstrekningene av disse vil danne grunnlaget for
området som er omfattet av plan for utbygging og
drift av Castberg-feltet.
Reservoaregenskapene er generelt gode.
Utvinnbare oljereserver for Castberg-feltet er
beregnet til 88,7 mill. Sm3. Dette tilsvarer 558 mill.
fat olje og gir en utvinningsgrad på 51 pst. Planlagt
produksjonsstart er 4. kvartal 2022, og forventet
produksjonsperiode er 30 år. Produksjonskapasiteten er 30 000 Sm3 olje per dag eller i underkant
av 190 000 fat olje.
Den valgte dreneringsstrategien på feltet er
horisontale produksjonsbrønner og trykkstøtte
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Figur 3.2 Reservoarene i Johan Castberg-feltet
Kilde: Statoil

ved hjelp av gass- og vanninjeksjon. Produsert
vann planlegges reinjisert i kombinasjon med sjøvann. De påviste gassressursene brukes til injeksjon og er ikke inkludert i basisestimatet for
utvinnbare reserver. Dersom det finnes en lønnsom løsning, kan gassen produseres og eksporteres mot slutten av feltets levetid. Gassressursene
inngår i potensialet for økt utvinning, som samlet
er anslått til om lag 27 mill. Sm3 oljeekvivalenter,
hvorav om lag halvparten er gass. Dette tilsvarer
om lag 170 mill. fat oljeekvivalenter.

3.3

Utbyggingsløsning

Castberg-feltet planlegges utbygd med et flytende
produksjons- og lagerskip og et havbunnsanlegg.
Havbunnsanlegget består av ti standard bunnrammer med fire brønnslisser på hver ramme (antallet åpninger det kan kobles brønner opp mot) og
to enkeltstående brønner (satellitter), samt strømningsrør og kontrollkabler som knyttes opp til
produksjonsskipet via fleksible stigerør. Det skal
bores til sammen 30 brønner, hvorav 18 produsenter, åtte vanninjektorer og fire gassinjektorer.
Det er 12 ledige brønnslisser som kan benyttes til økt utvinning. Havbunnsanlegget er tilrettelagt for å koble til ytterligere bunnrammer.

Feltinstallasjonene er designet med teknisk
levetid på 30 år, med unntak av stigerør, rørledninger, kontrollkabler og utbyttbart undervannsutstyr, som har teknisk levetid på 25 år.
Hovedfunksjonen til produksjonsskipet er å
motta brønnstrømmen fra havbunnsanlegget,
separere olje, gass og vann, lagre den stabiliserte
oljen og reinjisere gass og vann i reservoarene.
Produksjonsskipet vil bli 295 meter langt og 55
meter bredt. Skipet forankres med ankerliner til
en dreieskive, hvor stigerørene også kobles til.
Skipet kan dreie fritt rundt sin egen akse og vil
ligge med baugen mot været. Totalvekten på skipet er beregnet til om lag 83 000 tonn, hvorav vekten på plattformdekket og dreieskiven er henholdsvis 17 500 og 7 800 tonn.
Produksjonsskipet har en plass- og vektreserve på 2 500 tonn, som kan brukes for fremtidig
prosessutstyr og eventuell fremtidig import av
kraft. Skipet har ti ledige stigerørsslisser og er tilrettelagt for innfasing og prosessering av tilleggsressurser, samt gasseksport.
Omfattende datainnsamling og analyse av
meteorologiske data og undersøkelser av havbunnen danner grunnlaget for rettighetshavernes
valg av design og drifts- og beredskapsstrategi.
Videre har erfaringsoverføring fra andre utbygginger langt nord, både nasjonalt og internasjo-
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Figur 3.3 Utbyggingsløsning for Johan Castberg-feltet
Kilde: Statoil

nalt, og felt med lignende produksjonsskip blitt
vektlagt.
Ved planlagt oppstart blir Castberg-feltet verdens nordligste utbygging til havs, men de operasjonelle utfordringene på Castberg-feltet er ikke
vesentlig annerledes enn lengre sør på norsk sokkel. Nye operasjonelle element som må tas hensyn til er polare stormer, utfordringer knyttet til
beredskap som følge av store avstander og mulighet for drivende havis i ekstremår. Hensynet til
dette er ivaretatt i utbyggingsløsningen.
Produksjonsskipets bærende konstruksjon og
forankringssystem er designet for å kunne håndtere eventuell drivende havis. Statistisk er det estimert at drivis ved Castberg-feltet vil opptre en
gang per 10 000 år. Det skal etableres et overvåkingssystem der isforholdene overvåkes kontinuerlig. Dersom drivende havis opptrer om lag 60
km nord for produksjonsskipet (73°N) og er varslet å bevege seg videre sørover, vil produksjonen
stanses og ikke gjenopptas før det igjen er tilstrekkelig avstand.
På produksjonsskipet er boligkvarteret og
helikopterdekket lokalisert forut, mens fakkeltårnet, lossesystemet og kraftgenerering er lokali-

sert akterut. Hovedprosessområdet er plassert i
midten.
Castberg-feltets kraftbehov vil bli dekket av
gassturbiner på produksjonsskipet. To gassturbiner på 33 MW vil dekke behovet for elektrisk
kraft. Kompressor for gassinjeksjon drives mekanisk av en egen gassturbin på 40 MW. Varmebehovet dekkes av tre varmegjenvinningsenheter,
som gjenbruker varme fra eksosgassen på gassturbinene. Dette gir en høy total energivirkningsgrad, estimert til 63 pst.
Mesteparten av den elektriske kraften benyttes til å drive prosessanlegget. Effektbehovet for
elektrisk kraft er maksimalt 50 MW, mens gjennomsnittlig behov er 25–30 MW over produksjonsperioden. For gassinjeksjonen er effektbehovet maksimalt 40 MW og gjennomsnittlig 30 MW.
På grunn av lav reservoartemperatur kreves det
mye varme for å varme opp brønnstrømmen. I tillegg har innretningen et stort varmebehov på
grunn av klimatiske forhold. Maksimalt effektbehov for varme er 70 MW og gjennomsnittlig 40
MW.
Produksjonsskipet kan lagre 1,1 mill. fat olje.
Oljen lastes over til skytteltankere. Skytteltan-
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Figur 3.4 Produksjons- og lagerskipet
Kilde: Statoil

kerne vil være tilpasset de klimatiske forholdene
og planlegges med en kapasitet på 850 000 fat olje.
Boligkvarteret er designet med 120 lugarer,
hvor 20 av lugarene er utstyrt med vendbare senger. Dette muliggjør en bemanning på 140 personer for eksempel i installasjonsfasen og under
revisjonsstanser. Normal bemanning på produksjonsskipet forventes å være om lag 90 personer
fordelt over tre skift.
Operatøren planlegger å legge driftsorganisasjonen til Harstad og helikopter- og forsyningsbasen til Hammerfest.

3.4

Investeringer og lønnsomhet

Totale, forventede investeringer til utbygging av
Castberg-feltet beløper seg til 47,2 mrd. 2017-kroner, med produksjonsskipet (om lag 25 mrd.),
havbunnsanlegget (om lag 11 mrd.) og brønner
(om lag 10 mrd.) som de tre store elementene. De
forventede årlige driftskostnadene vil i gjennomsnitt være om lag 1,3 mrd. 2017-kroner.
Det er usikkerhet i estimatene for investeringskostnader. Operatøren anslår med en sikkerhet på 80 pst. at de faktiske investeringskostnadene vil ligge mellom 20 pst. under og 20 pst. over
forventningsestimatet.

Utbyggingen har høy forventet lønnsomhet og
er robust mot lave oljepriser. Forventet nåverdi
før skatt er av operatøren beregnet til 74,2 mrd.
2017-kroner2. Balanseprisen belyser hvor robust
et prosjekt er mot lavere markedspriser. Balanseprisen er den gjennomsnittlige fremtidige oljepris
et petroleumsfelt må oppnå for å dekke alle fremtidige kostnader og samtidig gi en gitt forrentning
av kapitalen. Balanseprisen for Castberg-prosjektet før skatt, med syv pst. realavkastning, er beregnet til 31 US dollar per fat olje.
Utbyggingsprosjekter står overfor en rekke
usikkerhetsfaktorer av blant annet geologisk, teknologisk, prosjektgjennomføringsmessig og markedsmessig art. Operatøren har gjennomført
sensitivitetsanalyser for blant annet endringer i
driftskostnader, investeringer, oljepris, utvinnbare reserver og forsinkelser, jf. figur 3.5. Analysen viser at nåverdien forblir positiv for alle de
testede nedsidene og er således robust overfor
endringer. Operatøren har også vurdert verdien
2

Nåverdiberegningene er foretatt med en oljepris på 78
USD-2017 per fat i 2022 med en jevn, årlig økning til 83
USD-2017 i 2030 og deretter flat pris. Forutsatt dollarkurs
er 8,2 NOK/USD i 2017, 7,3 NOK/USD i 2018, 6,6 NOK/
USD i 2019 og 6,0 NOK/USD fra 2020 og fremover. Forutsatt diskonteringsrente er syv pst. Balanseprisen og sensitivitetsanalysene baserer seg på samme dollarkurs og diskonteringsrente.
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Prosjektverdi og sensitiviteter
Nåverdi 7 pst. før skatt - mrd. 2017-kroner
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Figur 3.5 Operatørens sensitivitetsberegning
Kilde: Statoil

av mulige oppsider i feltet når det gjelder økt
utvinning, gasseksport og letepotensialet rundt
feltet. Analysen viser at det er et betydelig potensial for å realisere ytterligere verdier.
Lønnsomheten i prosjektet er mest følsom for
endringer i oljepris, utvinnbare reserver og investeringskostnader. Sensitivitetsanalysen og balanseprisen viser at prosjektet tåler en betydelig
lavere oljepris enn dagens nivå. Utbyggingen er i
så måte også robust mot eventuelt lavere oljepris
enn forventet som følge av klimatiltak (klimarisiko).
På kostnadssiden er lønnsomheten mest følsom for endringer i investeringene. Endringer i
driftskostnadene gir relativt sett små utslag i prosjektets lønnsomhet. Dette innebærer at størsteparten av risikoen knyttet til kostnader er tatt ut
ved produksjonsstart, og at prosjektet er meget
robust mot eventuelt langsiktige endringer i kostnadsbildet. Hovedkomponentene i driftskostnadene er anleggsdrift, vedlikehold av brønner og
utslippskostnader for CO2 og NOx.

3.5

Vesentlige kontraktsmessige
forpliktelser

I medhold av petroleumsloven § 4-2 femte ledd
skal vesentlige kontraktsmessige forpliktelser
ikke inngås og byggearbeid ikke påbegynnes, før
PUD er godkjent, med mindre departementet
samtykker til dette. Eventuelle vesentlige kon-

traktsmessige forpliktelser som inngås før godkjennelse av PUD skal ha kanselleringsklausuler.
Et samtykke til kontraktsinngåelse eller påbegynt byggearbeid legger ikke føringer for myndighetenes behandling av PUD. Myndighetene vurderer planen uavhengig av inngåtte kontraktsmessige forpliktelser og påbegynt byggearbeid. Rettighetshaverne har det fulle ansvar for den økonomiske risiko som inngåelse av kontrakter eller
påbegynt byggearbeid før godkjent PUD innebærer, herunder hvis myndighetene endrer eller
unnlater å godkjenne PUD.
Det er en fordel at rettighetshaverne jobber
tett med leverandørene gjennom hele prosjektløpet. Tidlig involvering av leverandørene bidrar til
mer presise kostnadsestimater ved investeringsbeslutning og innlevering av PUD, samt lavere
risiko for overskridelser og forsinkelser i utbyggingsfasen. For å holde kontinuitet i prosjektløpet,
og derigjennom legge best til rette for å gjennomføre prosjektet på kost og tid, vil det derfor ofte
være viktig for utbygger å kunne inngå vesentlige
kontraktsmessige forpliktelser før PUD er godkjent.
Rettighetshaverne i Castberg-feltet har søkt
om å få tildele kontrakter før PUD er godkjent for
å sikre et godt grunnlag for investeringsbeslutningen, en god prosjektgjennomføring og en effektiv
feltutbygging. Inngåelse av kontrakter på et tidlig
tidspunkt er avgjørende for å rekke planlagt produksjonsstart i 4. kvartal 2022. Utsettelse av opp-

52

6568
Prop. 80 S
Utbygging og drift av Johan Castberg-feltet med status for olje- og gassvirksomheten

start vil innebære kostnadsøkninger og svekket
lønnsomhet i prosjektet.
En del komponenter og mange av utstyrsmodulene har lang leveringstid og skal bygges inn i
produksjonsskipet i en spesiell sekvens. Innkjøpspakker og materialer representerer nøkkelinformasjon fra de ulike leverandørene, som det er
nødvendig å ha på plass på et tidlig tidspunkt for
at innretningen skal kunne bygges på en trygg og
effektiv måte.
For å legge til rette for god prosjektgjennomføring og en effektiv feltutbygging har Olje- og energidepartementet samtykket i at rettighetshaverne
kan inngå kontraktsmessige forpliktelser med en
antatt eksponering fram til antatt PUD-godkjenning på om lag 2,5 mrd. 2017-kroner, inkludert
kanselleringskostnader. Totalomfang av disse
kontraktene er på om lag 20,5 mrd. 2017-kroner.
En del kontrakter er allerede inngått. Alle kontraktstildelinger forutsetter godkjenning av PUD
for Castberg-feltet. Aker Solutions er tildelt kontrakt for levering av produksjonssystemet på havbunnen, og prosjektering og innkjøpsledelse for
overbygget på produksjonsskipet. Sembcorp
Marine Rigs & Floaters Pte. Ltd er tildelt kontrakt
for bygging av produksjonsskipets skrog med
integrert boligkvarter, mens Kværner er tildelt
kontrakt for bygging og sammenstilling av de ti
modulene samt et fakkeltårn og en sentral rørgate, til overbygget på produksjonsskipet. Kontrakt for dreieskiven på produksjonsskipet er tildelt til SBM Offshore.

3.6

Områdevurdering

Castberg-feltet ligger i et område med lite infrastruktur. Det er per i dag to andre felt i Barentshavet, Snøhvit og Goliat, som ligger henholdsvis om
lag 100 km sør og 150 km sørøst for Castberg-feltet.
Castberg-feltet er dimensjonert for økt utvinning på feltet og at andre funn i området skal
kunne fases inn i fremtiden. Basert på dagens forståelse av reservoarene og forventet produksjonsprofil, antas det å være kapasitet til at nye oljefunn
kan fases inn fra 2026.
Vurderinger og gjennomføring av tiltak for økt
utvinning vil foregå kontinuerlig gjennom hele
produksjonsperioden. Hvilke tiltak som gjennomføres vil avhenge av flere faktorer, blant annet produksjonserfaringer, teknologiutvikling, kostnadsnivå og oljepris.
Gasseksport er en fremtidig forretningsmulighet som vil aktualiseres mot slutten av feltets leve-
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tid. Tidspunktet for mulig gasseksport er usikkert. Dagens informasjon tilsier at bruk av etablert infrastruktur på Snøhvit-feltet til gasseksport, inkludert LNG-anlegget ved Hammerfest,
kan være mulig fra 2045.
Innenfor samme utvinningstillatelse som Castberg-feltet er det ytterligere to mindre oljefunn,
Skavl og Kayak, som ble påvist i henholdsvis 2013
og 2017. Begge funnene vil være teknisk mulig å
koble opp til innretningene på Castberg, men produksjonspotensialet er ikke endelig avklart.
Det er et betydelig gjenværende letepotensial i
området rundt Castberg-feltet. Tidspunkt og
omfang for videre leteboring vurderes av rettighetshaverne i aktuelle utvinningstillatelser.

3.7

Nærmere om en mulig
omlastningsterminal for råolje

På Castberg-feltet skal råoljen lastes fra produksjonsskipet over til skytteltankere for videre transport. En omlastningsterminal for råolje på land i
Finnmark har vært lansert som en mulig del av en
lønnsom transportløsning for olje ut av Barentshavet. Skal en slik omlastningsterminal for råolje på
land i Finnmark realiseres, er en nødvendig, men
ikke tilstrekkelig forutsetning, en større samlet
oljeproduksjon enn den fra Castberg-feltet. Uten
dette vil ikke en slik terminal være lønnsom. En
eventuell omlastningsterminal er derfor ikke en
del av utbyggingsplanen for Castberg-feltet. Alternativet til en terminal er å ta oljen direkte fra feltet
til markedet slik det gjøres for mange norske felt,
herunder Goliat-feltet.
På initiativ fra Statoil – som operatør for Castberg-feltet, ble fellesprosjektet Barents Sea Oil
Infrastructure (BSOI) etablert i februar 2015 for å
utrede en slik omlastningsterminal. Fellesprosjektet er et samarbeid mellom rettighetshaverne i
utvinningstillatelsene som omfatter Goliat- og
Castberg-feltene, samt Alta/Gohta- og Wistingfunnene. Arbeidet ledes av Statoil, mens operatørene for Goliat-feltet (Eni) og funnene Alta/Gohta
(Lundin) og Wisting (OMV) deltar aktivt i prosjektet. Prosjektets formål er å utvikle en kostnadseffektiv flerbruks omlastningsterminal for
råolje på Veidnes i Nordkapp kommune, som skal
kunne bli en del av en eksportrute for olje ut av
Barentshavet. For at en eventuell uavhengig råoljeterminal skal være klar til å ta imot oljen fra
Castberg-feltet fra produksjonsstart i 2022, har
prosjektet lagt til grunn at etablering av en slik
terminal må besluttes i 2019.
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Statoil og BSOI-partnerne har grundig utredet
to ulike terminalkonsepter på Veidnes siden 2015.
I mars 2018 konkluderte selskapene med at de to
ulike terminalkonseptene som er studert gir
begrensede reduksjoner i transportkostnader for
olje ut fra Barentshavet og usikre øvrige verdiskapingsbidrag i forhold til transport direkte fra feltene til markedet. Videre vil de studerte konseptene medføre høye investeringskostnader og betydelige driftskostnader. Dette sammen med volumet av råolje som kan forventes å bruke en slik
eventuell terminal, gjør at det ikke er samfunnsmessig eller industrielt lønnsomt å gå videre med
de to studerte terminalkonseptene.
Selskapene ønsker derfor i stedet å se på alternative muligheter, blant annet en nedskalert
omlastningsterminal i kombinasjon med en eventuell skip-til-skip løsning i Sarnesfjorden. De vil
bygge videre på det arbeidet som allerede er gjort
med å finne en optimal infrastrukturløsning for
oljeomlastning i Barentshavet. En industriutvikling som inkluderer terminal er avhengig av lønnsomhet og volumer. Planlagt leteaktivitet fremover vil også gi ny informasjon om det totale
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volumgrunnlaget. Det utarbeides nå et konkret
arbeidsprogram for denne aktiviteten med sikte
på å avklare et videre konseptarbeid i løpet av
4. kvartal 2018.
En utredning av flere alternativer vil ikke forringe muligheten for å ta olje fra Castberg-feltet til
en eventuell fremtidig terminal, selv om det skulle
medføre at en eventuell løsning ikke er på plass til
produksjonsstart i 2022.

3.8

Disponering av innretningen

Disponeringskostnadene for Castberg-feltet er
estimert til åtte mrd. 2017-kroner. Nedstenging og
disponering av feltets innretninger og brønner vil
bli utført i henhold til gjeldende regelverk på det
aktuelle tidspunkt. En løsning for disponering av
feltets innretninger vil bli beskrevet i avslutningsplanen, som skal leveres til myndighetene tidligst
fem år, men senest to år før bruken av innretningene er ventet å bli avviklet.
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4 Konsekvensutredning for Johan Castberg-feltet
4.1

Innledning

Konsekvensutredningen for Castberg-feltet har
vært på offentlig høring. Forslaget til program for
konsekvensutredning ble oversendt høringsinstansene 13. september 2016, med høringsfrist 31.
oktober 2016. Basert på forslaget og kommentarer fra høringsrunden fastsatte Olje- og energidepartementet utredningsprogrammet 4. april 2017.
Operatøren, Statoil, har på bakgrunn av det
fastsatte utredningsprogrammet utarbeidet en
konsekvensutredning som ble sendt på høring 30.
juni 2017, med høringsfrist 25. september 2017.
Høringsfristen ble forlenget for enkelte instanser
til 12. oktober 2017. En oppsummering av høringsuttalelsene til konsekvensutredningen med operatørens kommentarer er gjengitt i vedlegg 1. I
dette kapittelet beskrives hovedtrekkene i konsekvensutredningen.
Utbyggingen ventes ikke å ha negative konsekvenser av betydning for naturressurser og miljø.
En rekke tiltak for å ivareta miljøhensyn ligger til
grunn for utbyggingsplanen. Investeringene i
Castberg-feltet og inntektene til rettighetshaverne, leverandørene og staten vil ha positive virkninger for samfunnet. Prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-10 er reflektert, blant annet gjennom departementets vurdering av konsekvensutredningen, samt supplerende informasjon fra
operatøren, og vil bli fulgt opp i gjennomføringen
av prosjektet.

4.2

Utslipp til luft

Utbygging og drift av Castberg-feltet vil medføre
utslipp til luft av CO2 (karbondioksid), CH4
(metan), nmVOC (flyktige organiske forbindelser
unntatt metan), NOx (nitrogenoksider), SOx (svoveloksider), svart karbon og partikler. De største
utslippene er i form av CO2, NOx og nmVOC.
Totale utslipp i utbyggingsfasen vil være om
lag 197 000 tonn CO2, 3 300 tonn NOx og 280 tonn
nmVOC. Dette stammer hovedsakelig fra bore- og
brønnoperasjoner, marine operasjoner ved instal-

lasjon av havbunnsanlegget og transportvirksomhet i utbyggingsfasen.
I driftsfasen vil majoriteten av utslippene
stamme fra kraftgenerering ved gassturbiner. Det
vil også være diffuse utslipp fra prosessutstyr på
produksjonsskipet og sikkerhetsmessig behov for
fakling av gass, samt fra tilknyttet virksomhet i
form av skytteltankere, helikopter og forsyningsbåter. Drift av feltet forventes å medføre årlige
gjennomsnittlige utslipp på om lag 315 000 tonn
CO2, 540 tonn NOx og 140 tonn nmVOC.
Aktiviteten på feltet vil være omfattet av kvoteplikt under det europeiske kvotesystemet (ETS).
Rettighetshaverne vil måtte kjøpe utslippskvoter
for sine utslipp. I et slik system kan utslippene
kun reduseres ved å redusere antallet kvoter som
utstedes. I tillegg vil det bli betalt CO2- og NOxavgift som for andre utslipp fra petroleumssektoren.
Valg av løsninger og utstyr for å minimere
utslippene til luft er basert på analyser av beste tilgjengelige teknikker (BAT).
Operatøren har som alternativ til lokal kraftgenerering ved gassturbiner, utredet muligheten
for helt eller delvis å dekke behovet for kraft og
varme gjennom tilførsel av kraft fra land eller fra
havvindmøller. En løsning basert på havvindmøller er per i dag for umoden og kostbar teknologi
til å kunne tas i bruk på Castberg-feltet.
Det er store tekniske utfordringer ved en kraft
fra land-løsning, hovedsakelig på grunn av 240 km
avstand til land. Likestrømsteknologi er en egnet
teknisk løsning for overføring av kraft over store
avstander. Per i dag eksisterer det imidlertid ikke
kvalifisert teknologi for å overføre likestrøm
direkte inn på et produksjonsskip. Det medfører
at en slik løsning vil kreve en kostbar omformerstasjon på en egen, dedikert plattform ved siden
av produksjonsskipet. Vekselstrømsteknologien
er velkjent, men blir teknisk og operasjonelt utfordrende jo større avstanden mellom land og felt er,
og jo større kraftmengde som skal overføres. En
vekselstrømsløsning til Castberg-feltet vil kreve
en teknologikvalifiseringsprosess på grunn av den
lange avstanden til land. En kraft fra land-løsning
til Castberg-feltet ville tatt en vesentlig del av ny
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nettkapasitet i regionen, og i så måte begrense
muligheten for annen forbruksøkning.
Tilleggsinvestering ved en kraft fra land-løsning er anslått til 8–12,5 mrd. kroner avhengig av
løsning, med tilhørende tiltakskostnad på 5000–
8000 kroner per tonn redusert CO2. 1
Den høye tiltakskostnaden og de store tekniske utfordringene tilsier at tiltaket ikke er hensiktsmessig å gjennomføre. Operatøren har derfor lagt til grunn en løsning der gassturbiner dekker kraftbehovet til elektrisk drevet utstyr og gassinjeksjon, mens behovet for varme til prosessanlegget dekkes ved å gjenvinne varme fra
gassturbineksosen. Samlet vil dette gi god energiutnyttelse med en virkningsgrad på 63 pst.
Rettighetshavernes valgte løsning innebærer
også fysisk å tilrettelegge skipet for eventuell
fremtidig import av kraft. Dersom fremtidig utvikling i området eller teknologi skulle vise at kraft
fra land eller fra fornybar havbasert energi er et
hensiktsmessig tiltak, vil det være mulig å bruke
vekselstrømsteknologi til å dekke behovet for
elektrisk kraft.
Det vil benyttes gassturbiner med lav-NOx-teknologi, som vil bidra til å begrense utslipp av NOx.
Rettighetshaverne vil ha kontinuerlig oppmerksomhet på energieffektivisering og vurdere ulike
tiltak for å minimere energiforbruket og derigjennom redusere utslippene som følge av kraftgenerering.
Fakling vil ikke forekomme under normal
drift. Fakling benyttes når anlegget må trykkavlastes og tømmes for gass av sikkerhetshensyn.
Fakling kan også forekomme i perioder ved oppstart av anlegget etter at gassinjeksjonssystemet
har vært ute av drift, spesielt i utbyggings- og oppstartsfasen før anlegget er godt innkjørt. Det er
lagt opp til gjenvinning av gass fra separatorer/
tanker (fakkelgassgjenvinning), slik at utslipp fra
fakling minimeres.
Det vil bli installert et anlegg for gjenvinning
av nmVOC og metan fra lagertankene på produksjonsskipet. Utslipp fra dette anlegget vil kun forekomme hvis det er nødvendig av sikkerhetshensyn. Driftsregulariteten antas å være høyere enn
95 pst. Det vil også installeres gjenvinningsanlegg
for håndtering av nmVOC ved lasting av olje til
skytteltankerne. Operatøren vurderer de valgte
løsningene for håndtering av nmVOC og metan
som beste tilgjengelige teknikker (BAT). Et program for å overvåke og utbedre diffuse lekkasjer
vil bli benyttet i driftsfasen.
1

Tiltakskostnaden er beregnet med 5 pst. diskonteringsrente.
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Utslipp til sjø

Castberg-feltet ligger i sørvestre del av Barentshavet, nord for Tromsøflaket og Eggakanten og sør
for iskanten og polarfronten som i forvaltningsplanen for Lofoten-Barentshavet er pekt ut som spesielt miljøfølsomme. Feltet ligger 210 km sør for
Bjørnøya og omtrent 190 km fra sørspissen av
naturreservatet rundt øya. Det er ikke funnet korallrev på Castberg-feltet, og det er kun registrert
få og spredte forekomster av svamp.
Det vil være noe utslipp til sjø i forbindelse
med boring og ferdigstillelse av brønnene på Castberg-feltet. Utslipp til sjø vil i hovedsak være borekaks og borevæske fra boring med vannbasert
borevæske og unntaksvis produsert vann.
Borekaks er utboret steinmasse, bestående av
partikler i ulike størrelser som fjernes fra borehullet etter hvert som brønnen bores. Under boring
av brønner blir det benyttet borevæske for å
frakte ut borekaks, smøre og kjøle borekronen, og
for å kontrollere trykket i brønnen.
Ved boring av de øverste brønnseksjonene vil
det bli benyttet vannbasert borevæske. I de mer
krevende brønnseksjonene lenger nede vil det bli
benyttet oljebasert borevæske. Ved boring av
reservoarseksjonene i brønnene blir det benyttet
oljebasert borevæske for produsentene og gassinjektorene, og vannbasert borevæske for vanninjektorene.
Kjemikaliene som er planlagt benyttet i borevæsken er klassifisert som grønne i Miljødirektoratets klassifiseringssystem. I hydraulikkvæske
for å operere ventiler på havbunnen og i testing av
rørledninger vil det bli brukt gule kjemikalier.
Gule og grønne kjemikalier regnes ikke som miljøskadelige.
Det er laget en væskegjenvinningsplan for
boreoperasjonene. Brukt vannbasert og oljebasert borevæske som kan brukes på nytt, vil bli
sendt til land for gjenvinning. Borekaks fra seksjoner boret med oljebasert borevæske vil bli transportert til land for behandling, gjenvinning av
baseolje og godkjent sluttdisponering av borekaks.
Borekaks fra seksjoner boret med vannbasert
borevæske vil slippes ut og deponeres lokalt på
sjøbunnen. Fra den øverste seksjon pumpes borekaks bort fra selve borestedet. De resterende
mengdene slippes ut fra boreriggen. Det er estimert at det i løpet av boreperioden vil slippes ut i
overkant av 34 200 tonn borekaks og 10 600
kubikkmeter vannbasert borevæske. Effektene på
bunnmiljøet av disse utslippene er vurdert å være
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liten. Det er videre ikke sannsynlig at utslippene
vil ha noen effekt på fisk i området.
Produsert vann er formasjonsvann som følger
med brønnstrømmen fra reservoaret, og som derfra kan inneholde uorganiske salter, tungmetaller
og organiske stoffer, inklusive dispergert olje og
tilsatte kjemikalier.
Alt produsert vann på Castberg-feltet vil i normalsituasjonen renses og deretter injiseres i
reservoaret for å opprettholde trykket. I de tilfeller hvor injeksjonsanlegget er nede eller at det er
utfordringer med injektiviteten i brønnene, slippes produsert vann til sjø etter rensing. Operatøren legger til grunn at injeksjonsanlegget er tilgjengelig 95 pst. av tiden.
Oljeinnholdet i produsert vann som slippes til
sjø skal være så lavt som mulig og skal ikke overstige 30 mg olje per liter vann som veid gjennomsnitt for en kalendermåned, jf. aktivitetsforskriften
§ 60.
Rensing av produsert vann på Castberg-feltet
vil bli utført med beste tilgjengelig teknikker
(BAT). Renset produsert vann er antatt å ha en
gjennomsnittlig oljekonsentrasjon på 15 mg/liter.
En eventuell vesentlig lavere oljekonsentrasjon vil
kreve redesign av hele renseanlegget og teknologi som per i dag ikke er kvalifisert for bruk offshore. Dette vil medføre en høy risiko for økte
kostnader og forsinkelse av gjennomføringsplanen.
Akutte utslipp til sjø kan komme fra utblåsninger fra feltinnretninger under boring eller drift,
lekkasjer fra rør, lekkasjer fra undervannsinstallasjoner, prosesslekkasjer eller lekkasjer fra skytteltankere eller lasteoperasjoner. Operatøren planlegger å installere et system for automatisk oppdaging av olje til sjø.
Et uhellsutslipp av olje fra Castberg-feltet
representerer størst miljørisiko for sjøfugl og høyest for lunde i hekkesesongen. Miljørisiko for
andre dyregrupper og sensitive habitater er
beregnet som liten, og konsekvens for disse dersom et utslipp skulle skje, vurderes også som
begrenset. Miljørisikoanalysen viser at miljørisikoen for boring og produksjon av Castberg-feltet
er innenfor operatørens akseptkriterier.
I planlegging og dimensjonering av oljevernberedskapen er det tatt høyde for klimatiske forhold, og feltets plassering i et område langt fra
land. For å møte responstiden vil det være tilgjengelige oljevernressurser om bord på et dedikert
beredskapsfartøy på feltet.
Norsk Oljevernforening for Operatørselskap
(NOFO) står for den operative delen av beredskapen. NOFO har utstyr på depot langs kysten og
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egne avtaler med fiskefartøy for å drive kystnær
oljevernberedskap. Operatøren planlegger å ha 15
fartøy fra NOFO for mekanisk oppsamling til å
håndtere et eventuelt utslipp til havs. For å håndtere et eventuelt utslipp i kyst- og strandsonen
planlegger operatøren å ha fire fjordsystemer og
fire kystsystemer fra NOFO.
En utilsiktet gasslekkasje er i større grad en
sikkerhetstrussel enn en miljøtrussel. Det vil
installeres systemer for deteksjon av gass og tiltak
som ivaretar sikkerheten.

4.4

Arealbeslag og fysiske inngrep

Det vil bli opprettet en sikkerhetssone i henhold
til gjeldende regelverk rundt produksjonsskipet,
med utstrekning på 500 meter regnet ut fra skipets ytterpunkter der denne til enhver tid befinner
seg. Det vil bli opprettet en sikkerhetssone på 500
meter med forbud mot fiske med bunnredskap og
oppankring rundt alle bunnrammer/satellitter.
Castberg-feltet ligger i et område med lite fiskeriaktivitet. Området som berøres av feltutbygging og drift er lite egnet for fiske med bunnredskaper på grunn av bunnforholdene som preges
av brede og dype isskuremerker. Det forventes
derfor heller ikke fiske med bunntrål i fremtiden.
Det foregår moderat fiske med konvensjonelle
redskaper i området. I hovedsak er dette et fiske
med autoline, et fiske som foregår over store
områder. For denne fartøygruppen vil det kunne
være mindre operasjonelle ulemper som følge av
at de må ta hensyn til sikkerhetssonen rundt produksjonsskipet, samt mobile rigger ved brønnoperasjoner og fartøy som brukes i installasjonsperioden.
Castberg-feltet ligger utenfor hovedstrømmene for skipstrafikk i Barentshavet.
Det har ikke blitt identifisert koraller eller
andre sårbare arter på havbunnen på selve feltlokasjonen under de kartleggingene som har blitt
gjennomført.

4.5

Samfunnsmessige konsekvenser

Utbyggingen av Castberg-feltet vil skape store
verdier til fellesskapet. I tillegg til inntekter til staten gjennom skatter, avgifter og SDØE-ordningen
vil utbyggingen medføre betydelige aktiviteter i
forbindelse med utbygging og drift, samt gi inntekter og sysselsetting for norsk industri.
Samlede kostnader for utbygging og 30 års
drift av Castberg-feltet (inkludert disponerings-
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kostnader) er om lag 95 mrd. kroner. Samlede forventede inntekter er beregnet til om lag 270 mrd.
kroner. Begge disse tallene er i faste 2017-kroner,
men er udiskonterte størrelser.
Forventet nåverdi før skatt, neddiskontert
med syv pst. realrente, er beregnet til 74,2 mrd.
2017-kroner. Prosjektet er samfunnsøkonomisk
lønnsomt, og størsteparten av dette overskuddet
tilfaller det norske samfunnet i form av skatteinntekter og kontantstrøm fra SDØE.
Castberg-utbyggingen utgjør en betydelig
andel av investeringene på norsk sokkel i årene
fremover, og er derfor svært viktig for norsk leverandørindustri til petroleumsvirksomheten. Basert
på tidligere utbyggingsprosjekter på norsk sokkel
er det beregnet at norsk andel av vare- og tjenesteleveringen til utbyggingen av Castberg-feltet vil
være omtrent halvparten. For driftsperioden, som
er anslått til å vare i 30 år, er andelen beregnet til å
være vel 80 pst. Disse tallene representerer leveranser fra norske leverandører og underleverandører, ikke kontraktsverdier i seg selv. En norsk
leverandør kan bruke en utenlandsk underleverandør, og det utenlandske bidraget blir da fratrukket. Tilsvarende kan en utenlandsk leverandør bruke en norsk underleverandør, og det norske bidraget vil da inngå i den norske andelen.
Utbyggingen vil også gjennom konsumvirkninger kreve arbeidsinnsats hos leverandørene og
underleverandørene. Nasjonale sysselsettingsvirkninger i utbyggingsfasen er i konsekvens-
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utredningen beregnet til om lag 47 000 årsverk i
norske bedrifter, fordelt over de åtte årene fra
2017–2024. Av disse årsverkene er om lag 70 pst.
antatt å komme fra leverandørbedrifter og deres
underleverandører, og resterende årsverk kommer fra de omtalte konsumvirkningene. I driftsperioden er nasjonale sysselsettingsvirkninger
beregnet til i overkant av 1 700 årsverk i et normalt driftsår.
Utbyggingen av feltet vil gi positive ringvirkninger for Nord-Norge i utbyggingsfasen og særlig i driftsfasen. Operatøren er opptatt av å ha god
kontakt med regionalt næringsliv gjennom hele
prosjektperioden og videre inn i driftsfasen.
Operatøren har beregnet at 6,5 pst. av den
nasjonale verdiskapingen i utbyggingsfasen kommer regionalt i Nord-Norge. Samlede regionale
sysselsettingsvirkninger i utbyggingsfasen er
beregnet til om lag 1 750 årsverk, hvorav i overkant av 700 årsverk i Nord-Troms og Finnmark.
Det er beregnet at 40 pst. av den nasjonale verdiskapingen i driftsfasen kommer regionalt i
Nord-Norge. Årlige regionale sysselsettingsvirkninger i driftsfasen er beregnet til om lag 470
årsverk i et normalt driftsår, hvorav 265 årsverk i
Nord-Troms og Finnmark.
I henhold til etablert praksis skal operatøren
senest to år etter at feltet er satt i produksjon gjennomføre en analyse av regionale og lokale ringvirkninger av utbyggingen.
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5 Myndighetenes vurdering av plan for utbygging og drift
av Johan Castberg-feltet
5.1

Arbeids- og sosialdepartementets
vurdering

Arbeids- og sosialdepartementet har innhentet
Petroleumstilsynets vurdering av om planene for
utbygging av Castberg-feltet er i tråd med HMSregelverket.
Petroleumstilsynets konklusjon er at de fremlagte løsningene kan utvikles i tråd med regelverkets krav. Petroleumstilsynet påpeker at produksjonsskipet er designet med en teknisk levetid
på 30 år, mens stigerør, feltrørledninger, kontrollkabler og undervannsutstyr er designet med teknisk levetid på 25 år. Det vises til at regelverket
ikke pålegger operatøren en plikt å søke om levetidsforlengelse for dette utstyret alene. Det er
ikke ønskelig at utstyret vil kunne benyttes utover
designet levetid, uten at det er krav om å igangsette en samtykkeprosess. Tilsynet ber derfor om
at PUD for Castberg-feltet godkjennes med et vilkår om at operatøren må søke om samtykke til
bruk av dette utstyret ut over den levetiden som
er beskrevet i søknaden og som utløper etter 25
år.
Arbeids- og sosialdepartementet legger til
grunn at operasjoner som innebærer direkte kontakt med og styring av brønnstrøm skal skje i tråd
med regelverket, og viser til at operatøren og
Petroleumstilsynet har kontakt om aktuelle løsninger.
Arbeids- og sosialdepartementet har ingen
ytterligere merknader til planene og anbefaler at
PUD for Johan Castberg-feltet godkjennes med
følgende vilkår:
– Operatøren må søke Petroleumstilsynet om
samtykke til bruk av stigerør, feltrørledninger,
kontrollkabler og undervannsutstyr ut over
den levetiden som er beskrevet i PUD.

5.2

Oljedirektoratets vurdering

Oljedirektoratet (OD) baserer sin vurdering på de
mottatte planene og informasjon mottatt i møter

med operatøren og de andre rettighetshaverne,
samt eget teknisk arbeid. Forhold som OD har
vært opptatt av i selskapenes arbeid med utbyggingsplanen var blant annet knyttet til reservoarusikkerhet, permanent reservoarovervåking, dreneringsstrategi, økt utvinningspotensial og fleksibilitet i utbyggingsløsningen.
Undergrunnen
OD mener at rettighetshaverne har gjort et godt
geofaglig arbeid, som er tilstrekkelig til å kunne
igangsette utbygging av funnene Skrugard, Havis
og Drivis. Etter ODs vurdering er funnene tilfredsstillende avgrenset, og datainnsamlingen i
brønnene er god. Etter ODs vurdering er ressursberegningen utført på en grundig og pålitelig
måte. Usikkerhetsspennet i tilstedeværende ressurser er relativt sett lite. Etter ODs vurdering er
de beregnede usikkerhetene rimelige, sett i forhold til kompleksiteten i reservoarene og i forhold
til datagrunnlaget.
Rettighetshaverne planlegger å benytte geofysisk reservoarmonitorering (GRM) for regelmessig å kunne samle informasjon om reservoarene
og overliggende lag på Castberg-feltet. Dette
bidrar til bedre forståelse av undergrunnen over
tid. Rettighetshaverne har vurdert ulike GRMmetoder, og foreløpig lagt til grunn et konsept
basert på konvensjonell teknologi. Overvåking av
reservoaret ved hjelp av permanent installerte
seismiske sensorer for reservoarmonitorering
(permanent reservoarmonitorering, PRM) er
også vurdert og anbefalt av operatøren. Sammenlignet med konvensjonelle GRM-metoder vil PRM
kunne bidra til bedre forståelse av undergrunnen,
og derigjennom bedre beslutningsgrunnlag for tilleggsbrønner og andre tiltak for økt utvinning.
Rettighetshaverne planlegger endelig beslutning av GRM-metode i løpet av 2018. Basert på
dokumentasjonen i PUD vurderer OD at PRMkonseptet gir størst verdi over feltets levetid. OD
anbefaler at det stilles vilkår til installasjon av
PRM ved godkjennelse av PUD.
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OD er enig i den valgte dreneringsstrategien
for Castberg-feltet. Etter ODs vurdering er operatørens reservoarvurderinger tilfredsstillende
utført og dokumentert.
Operatøren har etter ODs vurdering gjennomført et tilfredsstillende arbeid med å kvantifisere
utvinnbare volumer og tilhørende usikkerheter.
Forventede utvinnbare oljereserver for Castbergfeltet er av operatøren beregnet til 88,7 mill. Sm3,
noe som tilsvarer en utvinningsgrad på 51 pst.
Operatøren har identifisert et potensielt tilleggsvolum på om lag 27 mill. Sm3 oljeekvivalenter,
som inkluderer at gass produseres og eksporteres mot slutten av feltets levetid.
Usikkerhetene i utvinnbare reserver er primært knyttet til usikkerheten i tilstedeværende
olje, permeabilitet, relativ permeabilitet, konnektivitet i deler av reservoaret, vanninjeksjonseffektivitet og kommunikasjon over forkastninger. OD
vurderer usikkerhetsspennet som rimelig anslått.
Den valgte dreneringsstrategien på feltet er
horisontale produksjonsbrønner og trykkstøtte
ved hjelp av gass- og vanninjeksjon. Redusert vanninjeksjonseffektivitet på grunn av formasjonsskader i området rundt brønner og i reservoaret er
en sentral risikofaktor i dreneringsstrategien.
Operatøren har etter ODs vurdering tilfredsstillende planer for å ivareta dette. Operatøren vil ha
kontinuerlig oppmerksomhet på de kritiske parameterne for å oppnå ønsket injektivitet. Dersom
forkastningskommunikasjonen er dårligere enn
forventet, kan enkelte av reservoarformasjonene
ikke få nok trykkstøtte. OD har i utbyggingsløpet
vært opptatt av at alternative løsninger for optimal
drenering skulle beskrives i PUD. Operatøren har
i PUD beskrevet avbøtende tiltak, dersom enkeltformasjoner ikke mottar nok trykkstøtte.
Operatøren har etter ODs vurdering på en god
måte tatt hensyn til at reservoaret kan være
annerledes enn forventet. Dreneringsstrategien
må vurderes underveis i lys av produksjonserfaring og data fra reservoarovervåking for å sikre
en optimal verdiskaping på feltet.
Castberg er et stort felt med en lang produksjonshorisont og mange muligheter for økt verdiskaping gjennom kostnadsreduksjon og økt utvinning. OD har utfordret operatøren på å utarbeide
en plan for identifisering og implementering av
teknologier som kan gi økt verdiskaping gjennom
feltets levetid.
OD anbefaler på bakgrunn av dette at det stilles vilkår ved godkjennelse av PUD knyttet til en
vurdering av den valgte dreneringsstrategien og
en plan for videre utvikling av ressurspotensialet i
utvinningstillatelsen, herunder identifisering og
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implementering av teknologier som kan gi økt
verdiskaping, når rettighetshaverne har produksjonserfaring fra feltet.
Utbyggingsløsning
OD mener at den valgte utbyggingsløsningen gir
god fleksibilitet til å kunne utvinne ressursene i
Castberg-feltet og til å fase inn fremtidige tilleggsressurser i området. Som første infrastruktur i
dette området vil feltet være en viktig byggekloss
for fremtidig aktivitet sørvest i Barentshavet og
videre nordover. OD har vært opptatt av at det velges en fremtidsrettet løsning som i størst mulig
grad også legger til rette for å utnytte tilleggsressurser. Oljen fra Castberg-feltet planlegges lastet
over til skytteltankere for transport bort fra feltet.
OD har ikke, på ressursforvaltningsmessig
grunnlag, innvendinger mot rettighetshavernes
anbefalte lager- og lasteløsning for olje på Castberg-feltet.
Totale investeringer er betraktelig redusert i
løpet av planleggingsfasen. Enkelte kostnadsestimater ligger under nivåene i ODs referansedatabase, blant annet for boring av brønner og havbunnsanlegget. Operatøren begrunner disse kostnadsestimatene med interne optimaliseringsprosesser, gode markedsutsikter og økt priskonkurranse mellom leverandører. Operatøren har hatt
tett dialog med ulike leverandører i arbeidet med
utbyggingsplanen. Dette bidrar til lavere risiko for
overskridelser og forsinkelser i utbyggingsfasen.
Inngåelse av kontrakter med leverandørene på et
tidlig tidspunkt bidrar til større forutsigbarhet for
kostnadene ved utbyggingen. OD vurderer kostnadsestimatene som forventningsrette med hensyn til dagens markedsnivå.
Rettighetshaverne har valgt en kontraktstrategi som innebærer oppdeling i flere kontrakter.
Det forventes at oppdelingen vil bidra til å redusere kostnader, minimere planrisiko og å gjøre
prosjektgjennomføringen mer fleksibel og robust.
Kontraktsstrategien bygger på erfaringer fra
andre utbyggingsprosjekter som er gjennomført
på norsk sokkel og internasjonalt.
Etter ODs vurdering er rettighetshavernes
kontrakts- og gjennomføringsstrategi godt gjennomarbeidet. I planleggingsfasen fram mot PUD
har OD fulgt opp overfor operatøren at god kvalitet i prosjekteringsarbeidet vektlegges tilstrekkelig, for derigjennom å legge best mulig til rette for
en god prosjektgjennomføring og et godt underlag for kostnadsestimatene.
Operatøren har identifisert relevante risikoer
som kan medføre kostnadsøkninger og forsinkel-
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ser, blant annet knyttet til grensesnitthåndtering
av kontraktene og gjenstående arbeid på produksjonsskipet ved planlagt uttauing til feltet, og et
system for å håndtere disse. Gjennomføringsplanen er etter ODs vurdering realistisk.
Rettighetshavergruppen skal påse at virksomheten kan utøves på forsvarlig måte i samsvar med
gjeldende lovgivning. Påseplikten er en viktig del
av kvalitetssikringen av utbyggingsprosjekter på
norsk sokkel. I forbindelse med innlevering av
PUD for Castberg-feltet har partnerne, Eni Norge
AS og Petoro AS, redegjort for hvilke aktiviteter
de har gjennomført/planlegger å gjennomføre for
å oppfylle påseplikten i tilknytning til utarbeidelse
og gjennomføring av PUD. Etter ODs vurdering
har partnerne bidratt aktivt og konstruktivt i
arbeidet fram mot innlevering av PUD, og begge
har levert en tilfredsstillende plan for hvordan de
vil følge opp prosjektet i utbyggingsfasen.
Utslipp og miljø
Kraftgenerering vil være den dominerende kilden
for utslipp til luft. Kraft- og varmebehovet på Castberg-feltet vil dekkes av lav-NOx gassturbiner
med varmegjenvinningsenheter. Dette gir en høy,
total virkningsgrad for turbinene. OD mener at
den valgte løsningen for dekning av kraft- og varmebehov på Castberg-feltet er en effektiv og hensiktsmessig løsning. Rettighetshaverne har vurdert flere løsninger for å dekke kraftbehovet, herunder flere alternativer for kraft fra land. De forskjellige alternativene med kraft fra land gir alle
svært høye tiltakskostnader. Videre er det betydelige, tekniske utfordringer ved en kraft fra landløsning. Dette vil kunne påvirke gjennomføringen
av prosjektet og øke risikoen for forsinkelser og
kostnadsoverskridelser. Høytrykksfakkelen på
produksjonsskipet vil være lukket med gjenvinning til førstetrinnsseparator. Det vil derfor ikke
være utslipp fra denne under normal drift.
Det er lagt til grunn at borekaks fra seksjoner
boret med vannbasert borevæske vil slippes ut til
sjø. Kaks fra boring med oljebasert borevæske vil
bli transportert til land for behandling og deponering. Produsert vann planlegges reinjisert i reservoaret. Selv om alt produsert vann er planlagt
reinjisert, vil det etableres et fullverdig renseanlegg, designet for en oljekonsentrasjon på 15 mg/
liter etter rensing, for bruk i perioder der injeksjon ikke er mulig.
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Økonomi
Castberg-prosjektet fremstår etter ODs vurdering
som samfunnsøkonomisk lønnsomt og robust.
OD har utført sensitivitetsberegninger på lønnsomheten for prosjektet. Beregningene viser at
prosjektet er økonomisk robust for alle testede
kostnadsøkninger, både investeringer og driftskostnader. Parameterne med størst effekt på
nåverdien er lavt og høyt ressursutfall, produktpriser og investeringer. Fremtidig oljepris, særlig i
første del av produksjonsløpet, er viktig for nivået
på kapitalavkastningen ved utbyggingen. Castberg-utbyggingen er robust for vesentlig lavere
oljepriser fremover enn dagens nivå.
Utbyggingsløsningen har fleksibilitet til å
kunne utvinne ressursene i Castberg-feltet og til å
fase inn fremtidige tilleggsressurser i området.
Det er et betydelig gjenværende letepotensiale
innad i utvinningstillatelsen for Castberg-feltet og
i tilstøtende tillatelse med samme eierstruktur.
Tidspunkt og omfang for videre leteboring er
under vurdering hos rettighetshaverne. Forventet
produksjonsprofil tilsier at 2026 er sannsynlig tidspunkt for når innfasing av nye oljefunn til produksjonsskipet kan være aktuelt på grunn av produksjonskapasiteten på skipet. OD vurderer det som
svært positivt at utforskingen av ressurspotensialet i området fortsetter og at prospektene modnes
fram mot borebeslutning.
Oljedirektoratets anbefaling
OD anbefaler at PUD for Johan Castberg-feltet
godkjennes med følgende vilkår:
– Anlegget for permanent installerte seismiske
sensorer (permanent reservoarmonitorering,
PRM), som er beskrevet i PUD, skal være operativt ved produksjonsstart. En meddelelse om
at investeringsbeslutning er tatt, og grunnlaget
for beslutningen, skal fremlegges for departementets godkjenning innen 30. september
2018.
– Rettighetshaverne skal, basert på oppdatert
datagrunnlag, gjøre en vurdering av den valgte
dreneringsstrategien og utarbeide en plan for
videre utvikling av ressurspotensialet i utvinningstillatelse 532, herunder identifisering og
implementering av teknologier som kan gi økt
verdiskaping. Planen, med tilhørende vurdering, skal fremlegges for departementets godkjenning innen 1. januar 2025. Departementet
kan stille ytterligere vilkår knyttet til en forsvarlig utnyttelse av ressursene basert på den fremlagte planen.
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Olje- og energidepartementets
vurdering

Olje- og energidepartementet viser til at det er
Arbeids- og sosialdepartementets vurdering at de
fremlagte planene kan utvikles i tråd med regelverkets krav til arbeidsmiljø og sikkerhet.
Departementet og Oljedirektoratet (OD) har
hatt dialog med operatøren om utbyggingsløsningen for Castberg-feltet gjennom prosjektløpet,
også før overlevering av plan for utbygging og
drift. Formålet med denne dialogen har vært å
sikre at den valgte utbyggingsløsningen gir god
ressursforvaltning, høy forventet verdiskaping og
at den oppfyller myndighetenes krav. Olje- og
energidepartementet vurderer den valgte utbyggingsløsningen, herunder energiløsningen, som
god.
Ressursforvaltning og verdiskaping
Olje- og energidepartementet viser til ODs vurdering av plan for utbygging og drift av Castberg-feltet. OD mener at utbyggingsløsningen legger opp
til en tilfredsstillende utnyttelse av ressursene og
at det er et samfunnsøkonomisk lønnsomt og
robust prosjekt.
Departementet er opptatt av at den valgte
utbyggingsløsningen gir god fleksibilitet til å
kunne utvinne ressursene i Castberg-feltet og til å
fase inn tilleggsressurser i området. Departementet viser til at det for den valgte utbyggingsløsningen er et betydelig antall ledige brønnslisser og at
produksjonsskipet er tilrettelagt for å prosessere
tilleggsressurser.
Forventede investeringer til utbygging av
Castberg-feltet beløper seg til 47,2 mrd. 2017-kroner. Årlige driftsutgifter er i gjennomsnitt beregnet til å bli om lag 1,3 mrd. 2017-kroner. Forventet
nåverdi før skatt er beregnet til 74,2 mrd. 2017kroner. Balanseprisen, den fremtidige oljepris
som gir en realavkastning på forventede investeringer på syv pst. reelt før skatt for prosjektet, er
beregnet til 31 US dollar per fat. Operatøren har
gjennomført sensitivitetsanalyser for blant annet
endringer i driftskostnader, investeringer, oljepris,
utvinnbare reserver og forsinkelser, jf. avsnitt 3.4.
Analysen viser at Castberg-utbyggingen er robust
overfor endringer i disse elementene.
Klimarisikoen ved utbyggingen er synliggjort
av selskapene i utbyggingsplanen. Det framgår av
planen at prosjektet er robust både mot lavere
oljepriser og høyere driftskostnader enn forventet. Prosjektet tåler en betydelig lavere oljepris
enn forventet, herunder om dette skulle bli en
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effekt av fremtidige globale klimatiltak, og fortsatt
gi god avkastning på investert kapital. Prosjektets
lønnsomhet er også robust mot endringer i driftskostnader, inkludert utslippskostnader på norsk
sokkel.
Myndighetene er opptatt av at utbyggingsprosjektene på norsk sokkel gjennomføres sikkert og
effektivt. Det er operatørens og øvrige rettighetshaveres ansvar å planlegge og gjennomføre utbygginger på norsk sokkel i tråd med gjeldende krav
til helse, miljø og sikkerhet, innen planlagt tid og
kostnad, og med god kvalitet. Rettighetshavergruppen skal påse at virksomheten kan utøves på
forsvarlig måte i samsvar med gjeldende lovgivning og under ivaretakelse av hensynet til god ressursforvaltning, helse, miljø og sikkerhet. Påseplikten er en sentral del av kvalitetssikringen av
utbyggingsprosjekter på norsk sokkel.
ODs vurdering er at prosjektets gjennomføringsplan er godt gjennomarbeidet og realistisk.
Operatørens beregninger viser at prosjektet er
samfunnsøkonomisk lønnsomt og robust. ODs
vurdering av prosjektet bekrefter denne konklusjonen. Olje- og energidepartementet mener på
denne bakgrunn at utbyggingen av Castberg-feltet er et samfunnsøkonomisk lønnsomt og robust
prosjekt.
Utbygging av Castberg-feltet er et stort prosjekt og den tredje feltutbyggingen i Barentshavet. Feltet er forventet å få en lang produksjonsperiode på 30 år, og forventes ifølge operatøren å
få en utvinningsgrad på 51 pst. Det er ambisjoner
om å øke utvinningen i løpet av driftsperioden.
Myndighetene er opptatt av at rettighetshaverne
foretar ressursforvaltningsmessige gode valg som
fører til at man får realisert alle lønnsomme ressurser og får høyest mulig verdiskaping ut av feltet.
Ringvirkninger
Utbyggingen av Castberg-feltet vil skape store
verdier for samfunnet. I tillegg til inntekter til staten gjennom skatter, avgifter og SDØE-ordningen
vil utbyggingen medføre betydelige aktiviteter i
forbindelse med utbygging og drift, samt gi inntekter og betydelig sysselsetting i norske bedrifter.
Departementet er opptatt av at nye utbygginger skaper størst mulig verdier for samfunnet og
at de legger til rette for positive, lokale og regionale ringvirkninger. Som del av konsekvensutredningen er de samfunnsmessige forhold, herunder
regionale og lokale ringvirkninger, utredet.
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Utbyggingen vil også bidra til aktivitet i norsk
økonomi, utover leverandørene og underleverandørene, gjennom konsumvirkninger. Nasjonale
sysselsettingsvirkninger av utbyggingsfasen er i
konsekvensutredningen beregnet til om lag
47 000 årsverk i norske bedrifter, fordelt over perioden 2017–2024. Av disse årsverkene er om lag
70 pst. antatt å komme fra leverandørbedrifter og
deres underleverandører, og resterende årsverk
kommer fra de omtalte konsumvirkningene. I
driftsperioden er nasjonale sysselsettingsvirkninger beregnet til i overkant av 1 700 årsverk i et
normalt driftsår.
Utbyggingen av feltet vil gi positive ringvirkninger for Nord-Norge både i utbyggings- og
driftsfasen. Samlede regionale sysselsettingsvirkninger i Nord-Norge i utbyggingsfasen er av operatøren beregnet til om lag 1 750 årsverk, hvorav i
overkant av 700 årsverk i Nord-Troms og Finnmark. Årlige regionale sysselsettingsvirkninger i
driftsfasen er beregnet til om lag 470 årsverk i et
normalt driftsår, hvorav 265 årsverk i Nord-Troms
og Finnmark.
Departementet er opptatt av at det er tidlig
kontakt mellom operatøren og lokalt/regionalt
næringsliv og relevante myndigheter ved utbygging av funn som Castberg. Departementet har
ingen innsigelser til at driftsorganisasjonen for
Castberg-feltet etableres i Harstad og at helikopter- og forsyningsbasene i Hammerfest benyttes.
Departementet forventer at selskapene legger til
rette for kvalifisering av relevante lokale/regionale leverandører i utbyggings- og driftsfasen for
feltet, og at de etablerer anbudsprosesser som
gjør at bedrifter fra landsdelen kan delta.
I et separat industriprosjekt vurderes muligheten for å utvikle en kostnadseffektiv omlastingsterminal for råolje på Veidnes i Nordkapp kommune som del av en eksportrute for råolje ut av
Barentshavet. Departementet er kjent med at selskapene ikke har funnet lønnsomhet i de to terminalkonseptene de har studert fram til nå. Departementet er opptatt av at det er et best mulig beslutningsgrunnlag i denne saken, og mener derfor
det er viktig at selskapene viderefører utredningsarbeidet slik de har foreslått, med sikte på å
avklare et videre konseptarbeid i løpet av 4. kvartal 2018. En utredning av flere alternativer vil ikke
forringe muligheten for å ta olje fra Castberg-feltet
til en eventuell framtidig terminal, selv om det
skulle medføre at en eventuell løsning ikke er på
plass til produksjonsstart i 2022. Departementet
legger til grunn at Castberg-feltet skal benytte en
omlastningsløsning i Finnmark dersom en slik
løsning er lønnsom og blir etablert.
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I tråd med Meld. St. 28 (2010–2011) En
næring for framtida – om petroleumsvirksomheten,
skal operatøren, senest to år etter at feltet er satt i
produksjon, gjennomføre en analyse av regionale
og lokale ringvirkninger av utbyggingen.
Miljøpåvirkning og utredningsplikten
Det forventes ingen vesentlige miljøpåvirkninger
som følge av utbyggingen av Castberg-feltet med
den utbyggingsløsningen som er fremmet av rettighetshaverne. Operatøren har i konsekvensutredningen vurdert virkningene av utbyggingen
og beskrevet hvilke avbøtende tiltak som planlegges gjennomført, blant annet for å begrense
utslipp til luft og sjø, arealbeslag og fysiske inngrep. I høringen av konsekvensutredningen er det
ikke fremkommet forhold som tilsier at plan for
utbygging drift for Castberg-feltet ikke bør godkjennes. Hvordan operatøren planlegger å følge
opp høringsuttalelsene fremgår av vedlegg 1.
Olje- og energidepartementet vurderer den
valgte energiløsningen som tilfredsstillende. Med
en virkningsgrad på 63 pst. er energiutnyttelsen
god. Operatøren har gjort grundige analyser av
ulike energiløsninger for å begrense utslipp til
luft. De forskjellige alternativene med kraft fra
land gir alle svært høye tiltakskostnader. Videre
er det betydelige tekniske utfordringer ved en
kraft fra land-løsning. Dette vil kunne påvirke
gjennomføringen av prosjektet og øke risikoen for
forsinkelser og kostnadsoverskridelser. En 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 tiltakskostnadene ivaretas. Myndighetenes
politikk på dette området fremgår blant annet i
Meld. St. 28 (2010–2011) En næring for framtida –
om petroleumsvirksomheten og i klimaforliket, jf.
Innst. 390 S (2011–2012).
Produksjonsskipet vil bli tilrettelagt for eventuell fremtidig import av vekselstrøm, hvis utviklingen innen teknologi eller den økonomiske aktiviteten i området gjør det til et hensiktsmessig tiltak. CO2-utslippene fra produksjonsskipet vil være
omfattet av det europeiske kvotesystemet. Rettighetshaverne må i tillegg betale CO2-avgift. Selskapene har således kontinuerlig en betydelig økonomisk egeninteresse av å begrense sine utslipp av
CO2.
På denne bakgrunn anser Olje- og energidepartementet konsekvensutredningsplikten for
prosjekt som oppfylt. Prinsippene i naturmang-
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foldloven §§ 8-10 er reflektert, blant annet gjennom departementets vurdering av konsekvensutredningen, samt supplerende informasjon fra
operatøren, og vil bli fulgt opp i gjennomføringen
av prosjektet.
Konklusjon
Basert på operatørens planer og vurderinger gjort
av Oljedirektoratet fremstår utbyggingen av Castberg-feltet som et samfunnsøkonomisk lønnsomt
og robust prosjekt som kan gjennomføres, samtidig som hensyn til ytre miljø og fiskeriinteresser
ivaretas.
Olje- og energidepartementet mener på denne
bakgrunn at utbyggingen av Castberg-feltet er et
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økonomisk robust prosjekt som gir god ressursforvaltning og god samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Myndighetene er opptatt av at det skapes
størst mulig verdier ut av petroleumsressursene
på norsk sokkel. Oljedirektoratet har gjennomgått
rettighetshavernes planer og foreslått vilkår knyttet til permanent reservoarmonitorering (PRM)
og utvinningsstrategi. Departementet er opptatt
av å legge til rette for god ressursforvaltning, herunder økt utvinning, og slutter seg til forslagene
fra Oljedirektoratet.
Olje- og energidepartementet vil godkjenne
utbyggingen av Castberg-feltet i samsvar med planene operatøren har fremlagt og de merknader og
vilkår som fremgår av denne proposisjon.
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6 Budsjettmessige konsekvenser for SDØE
Utbyggingen av Johan Castberg-feltet vil på bakgrunn av informasjon gitt av operatøren Statoil
medføre om lag 1 333 mill. kroner i investeringer,
om lag 8 mill. kroner i kalkulatoriske renter og 24
mill. kroner i driftskostnader for SDØE i inne-

værende år. Det er dekning for disse kostnadene
innenfor rammene for gjeldende budsjett, jf. Prop.
1 S (2017–2018) og Innst. 9 S (2017–2018) henholdsvis kap. 2440 post 30 og kap. 5440 post 24.2.

2017–2018

6581
Prop. 80 S
Utbygging og drift av Johan Castberg-feltet med status for olje- og gassvirksomheten

65

7 Konklusjoner og vilkår
Olje- og energidepartementet vil godkjenne plan
for utbygging og drift av Johan Castberg-feltet i
samsvar med planene operatøren har fremlagt, de
merknadene som fremgår av denne proposisjon,
og på følgende vilkår:
1. Anlegget for permanent installerte seismiske
sensorer (permanent reservoarmonitorering,
PRM), som er beskrevet i PUD, skal være operativt ved produksjonsstart. En meddelelse om
at investeringsbeslutning er tatt, og grunnlaget for beslutningen, skal fremlegges for
departementets godkjenning innen 30. september 2018.
2. Rettighetshaverne skal, basert på oppdatert
datagrunnlag, gjøre en vurdering av den valgte
dreneringsstrategien og utarbeide en plan for
videre utvikling av ressurspotensialet i utvinningstillatelse 532, herunder identifisering og
implementering av teknologier som kan gi økt

verdiskaping. Planen, med tilhørende vurdering, skal fremlegges for departementets godkjenning innen 1. januar 2025. Departementet
kan stille ytterligere vilkår knyttet til en forsvarlig utnyttelse av ressursene basert på den
fremlagte planen.
3. Operatøren må søke Petroleumstilsynet om
samtykke til bruk av stigerør, feltrørledninger,
kontrollkabler og undervannsutstyr ut over
den levetiden som er beskrevet i PUD.
Olje- og energidepartementet
tilrår:
At Deres Majestet godkjenner og skriver
under et fremlagt forslag til proposisjon til Stortinget om utbygging og drift av Johan Castberg-feltet
med status for olje- og gassvirksomheten.

Vi HARALD, Norges Konge,
stadfester:
Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak om utbygging og drift av Johan Castberg-feltet i samsvar med
et vedlagt forslag.
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Forslag
til vedtak om utbygging og drift av Johan Castberg-feltet
I

II

Stortinget samtykker i at Olje- og energidepartementet godkjenner plan for utbygging og drift av
Johan Castberg-feltet.

Stortinget samtykker i at Petoro AS, som er rettighetshaver for statens deltakerandel (SDØE), kan
delta i utbygging og drift av Johan Castberg-feltet.
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Vedlegg 1

Høring av konsekvensutredning for Johan Castberg-feltet
Her følger operatørens gjennomgang av høringsuttalelsene til konsekvensutredningen (KU).
Høringsuttalelsene gjennomgås etter en tematisk
gruppering:
A. Generelle merknader til KU og konsekvensutredningsprosessen
B. Miljøverdier og kunnskap om disse
C. Kulturminner
D. Klima, utslipp til luft, kraftløsning/elektrifisering og BAT
E. Konsekvenser for marint miljø – bruk av kjemikalier, utslipp til sjø og BAT, fysiske inngrep, undervannsstøy mv.
F. Sikkerhet, miljørisiko og oljevernberedskap
G. Fiskeri- og andre næringsinteresser
H. Samfunnsmessige konsekvenser / lokalisering av driftsorganisasjon og basetjenester
I. Infrastruktur (luftfart, vegtransport, kystfart,
kaianlegg mv.)
J. Annet
K. Ilandføring
Følgende instanser meddelte i høringsprosessen
at de ikke hadde merknader til konsekvensutredningen: Oljedirektoratet, Arbeids- og sosialdepartementet, Havforskningsinstituttet, Samferdselsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Utenriksdepartementet, Forsvarsdepartementet, Fylkesmannen i Finnmark, Næringsforeningen i Tromsøregionen, Kystrederiene, Fiskarlaget
Nord, Næringslivets Hovedorganisasjon, Sabima
og Nordnorsk Petroleumsråd.

A. Generelle merknader til KU og konsekvensutredningsprosessen
Klima- og miljødepartementet (KLD)
Uttalelse:
1. Myndighetsprosesser
Klima- og miljødepartementet påpeker at Statoil
må innhente nødvendige tillatelser til virksomheten før oppstart. KLD anbefaler at Statoil tar tidlig
kontakt og har en tett dialog med miljømyndighetene underveis i prosjektet slik at tiltak som anses

nødvendige for å ivareta hensynet til ytre miljø og
klima kan identifiseres tidlig.
KLD forutsetter at Statoil bidrar med nødvendig informasjon om løsningene som er valgt for å
redusere utslipp til luft, og oppfordrer til god dialog med Miljødirektoratet for å motvirke at forurensning fører til skader eller ulemper for miljøet.
2. Uttalelser fra underetater
KLD viser i tillegg til egne uttalelser også til
høringsuttalelsene fra Miljødirektoratet, Norsk
Polarinstitutt, Riksantikvaren og Statens Strålevern.
Operatørens svar:
1. Statoil er kjent med gjeldende regelverk for innhenting av nødvendige tillatelser som kreves for å
bygge ut og drive Johan Castberg, jamfør tabell 1-2 i
konsekvensutredningen. Det vil bli lagt opp til en
tett dialog med miljømyndighetene for å få avklart
myndighetenes forventninger, utarbeidelse av søknadsdokument og videre oppfølging gjennom utbygging og drift.
Miljødirektoratet har i sin uttalelse til konsekvensutredningen for Johan Castberg også signalisert hvilke områder de forventer at rettighetshaverne fokuserer på i kommende myndighetsprosesser. Det er svært nyttig med tidlige avklaringer, og
Statoil, som operatør, vil gå inn i dialog med Miljødirektoratet og andre relevante parter på et tidlig
tidspunkt i disse prosessene.
2. Det vises til tilsvar på KLD sine øvrige uttalelser
i dette dokumentet, samt til tilsvar på uttalelser fra
Miljødirektoratet, Norsk Polarinstitutt, Riksantikvaren og Statens Strålevern.
Miljødirektoratet
Uttalelse:
1. Generelt om konsekvensutredningen
Miljødirektoratet mener, på generelt grunnlag, at
Statoil har lagt ned mye godt arbeid som underlag
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for konsekvensutredningen, men på enkelte
områder mener Miljødirektoratet at foreliggende
KU ikke gir god nok eller tilstrekkelig informasjon om miljøkonsekvensene ved Johan Castberg.
Operatørens svar:
Merknaden tas til orientering og det vises til tilsvar på Miljødirektoratet sine øvrige uttalelser i
dette dokumentet.

referansen til «Stortingets behandling av PUD for
Johan Castberg» som OED sin behandling av forslag til utredningsprogram og fastsettelsen av dette.
PUD del I planlegges sendt inn til myndighetsbehandling av prosjektet innen utgangen av desember
2017. Uttalelsen tas til orientering, og det vises til
spesifikke uttalelser og tilsvar for de tema kommunen har uttalt seg om.
B. Miljøverdier og kunnskap om disse

Nasjonalt Institutt for Ernærings- og Sjømatforskning (NIFES)

Norsk Polarinstitutt (NPI)

Uttalelse:

1. Kunnskapsgrunnlag

1. Mattrygghet i konsekvensutredningen
NIFES registrerer at konsekvensene for mattrygghet av utilsiktede oljeutslipp og utslipp i forbindelse med ordinær drift ikke er vurdert i forhold til nye ressurser fra havet slik som mesopelagisk fisk, sjøpølser, skjell, snøkrabbe, maneter og
makroalger. Ressursene i havet vil i fremtiden bli
enda viktigere for å skaffe nok ernæringsrik mat
til verdens befolkning. Vi trenger kunnskap om
nye biologiske ressurser i havet som kan bli brukt
som menneskemat eller brukt i akvakultur. Dette
er derfor et viktig aspekt som bør inkluderes i
fremtidige utredninger.
Operatørens svar:
Det vises til petroleumsforskriftens § 22a og godkjent utredningsprogram for konsekvensutredningen for Johan Castberg. Rettighetshaverne mener at
alle tema som er inkludert i godkjent utredningsprogram er vurdert i den videre utarbeidelsen av konsekvensutredningen.
Alta kommune
Uttalelse:
1. Generelt
Alta kommune uttaler at Stortingets behandling
av PUD for Johan Castberg har gjort sentrale
avklaringer på områder som har vært særlig viktige for Finnmark. I denne runden, som omhandler konsekvensutredningen for PUD, virker også
viktige elementer allerede avklart i forhold til
lokalisering av ulike drifts- og logistikkløsninger.
Operatørens svar:
Statoil påpeker at PUD del I for Johan Castberg ikke
har blitt forelagt og behandlet i Stortinget, og forstår

2017–2018

Uttalelse:
Konsekvensutredningen anvender på en relativt
god måte tilgjengelig kunnskap fra eksisterende
programmer når det gjelder forekomst av sjøfugl,
hovedsakelig SEAPOP og SEATRACK. Konsekvensutredningen gir en noe mangelfull oversikt
over tilgjengelige data for forekomst og en summarisk oversikt over potensielle konsekvenser for
sjøpattedyr av oljetilsøling. NPI vil derfor gi noen
tilleggskommentarer når det gjelder forekomst og
potensielle konsekvenser av uhellsutslipp for
sjøfugl og pattedyr.
a. Sjøfugl knyttet til Bjørnøya
Barentshavet er et produktivt hav og har gjennom
hele året store konsentrasjoner av sjøfugl. Sjøfugl
er spesielt sårbare for oljesøl da de er helt avhengig av fjærdraktens isolerende egenskaper for
overlevelse. Bjørnøya er et sentralt område i det
viktigste hekke- og næringsområdet for sjøfugl i
norsk territorium, og har samlet sett blant de største sjøfuglkoloniene på den nordlige halvkule.
Dette er dokumentert gjennom Norsk Polarinstitutts overvåking som har pågått siden 1986 og
gjennom det nasjonale kartleggings- og overvåkingsprogrammet
SEAPOP
(se
http://
www.seapop.no). I tillegg til at sjøfugl generelt er
sårbare for oljesøl, er noen av artene som hekker
på Bjørnøya under press av andre årsaker. For
eksempel er bestandene av polarmåke og polarlomvi av ulike årsaker i nedgang, og følgelig
ekstra sårbare for påvirkning.
Vi har fortsatt svært mangelfull kunnskap om
bestandstilhørighet for de ulike bestandene av
sjøfugl i Barentshavet. Vi vet at det for noen arter
er bestander fra forskjellige områder som har tilhold i Barentshavet til ulike tider av året. Kunnskap om hvilken bestand som påvirkes er avgjørende for å kunne gi svar på hvilke konsekvenser
et eventuelt uhellsutslipp vil kunne få. Norsk rød-
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liste for arter 2015 1 lister opp 18 fuglearter på
Svalbard som truet, hvorav seks av disse potensielt vil finnes i havområdene ved Johan Castberg i
løpet av året (alke, lunde, lomvi, polarlomvi, krykkje, polarmåke). Det er foreløpig uvisst i hvor stor
grad rødlistede havdykkender som praktærfugl
og havelle bruker området på trekk. I tillegg vil
arter som ikke er på rødlista bruke områdene, her
er rødnebbterne, joer, måkefugl, havhest og alkekonge de mest tallrike.
SEATRACK er et storskala program som over
en treårsperiode skal kartlegge trekkruter og vinterområder for norske sjøfuglbestander og bestander i våre naboland som kommer inn i norske farvann. Programmet baserer seg på bruk av ny teknologi, såkalte lysloggere. Gjennom dette programmet forventer vi å få vesentlig forbedret
kunnskap om hvilke bestander som er tilstede i
Barentshavet til enhver tid. Således vil vi lettere
kunne forutsi skadeomfang på bestandsnivå ved
eventuelle uhellsutslipp. Generelt viser resultater
fra programmet så langt at mange bestander bruker Barentshavet mer enn tidligere antatt gjennom hele året. Spesielt er området mellom Bjørnøya og Barentshavet sørøst viktig for sjøfugl i
vintersesongen, mens hekkeområdene ved Bjørnøya er særlig viktig sommerstid når hele bestander er til stede og er i aktivt næringssøk hele
våren/sommeren.
Produksjonen vil finne sted ca 150 km fra
grensen til Bjørnøya naturreservat, og blant annet
på et tidspunkt når hekkingen er over, og ungene
er ute på sjøen. Johan Castberg-feltet er i et viktig
område for en rekke rødlistede sjøfuglarter, og vi
antar at det er høy tetthet av disse artene på sjøen
i influensområdet.
b. Sjøpattedyr i farvannet rundt Johan Castbergfeltet
En rekke sjøpattedyr vil være i dette området i
store deler av året, blant annet trekker flere
hvalarter nordover til Barentshavet for å beite.
Når det gjelder akutte oljesøl, er hvalene spesielt utsatt for overflateforurensning, da de må til
overflaten for å puste. Ved overflaten er også fordampningen av giftige gasser størst (gjelder den
første tiden etter oljeutslippet), og hvalene vil da
innånde giftig gass. Utfallet av dette kan, avhengig
av hvalens kondisjon etc., variere fra irritasjon til
rask død. Både huden, slimhinnene i tilknytning
til blåsehullene og øynene er utsatt for direkte
påvirkning fra oljesøl på overflaten. Når det gjelder bardehvaler er disse særlig utsatt, da de finner
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mye av maten sin i øvre vannmasser og de kan lettere svelge olje i forbindelse med at de filtrerer
næring fra vannet. I tillegg kan selve bardene bli
tilsølt, hvilket kan ta lang tid å fjerne. En rekke
selarter lever i farvannene rundt Bjørnøya, blant
annet ringsel, storkobbe, grønlandssel og klappmyss. Samme problematikk mht innånding av giftige gasser som beskrevet ovenfor for hval gjelder
også for sel.
Norsk Polarinstitutt anser at deler av kunnskapsgrunnlaget for høyere trofiske nivåer er
fremstilt godt i konsekvensutredningen.
Operatørens svar:
Uttalelsen tas til orientering.
Kystverket
Uttalelse:
1. Bruk av oppdatert miljøinformasjon
Kystverket viser til at miljørisikoanalysene identifiserer sjøfugl som den mest utsatte miljøressursen ved et utslipp. Analysene har benyttet de nye
SeaTrack dataene som gir et bedre bilde av hvordan sjøfugl bruker havområdet. Det er viktig å
være klar over at dette er data samlet inn over en
kort periode. Hvilke havområder som blir benyttet vil trolig variere mye basert på vind og værforhold og tilgangen på næring. Oppdaterte SeaTrack data vil være viktig i vurdering av hvilke
beredskapsstrategier som skal velges i bestemte
situasjoner i framtiden.
Operatørens svar:
Den oppdaterte informasjonen som har blitt gjort
tilgjengelig gjennom SeaTrack programmet, har
vært svært verdifull i forståelsen av ulike arters
utbredelse i Barentshavet gjennom året. SeaTrack
pågår fortsatt og oppdatert informasjon blir hele
tiden tilgjengelig. Konsekvensutredningen for Johan
Castberg, og underliggende miljørisikoanalyse, er
basert på de dataene/informasjonen som var tilgjengelig på tidspunktet for gjennomføring av utredningen.
Rettighetshaverne er innforstått med at det vil
være mange forhold som til enhver tid spiller inn på
utbredelsen av sjøfugl i Barentshavet, noe som også
fører til at utbredelsen kan variere fra år til år.
Framtidige vurderinger av miljørisiko og beredskapsstrategier vil benytte all tilgjengelig informasjon fra SeaTrack og andre relevante kilder.
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Riksantikvaren

D. Klima, utslipp til luft, kraftløsning/elektrifisering og BAT

Uttalelse:

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

1. Generelt om konsekvensutredningen

Uttalelse:

C. Kulturminner

Riksantikvaren er fornøyd med beskrivelsene av
forholdet til eventuelle kulturminner i konsekvensutredningen, og beskrivelsen av de undersøkelsene som er gjennomført.
2. Plikt til å melde skipsfunn
Riksantikvaren gjør oppmerksom på at finner av
skipsfunn m.m. plikter å melde disse til vedkommende myndighet jf. Kulturminnelovens §–14
tredje ledd.

1. Kraftforsyning
NVE påpeker at en utbygging av Johan Castberg
ikke vil føre til konflikter med planer for havenergi eller mellomlandsforbindelser. Dersom det
blir aktuelt å forsyne Johan Castberg med kraft fra
land, må planleggingen av dette skje i samarbeid
med Statnett og regionale netteiere på et tidlig stadium for å sikre at videre nettutvikling på fastlandet tar hensyn til økt uttak og sikrer best mulig
systemløsning totalt sett.
Operatørens svar:

Operatørens svar:
1. Uttalelsen tas til orientering.
2. Uttalelsen tas til etterretning. Statoil er kjent med
dette regelverket og vil følge opp ift. Tromsø
Museum, som rette myndighet, dersom det blir gjort
funn av skipsfunn m.m.

Kraft fra land inngår ikke i den valgte utbyggingsløsningen for Johan Castberg. Dersom det ved en
senere anledning vil bli aktuelt med kraftforsyning
fra land, enten som en enkeltstående løsning eller
områdeløsning, vil Statoil, som operatør, påse at det
nødvendige samarbeidet med Statnett og regionale
netteiere vil gjennomføres slik at de nødvendige hensyn til den totale systemløsningen ivaretas.

Tromsø Museum – Universitetsmuseet
Uttalelse:

Klima- og miljødepartementet (KLD)

1. Marinarkeologisk deltakelse ifm sjøbunnskartlegging

Uttalelse:

Etter kulturminnelovens §–14 er Tromsø
Museum rette myndighet for forvaltning av kulturminner under vann i Nord-Norge.
Etter avtale med Statoil vil det ikke bli krav om
marinarkeologisk deltakelse i den videre planlegging eller gjennomføring av sjøbunnkartlegging
for fiberkabelen til Johan Castberg. Oppdatert
trasé skal sendes Tromsø Museum sammen med
videoopptak og rapport i etterkant av undersøkelsen. Eventuelle funn langs traséen skal innrapporteres til vurdering. Tromsø Museum er fornøyd
med avtalen og avventer nærmere orientering i
etterkant av Statoils kartlegging av kabeltraséen.
Operatørens svar:
Uttalelsen tas til etterretning. Undersøkelsene av
traséen er planlagt gjennomført i 2018, og Statoil
vil følge opp ift. Tromsø Museum som avtalt.

1. Elektrifisering, teknologi- status og kvalifisering
og tiltakskostnad for sirkulær produksjonsenhet
KLD uttaler at valgt utbyggingsløsning kan medføre at elektrifisering ikke kan gjennomføres. Tiltakskostnader ved elektrifisering av alternative
utbyggingsløsninger, inkludert en sirkulær produksjonsenhet, kunne vært grundigere gjennomgått i konsekvensutredningen siden Statoil påpeker at en tiltakskostnad for en sirkulær produksjonsenhet ville vært i samme størrelsesorden
som for det valgte konseptet.
Klima- og miljødepartementet forventer at Statoil er en aktiv bidragsyter for å få på plass mulige
områdeløsninger eller kraftsamkjøring med andre
felt som vil kunne bli bygd ut i området. Det forventes også at Statoil bidrar til teknologiutvikling
og kvalifisering av teknologi for overføring av
store kraftmengder til produksjonsskip.
2. NMVOC
KLD viser til Miljødirektoratets uttalelse hvor det
påpekes at det må påregnes at det vil kunne bli
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nødvendig å innskjerpe utslippsgrensene for
utslipp av NMVOC i framtiden.

som radikalt endrer rammebetingelsene, endringer i
utslippskostnader og endringer i incentivordninger.

Operatørens svar:

2. Det vises til tilsvar til uttalelser fra Miljødirektoratet, tema D, punkt 6.

1. Elektrifisering av Johan Castberg er ikke vurdert
som samfunnsøkonomisk hensiktsmessig (jf. kapittel
3.11 og vedlegg B i konsekvensutredningen). Denne
konklusjonen er uavhengig av utbyggingsløsning og
tekniske løsninger for overføring av energi. Avstand
fra land, tap av energi i overføring av kraft, behovet
for anlegg og forsterkninger av nettet på land samt
utstyr som kreves til havs gir høye investerings- og
driftskostnader i forhold til utslippsbesparelser. Tiltakskostnaden er vesentlig høyere enn en antatt
fremtidig CO2 kostnad. Rettighetshaverne ser det
derfor ikke som naturlig at rettighetshavergruppen
skal ta en ledende rolle vedrørende teknologiutvikling og kvalifisering av teknologi for overføring av
store kraftmengder til produksjonsskip.
En sirkulær produksjonsenhet ble valgt bort tidlig i konseptvalgprosessen for Johan Castberg. En
utførlig beskrivelse av konseptvalgprosessen ble gitt i
Oppsummering av høringsuttalelser og tilsvar til
utredningsprogrammet, svar til Klima- og miljødepartementet Tema A punkt 1. Det vil være en
totalvurdering av sikkerhet, miljø- og samfunnsinteresser, økonomi, tekniske løsninger, drift og gjennomførbarhet som ligger til grunn for valg av utbyggingskonsept.
Det valgte utbyggingskonseptet, FPSO, er tilrettelagt for fremtidig elektrifisering av elektriske forbrukere med vekselstrømsteknologi dersom utvikling
i området, eller teknologiutvikling i fremtiden skulle
vise at strøm fra land eller fra fornybar havbasert
energi vil være et sikkert, operasjonelt og et samfunnsøkonomisk effektivt tiltak.
En områdeløsning har som utgangspunkt at
flere utbyggingsprosjekt går sammen om en felles løsning. Fortrinnsvis bør utbyggingsprosjektene være
lokalisert innenfor et relativt begrenset geografisk
område samt ha samme modenhetsgrad med hensyn
på dreneringsstrategi, utbyggingsløsninger, planer,
etc. Selv om det er gjort andre funn sørvest i
Barentshavet er disse av en slik modenhetsgrad at
en områdeløsning ikke er aktuelt i dag. Dersom det
skulle vise seg at en eller flere av forutsetningene
under skulle bli en realitet vil Statoil, i samarbeid
med andre operatører, vurdere om en områdeløsning vil være samfunnsøkonomisk hensiktsmessig.
Forutsetninger som kan virke inn på en slik beslutning, alene eller i kombinasjon, inkluderer: flere
utbyggingsprosjekter vil bli modnet fram innenfor
det samme geografiske området, teknologiutvikling

Miljødirektoratet
Uttalelse:
1. Produksjonsskip med tekniske begrensninger for
elektrifisering-teknologiutvikling
Statoil har beregnet CO2-utslippet til i gjennomsnitt 270 000 tonn per år, og 8 millioner tonn over
feltets levetid. Drift av feltet krever mye energi,
både på grunn av at det er et behov for trykkstøtte
for å øke feltets ressursutnyttelse, og fordi det er
et stort varmebehov. CO2-intensiteten er derfor
høy for Castberg sammenlignet med mange andre
felt på norsk sokkel. Gjennomsnittlig CO2-intensitet over feltets levetid er av Statoil beregnet til i
underkant av 100 kg CO2/Sm3 o.e., mens gjennomsnittet for sokkelen er i størrelsesorden 52,5
kg CO2/Sm3 o.e. (NOROG 2016).
En skipsformet FPSO har tekniske begrensninger mht. elektrifisering siden det roterer rundt
en dreieskive. Det eksisterer per i dag ikke kvalifisert teknologi for å overføre høyspent likestrøm
(HVDC) gjennom en slik dreieskive, samt at det
også er begrensninger knyttet til hvor store mengder vekselstrøm (HVAC) som kan overføres gjennom dreieskiven. En sirkulær produksjonsenhet
har ikke denne begrensningen.
I vår uttalelse til program for KU ba vi om at
utredningen også synliggjorde tiltakskostnadene
ved elektrifisering av en sirkulær produksjonsenhet. Statoil uttaler at dette ikke er en aktuell
utbyggingsløsning, og at en eventuell beregning
av tiltakskostnader ville gitt en tiltakskostnad i
samme størrelsesorden som for skipsløsningen.
Miljødirektoratet vurderer Statoils redegjørelse
for å være mangelfull.
Valget av utbyggingsløsning kan medføre at
elektrifisering av feltet ikke kan gjennomføres.
Etter Miljødirektoratets mening er ikke alternative utbyggingsløsninger, og mulighetene for elektrifisering av feltet med disse, tilstrekkelig utredet. Vi viser i denne sammenheng til forskrift til
lov om petroleumsvirksomhet § 22a første ledd
bokstav a, hvor det bl.a. fremgår at KU skal
beskrive alternative utbyggingsløsninger som rettighetshaver har undersøkt. For at Stortinget skal
kunne foreta en reell vurdering av ulike utbyggingsløsninger, bør det fremlegges en tilleggsu-
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tredning, hvor mulighetene for å elektrifisere med
andre utbyggingsløsninger er vurdert.
2. Utvikling og kvalifisering av teknologi for elektrifisering.
Statoil påpeker at FPSOen er tilrettelagt for fremtidig elektrifisering dersom det blir mer utbygging i
området, eller dersom fremtidig teknologiutvikling gjør at elektrifisering er et sikkert operasjonelt og samfunnsøkonomisk effektivt tiltak.
Ifølge Statoil er det gjennomført studier som
viser at det kan være mulig å benytte vekselstrømsteknologi til del-elektrifisering også for Castberg
med en kabellengde på 265 km, men hvor grundig
verifisering gjenstår før gjennomførbarhet kan
bekreftes eller avkreftes. Statoil uttaler at ingen av
de tekniske alternativene for elektrifisering eller
grader av elektrifisering er vurdert til å være hensiktsmessige, og at det ikke er realistisk å fullelektrifisere Castberg (overføre større kraftmengder fra land med vekselstrømsteknologi).
Statoil påpeker også at det ikke pågår noe arbeid
med kvalifisering av teknologi for overføring av
større mengder vekselstrøm.
På bakgrunn av usikkerhet rundt kvalifiseringsløp og videre arbeid med teknologi, vurderer
vi muligheten for elektrifisering av en skipsformet
FPSO til å være svært usikker, både på kort og
lang sikt. Samtidig ser vi at nye utbyggingsprosjekter i langt større grad nå enn tidligere planlegges med skipsformet FPSO.
Teknologiutvikling og kvalifiseringsløp for
overføring av større mengder vekselstrøm fra
land eller fornybar havenergi avhenger av at aktørene samarbeider. Miljødirektoratet anbefaler derfor at det stilles som vilkår ved eventuell godkjenning av utbyggingsplanene at rettighetshaverne
innen en gitt tid skal gjennomføre et program,
gjerne i samarbeid med andre aktører, som skal
sikre/legge til rette for teknologiutvikling og kvalifisering av teknologi for overføring av store kraftmengder til produksjonsskip. I forbindelse med
innsending av PUD bør Statoil fremlegge underlaget som verifiserer overføringstapet ved overføring av kraft til Castberg, som er viktig for det
videre arbeidet med elektrifisering.
3. Områdeløsninger
Miljødirektoratet påpeker at de i uttalelsen til
utredningsprogram for KU ba om at kraftsamkjøring/områdeløsninger ble utredet. I konsekvensutredningen påpeker Statoil at en utredning av
områdeløsning på nåværende tidspunkt vil være
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svært usikker, da feltene i regionen har ulik modning og tidsplan i forhold til Castberg utbyggingen. Statoil påpeker videre at ved å tilrettelegge
for inntak av vekselstrøm på Castberg, har Statoil
tilrettelagt for elektrifisering i fremtiden.
Miljødirektoratet forventer at Statoil har en
aktiv rolle med å få på plass områdeløsninger/
kraftsamkjøring med andre felt som vil kunne bli
bygd ut i området. Dette inkluderer også alternativ kraftoppdekning til borerigger til erstatning for
bruk av diesel. Miljødirektoratet anbefaler derfor
at det stilles som vilkår ved en eventuell godkjenning av utbyggingsplanene at rettighetshaverne
skal legge fram en plan for hvordan en områdeløsning for kraft fra land kan etableres.
4. Utslipp til luft og generell påvirkning på klima
Miljødirektoratet påpeker at petroleumsaktivitet i
Barentshavet kan gi klimapåvirkning både regionalt og globalt. I tillegg til utslipp av CO2 og
metan, gir petroleumsaktivitet utslipp av svart karbon (BC) som bidrar til oppvarming både ved å
varme opp atmosfæren og ved at BC avsatt på snø
og is øker avsmeltningen. Utslipp av BC i Barentshavet kan gi større effekt og har større konsekvenser enn tilsvarende utslipp fra felt lenger sør.
Norske BC-utslipp har omlag 1,5 ganger høyere
klimaeffekt per tonn, målt som temperaturpåvirkning i et tiårsperspektiv, enn det globale gjennomsnittet. Utslipp av BC tett opp til iskanten og i snøog isdekte landområder, vil kunne ha stor
klimapåvirkning.
Det er generelt gitt lite informasjon om løsningen som er valgt for reduksjoner av utslipp til luft i
KU. Vi ber derfor Statoil ta initiativ til møte med
Miljødirektoratet der planene presenteres nærmere, i god tid før innsendelse av søknader om tillatelse etter forurensningsloven.
5. Konsekvenser av utslipp av svart karbon (BC),
metan og NMVOC
Miljødirektoratet vurderer fagrapport om utslipp
til luft til ikke i tilfredsstillende grad å reflektere
nyere kunnskap om utslippskilder og effekter av
metan og svart karbon. Direktoratet henviser til
handlingsplan (M89/2013) og rapportene M-438/
2015 og M-586/2016.
Miljødirektoratet påpeker at for metan skal det
benyttes en faktor på 25, ikke 23 som er benyttet i
rapporten.
Miljødirektoratet peker videre på at det ikke
bare er fakling som fører til utslipp av BC, men
også forbrenning av diesel og bunkersolje i moto-
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rer. Diesel benyttes til kraftgenerering om bord på
bl.a. mobile rigger, og bunkersolje benyttes
ombord på bl.a. skytteltankere. Fakling medfører
også utslipp av uforbrente hydrokarboner, både
metan og NMVOC, og kraftgenerering medfører i
tillegg til metan også utslipp av NMVOC.
Miljødirektoratet anser derfor rapporten for å
være mangelfull mht. kilder og utslippsomfang,
og for ikke å være tilstrekkelig som grunnlag for
vurdering av miljøkonsekvenser. Det anbefales at
Statoil fremlegger en oppdatert vurdering av miljøkonsekvensene ved utslipp av svart karbon,
metan og NMVOC i forbindelse med fremlegging
av PUD, slik at Stortinget presenteres for riktig
informasjon om utslippenes størrelse og effekt.
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effektiv produksjon på FPSOen i takt med
endringer i kraft- og varmebehovet over feltets
levetid, bl.a. bruk av batterier/energilagring og
bruk av flere små turbiner til erstatning for store
turbiner. Miljødirektoratet kan ikke se at disse løsningene er vurdert, og anser utredningen for å
være mangelfull på dette punktet.
Miljødirektoratet ønsker en redegjørelse for
hvilke vurderinger som foreligger rundt hybridisering/energilagring (havvind, batterier og brenselceller) på mobile rigger siden dette ikke kommer klart fram av KUen.
Det blir bedt om at Statoil fremlegger en nærmere redegjørelse for energieffektiviseringstiltak,
både på FPSO og mobile rigger i forbindelse med
fremlegging av PUD.

6. Utslippsreduserende tiltak
Miljødirektoratet påpeker at Statoil har valgt LavNOx-gassturbiner med varmegjenvinning som
energiforsyningsløsning på Castberg. I tillegg er
fakkelsystemet (høytrykks- og lavtrykksfakkel)
planlagt med fakkelgassgjenvinning, i tråd med
det som er BAT for nye innretninger. Dette blir
ansett som gode og viktige tiltak, og Miljødirektoratet anbefaler derfor at det stilles vilkår om fakkelgassgjenvinning og lav-NOx-gassturbiner med
varmegjenvinning, ved en eventuell godkjenning
av utbyggingen.
Miljødirektoratet legger videre til grunn at
hydrokarbonholdige avgasser, som metan og
NMVOC, gjenvinnes der dette er mulig og at Statoil implementerer tiltak for å minimere antall
potensielle lekkasjepunkter i prosessen. Det forventes at det blir redegjort for dette i en søknad
om tillatelse etter forurensningsloven.
Miljødirektoratet har varslet krav om 100 prosent gjenvinning av VOC for lagring av råolje
under normal drift for alle FPSOer i drift per i dag,
og det forventes at kravene trer i kraft fra 2018.
Det må derfor påregnes tilsvarende krav på Johan
Castberg i tillatelser etter forurensningsloven.
Det vises også til at Statoil har inkludert
NMVOC-gjenvinningsanlegg for håndtering av
NMVOC under lasting av råolje til skytteltankere.
Det må påregnes at internasjonale forpliktelser og
nasjonale målsetninger vil kunne gjøre det nødvendig å innskjerpe utslippsgrensen på 0,45 kg/
Sm3 lastet olje (BAT) i fremtiden.
7. Energieffektivisering
Miljødirektoratet peker på at de i sin uttalelse til
utredningsprogram for KU ba om en grundig
redegjørelse for planlagte tiltak for å sikre energi-

Operatørens svar:
1. Det vises til tilsvarende uttalelser fra KLD, tema
D, punkt 1.
2. Det vises til tilsvar til uttalelser fra KLD, tema D,
punkt 1. Deler av uttalelsen synes å være rettet til
myndighetene i forbindelse med godkjenning av
PUD, og Statoil finner det ikke naturlig å kommentere dette.
3. Det vises til tilsvar til uttalelser fra KLD, tema D,
punkt 1. Deler av uttalelsen synes å være rettet til
myndighetene i forbindelse med godkjenning av
PUD, og Statoil finner det ikke naturlig å kommentere dette.
4. Uttalelsen tas til orientering. Statoil vil ta initiativ til en dialog med Miljødirektoratet for å presentere arbeidet som har blitt gjennomført for å redusere utslipp til luft fra Johan Castberg. Dette vil
finne sted i god tid før innsending av søknader om
tillatelse etter forurensningsloven, slik at Miljødirektoratet blir orientert om og kjenner til de ulike
tiltakene.
5. Uforbrente hydrokarboner (metan og NMVOC)
fra fakling og kraftgenerering er inkludert i konsekvensutredningen og den underliggende fagrapporten. Figur 8 i fagrapporten viser de ulike utslippene
til luft, inkludert hvilke kilder som bidrar med
utslipp. Her vises både fakling og kraftgenerering
som utslippskilder. Figuren er også inkludert i konsekvensutredningsrapporten i kapitlene 6.2 og 6.3.
Bidragene fra enkelte utslippskilder er små, og det
er derfor gjort en forenkling i tabell 6-1 i konsekvensutredningen, hvor man ikke har listet bidragene fra alle komponentene, kun fra de største.
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Endringen i mengde CO2-ekvivalenter som slippes ut vil i liten grad påvirkes av om en faktor på 23
eller 25 legges til grunn. Statoil mener derfor at
rapporten som er presentert tilfredsstiller nyere
kunnskap om utslippskilder og effekter av disse når
det gjelder metan og NMVOC.
Når det gjelder utslipp av BC ble kun fakling
inkludert i KU siden man anså at dette var den største kilden til utslipp. For å få en vurdering av hvilke
bidrag forbrenning av diesel har til utslipp av BC,
har Johan Castberg prosjektet fått NILU til å utarbeide et tilleggsnotat som omhandler dette og hvilke
effekter slike utslipp kan få. Utslippene fra Johan
Castberg vil være størst i oppstartsfasen (2019–
2024) på grunn av boreaktiviteten og fakling, for så
å bli betydelig redusert i driftsfasen (fra 2025 og
framover). I forbindelse med opprensking av brønner og oppstart av anlegget på FPSOen vil fakling
benyttes. Det er antatt at produksjonen på Johan
Castberg vil stabilisere seg i løpet av 6–måneder, og
at fakkelen etter det normalt vil være slukket. Filosofien for fakling tilsier at ved stopp av vitale anleggsdeler skal brønnene stenges umiddelbart.
Det totale beregnede utslippet av BC vil være
relativt beskjedent, og bidraget fra Johan Castberg
til BC-konsentrasjonen i Arktis vurderes som liten.
På den bakgrunnen vurderes det også at klimaeffekten av disse utslippene alene vil bli små.
NILU-notatet er tilgjengelig i sin helhet på Statoils nettsider, www.statoil.com/johancastberg.
6. Den stabiliserte oljen fra Johan Castberg lagres i
4 senter- og 10 sidelagringstanker. Under normal
drift vil utslipp fra lagringstankene gå til gjenvinning slik at det ikke skal være utslipp av VOC fra
lagringstankene. Dersom man av sikkerhetsmessige
grunner må redusere trykk i lagringstankene vil det
bli utslipp til luft (kald ventilering). Dette vil kun
være unntaksvis dersom man skulle oppleve overtrykk i tanksystemet.
I henhold til vedlikeholdsprogrammet skal lagertankene inspiseres hvert 5 år. Tankene må av sikkerhetsmessige grunner gassfries før personell kan
gå inn i lagertanker for innvendig inspeksjon. Dersom det blir detektert feil i lagertanker vil det også
kunne bli nødvendig å gå inn i tankene. Statoil forutsetter at gassfriing ved tanktømming , -åpning og ventilering på grunn av nødvendige strukturelle
inspeksjoner, renhold og/eller vedlikehold anses som
utslipp tillatt av sikkerhetsmessige hensyn. Utslipp i
forbinelse med gassfriing ved tanktømming vil ikke
påvirke regulariteten til VOC-anlegget.
VOC-anlegget på Johan Castberg vil være et lukket system, og utslipp av gass til luft vil bare skje
under følgende situasjoner

•
•
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dersom trykket i anlegget blir for høyt mot VOCkompressor
ved nødvendig forebyggende og/eller korrektivt
vedlikehold som medfører at VOC-anlegget må
stenges ned.

Statoil forutsetter at utslipp ved situasjoner som
beskrevet over vil anses som tillatte utslipp som er
nødvendige av sikkerhetsmessige hensyn. Driftsregularitet på VOC-anlegget antas å være høyere enn 95
prosent.
Et program for å overvåke og utbedre diffuse lekkasjer vil bli operasjonalisert i driftsfasen.
Uttalelsen om mulig innskjerping av utslippsgrensen for NMVOC under lasting av råolje til skytteltankere tas til orientering. Deler av uttalelsen
synes å være rettet til myndighetene i forbindelse
med godkjenning av PUD, og Statoil finner det ikke
naturlig å kommentere dette.
7. Statoil har vurdert og implementert flere energieffektiviseringstiltak for både mobile rigger og
FPSOen, jamfør konsekvensutredningen kap.
6.2.2–6.2.3.
Mobile rigger
Ved oppstart av boreoperasjonen på Johan Castberg
planlegges det å bruke Songa Enabler. Songa Enabler ankom norsk sokkel i 2016 og siden har Songa
og Statoil i fellesskap jobbet med energitiltak. Da
konsekvensutredningen ble sendt på høring var tre
energioptimaliseringstiltak for riggen under vurdering. Disse omfattet gjenvinning av eksosvarme,
temperaturregulering og bedre styring av kjølepumper. Det er nå besluttet at alle disse tiltakene skal
implementeres. Dersom det blir gjennomført et skifte
i valg av borerigg i løpet av perioden for produksjonsboring vil det bli stilt krav til en eventuell ny
rigg som også tilfredsstiller miljøkravene for boreaktivitet under arktiske forhold.
Statoil er videre av den oppfatning at dersom ny
teknologi med havvind eller brenselsceller skal tas i
bruk på norsk sokkel bør man ikke starte med
ombygging av en borerigg i drift. Statoil har likevel
satt i gang en mulighetsstudie sammen med Songa
for en batteri-hybrid løsning der batteriene skal
benyttes som en «spinning reserve» for å kunne få
opp utnyttelsesgraden på dieselgeneratorene.
FPSO
Gjennom prosjektløpet til Johan Castberg har det
vært fokus på å identifisere og implementere energieffektive løsninger. Dreneringsstrategien har foku-
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sert på energieffektivisering ved å minimere behovet
for injeksjon, samt at det har blitt gjennomført en
optimalisering av antall bunnrammer og energibruk relatert til injeksjon. Prosjektet har aktivt
brukt BAT vurderinger for nøkkelelementer som
kan være med på å redusere energiforbruket på
FPSOen. Følgende tiltak er besluttet implementert
1. Varmegjenvinning.
a. Alle gassturbiner installeres med gjenvinning
av overskuddsvarme
b. Utstrakt bruk av overskuddsvarme fra prosessen som brukes til å varme opp innløpsseparatoren og vann brukt i sulfatfjerningsanlegget
2. Omfattende bruk av turtallsregulering på elektriske pumper og annet utstyr
3. Valg av kompressorteknologi basert på BAT og
kontinuerlig vurdering av forbedring av turbiner
4. Bruk av LED lys
Harstad Kommune
Uttalelse:
1. Energieffektivisering
Harstad kommune mener det bør være fokus på
energieffektivisering samt oppfølging av flere av
tiltakene nevnt i kapittel 6.2 i konsekvensutredningen, både for FPSOen og for den aktuelle boreriggen som skal benyttes. BAT må benyttes der det
er rom for det.
Operatørens svar:
Det vises til tilsvar til uttalelser fra Miljødirektoratet, tema D, punkt 7.
Industri energi
Uttalelse:
1. Valg av kraftløsning
Industri Energi viser til at det er gjort en grundig
vurdering av kraftløsning for utbyggingen, og
uttaler at løsningen med gassturbiner og varmegjenvinning fremstår som en god og effektiv kraftløsning. Det er positivt at løsningen gir en virkningsgrad på 63 prosent, som i denne sammenheng er høyt.
Operatørens svar:
Uttalelsen tas til orientering.
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Petro Arctic
Uttalelse:
1. Miljøstandard
Petro Arctic peker på Norges rolle som ledende
nasjon for internasjonale miljøstandarder for å
produsere og utnytte olje- og gassressursene med
minst mulig negativt fottrykk. Utbyggingen av
Johan Castberg bør i en slik sammenheng sette
en ny standard innen miljøinnovasjon, effektiv
produksjon og utslipp til luft.
Operatørens svar:
Statoil har fokus på klimaendringer, og har som
mål å spille en aktiv rolle i den globale energi transformasjonen. Statoil har utviklet et klimaveikart
fram mot 2030. Klimaveikartet setter konkrete mål
for Statoil og fokuserer på følgende hovedområder
1. Redusere utslippene fra olje- og gassvirksomheten.
Statoil skal redusere egne utslipp betydelig
fram mot 2030. Dagens olje- og gassproduksjon
er ansett som en av de mest karboneffektive i verden, men Statoil har som mål at den skal ytterligere forbedres. Målet er en reduksjon av karbonintensitet fra dagens 10 kg CO2 per fat oljeekvivalent eksportert til 8 kg per fat
oljeekvivalent eksportert. Til sammenligning er
gjennomsnittet for industrien som helhet 18 kg
per fat oljeekvivalent.
Utslipp av metan fra gassverdikjeden for eksport til Europa skal minimeres, og ikke overstige 0,3 prosent av levert gass til markedet. Statoil har tatt store skritt innenfor produksjonsfakling. Målet er at produksjonsfakling generelt skal
avvikles senest i 2030, noe som vil være på linje
med et initiativ fra Verdensbanken – World Bank
Zero Flaring by 2030 initiative. Produksjonsfakling skjer i praksis ikke på norsk sokkel.
2. Vokse betydelig i fornybar energi.
Statoil har de senere år investert betydelige
beløp i fornybar energi. Innen 2020 skal 25 prosent av forskningsmidlene i Statoil finansiere
forskning innen fornybar teknologi og energieffektivitet. I tillegg skal 15–20 prosent av investeringene i 2030 gå til prosjekter innenfor fornybar
energiproduksjon.
3. Endre måten vi styrer Statoil på – både gjennom
vår strategi og investeringsbeslutninger.
Statoil har endret måten å jobbe med klima
på og inkluderer nå klima i beslutningsprosesser
både på prosjektnivå og selskapsnivå. Klimarisiko og fotavtrykk har blitt et viktig kriterium for
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vurderingene som blir gjort ved konseptvalg i design, i prosjektgjennomføring og driftsoperasjoner.
I investeringsbeslutningene for ethvert prosjekt blir en intern karbonpris på minimum US
$50 per tonn CO2 inkludert. I land med høyere
CO2 beskatning blir den faktiske prisen lagt til
grunn.
Statoil stresstester porteføljen av prosjekter
mot energiscenarier skissert av det InternasjoFase
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nale Energibyrået (IEA). Disse inkluderer en
rekke prisforutsetninger for olje, gass og karbon.
Johan Castberg har utviklet et prosjektspesifikt klimaveikart med fokus på reduksjon av utslipp (jamfør pkt. 1 over) og endring av strategi (jamfør pkt. 3
over).
Følgende prosjektspesifikke tiltak er gjennomført:

Tiltak

Konseptvalg

•
•
•
•

Optimalisering av konsept
Reduksjon av antall turbiner
Varmegjenvinning
Hastighetsregulering på elektriske pumper (VSD)

Forprosjektering

•
•
•
•
•
•

BAT/ALARP
Tilrettelegging for framtidig tilknytning til vekselstrøm
LED lys
Optimalisering av turbindrift
Utarbeidelse av sjekklister for energieffektivisering
Tiltak for energieffektivisering på Songa Enabler

Prosjektering
Bygging

•
•
•
•
•

Planlegging og optimalisering av kampanjen for marine installasjoner
Optimalisering av borekampanjen (bruk av anker vs bruk av dynamisk posisjonering)
Strategi for energiplanlegging
Optimalisere energiflyt gjennom bruk av digitalisering
Vurdere hybridteknologiløsninger

Produksjon

•
•

Implementere energiplanlegging
Modifikasjoner

Figur 1.1
De skisserte tiltakene i klimakartet for Johan Castberg vil gi reduksjoner i utslipp av CO2. CO2-inten-

siteten pr produsert fat vil reduseres som vist i figuren under.
CO2 Intensitet

Konseptvalg
BAT

Forprosjektering

Prosjektering
Bygging

Produksjon

Prosjektfase

Figur 1.2
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E. Konsekvenser for marint miljø- bruk av kjemikalier, utslipp til sjø og BAT, fysiske inngrep,
undervannsstøy mv.
Klima- og miljødepartementet (KLD)
Uttalelse:
1. Undervannsstøy og fysiske inngrep
Det planlegges for både tradisjonell seismikkinnsamling og permanent reservoarovervåking der
det skytes seismikk 1–2 ganger i året. Det er
kunnskapsmangler knyttet til konsekvenser av
seismikk på marine pattedyr. KLD forutsetter derfor at Statoil planlegger gjennomføringen av seismikkaktivitetene slik at konsekvenser for marine
pattedyr og fisk blir minst mulig. Det pågår et
samarbeid mellom Miljødirektoratet og Oljedirektoratet der det vurderes behov for krav til seismikkinnsamling av hensyn til marine pattedyr.
Dette arbeidet kan få betydning for seismikkskyting på Johan Castberg. Statoil planlegger å
benytte «soft start» og vil vurdere andre avbøtende tiltak nærmere.
Operatørens svar:
Rettighetshaverne har fokus på effekten av støy i det
marine miljø. Gjennom medlemskapet i det internasjonale programmet Joint Industry Program –
Sound and Marine Life, har Statoil gjennom flere
år støttet forskning som skal bedre forståelsen av
hvilke effekter støy fra petroleumsindustrien, inkludert seismikk, har på marint liv. Det vises også til
tilsvar til uttalelse fra Norges Kystfiskarlag, tema G,
punkt 1.
Johan Castberg legger opp til god planlegging av
seismikkskyting slik at man i størst mulig grad unngår migrasjonsperioder for marine pattedyr. I tillegg
planlegges bruk av soft start prosedyre for å redusere
virkningene ytterligere.
Miljødirektoratet
Uttalelse:
1. Reinjeksjon og rensing av produsert vann
Miljødirektoratet anser reinjeksjon av produsert
vann, sammen med best mulig rensing av vannet,
som beste miljøløsning for håndtering av produsert vann og særlig viktig i Barentshavet. Det er
derfor positivt at Statoil planlegger med 95 prosent reinjeksjon på Johan Castberg. Miljødirektoratet ser imidlertid at det er flere felt som til tross
for at PUD og konsekvensutredning er basert på
reinjeksjon av produsert vann, ikke har dette
implementert. Det anbefales derfor at 95 prosent
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reinjeksjon stilles som vilkår ved en eventuell godkjenning av utbyggingen.
2. Utslipp av renset produsert vann
Vanninjeksjon benyttes som trykkstøtte, og mengdene produsert vann vil derfor øke utover i feltets
levetid. Et antatt utslipp på 5 prosent vannmengde
vil dermed kunne utgjøre en betydelig tilførsel til
sjø av olje og kjemikalier som følger med det produserte vannet. Miljødirektoratet viser til at valgte
løsning, basert på hydrosykloner og kompakte
flotasjonsenheter, vil rense vannet slik at oljeinnholdet blir 15 mg/l vann. Miljødirektoratet sin
vurdering er at bruk av BAT for rensing av produsert vann på et nytt felt kan gi oljekonsentrasjoner
på under 10 mg/l. Opplysninger innhentet fra
leverandører av vannrenseanlegg til offshoreindustrien gir også grunn til å forvente rensegrad
som gir konsentrasjoner under 10 mg/l.
Miljødirektoratet anbefaler derfor at Statoil
bør planlegge for ytterligere tiltak, i form av flere
rensetrinn, bytte av komponenter, endret oppsett
av renseanlegget, driftsoptimalisering eller annet
dersom 10 mg/l ikke oppnås ved den nåværende
løsningen. Statoil bør kunne redegjøre for hvordan dette nivået skal oppnås forut for eller i forbindelse med framlegging av PUD. Vi vil også vurdere om det skal fastsettes et særskilt krav på 10
mg/l til Johan Castberg når det skal gis tillatelse
etter forurensingsloven. Til slutt påpeker Miljødirektoratet at de merker seg at kapasiteten på renseanlegget vil kunne overskrides dersom nye felt
fase inn, og at det bør dokumenters ved framleggelse av PUD at det er tilrettelagt for å øke kapasiteten som nødvendig.
3. Bruk og utslipp av biocid i forbindelse med sulfatfjerningsanlegget
Miljødirektoratet uttaler at det er planlagt bruk og
utslipp av biocid i sulfatfjerningsanlegget. Biocidet er miljøfarlig og utslipp ikke er ønskelig. Biocidet er svært akutt giftig, svært lite nedbrytbart og
man vet lite eller ingenting om effekter av mer
langvarig eksponering for lave konsentrasjoner av
biocidet.
Miljødirektoratet påpeker at biocidbruken er
akseptabel gitt at viktige tiltak blir gjennomført.
Disse tiltakene omfatter offline-behandling, tilsetning av natriumbisulfitt før utslipp og optimalisering av behandling og mest mulig gjenbruk av kjemikaliet. Det understrekes også at dersom tiltakene ikke gjennomføres, kan miljøkonsekvensene
bli langt større enn hva som nå legges til grunn
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ved beslutningen om utbyggingen av Johan Castberg. Det vil derfor stilles vilkår for å redusere
utslippene ved Miljødirektoratet sine behandlinger av tillatelser etter forurensningsloven.
4. Lekkasjedeteksjon på undervannsinstallasjoner
Miljødirektoratet påpeker at små lekkasjer av
hydrokarboner og kjemikalier fra undervannsinstallasjoner over tid kan utvikle seg til store lekkasjer. Tidlig deteksjon av eventuelle lekkasjer vil
redusere omfang og konsekvenser av hendelsen.
Selv små utslipp kan medføre skade på sårbare
bunnhabitater og organismer i vannsøylen. Miljødirektoratet anser lokal lekkasjedeteksjon på
undervannsinstallasjoner for å være beste tekniske løsning for å oppdage lekkasjer tidlig. Det er
derfor viktig at dette tiltaket gjennomføres slik
Statoil har lagt opp til. Vi anbefaler derfor at det
ved eventuell godkjenning av utbyggingen stilles
krav om at lokal lekkasjedeteksjon installeres.
5. Seismikk – marin støy
Statoil vil gjennomføre en mer detaljert vurdering
av mulig påvirkning på marine pattedyr fra seismikk, før oppstart av seismikkoperasjonen. Miljødirektoratet mener det er bra at Statoil har fokus
på seismikk og marine pattedyr, og at det er viktig
at Statoil i sin planlegging videre har fokus på
ulike avbøtende tiltak, som å unngå innsamling av
seismikk i vandringsperiodene for hval.
Miljødirektoratet er i dialog med OD om seismikk og mulig behov for annen regulering enn i
dag for å ivareta mulige konsekvenser for marine
pattedyr. Resultatene av dette arbeidet kan få
betydning for seismikkarbeidet på Johan Castberg.
Operatørens svar:
1. Merknaden tas til orientering. Deler av
uttalelsen synes å være rettet til myndighetene i forbindelse med godkjenning av PUD, og Statoil finner
det ikke naturlig å kommentere dette.
2. Reinjeksjon av produsert vann er valgt av miljøhensyn og er for Johan Castberg ansett som BAT.
Sammenlignet med å injisere kun sjøvann, eksponerer denne strategien prosjektet for økt risiko for problemer med injektivitet, oppsprekking, samt redusert produktivitet. Reinjeksjon av produsert vann
legger derfor strenge føringer for design av renseanlegget uavhengig av de fem prosentene som er forventet å bli sluppet til sjø.
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Statoil anser valgt løsning for rensing av produsert vann for å være det beste som er praktisk mulig
å få til, både med hensyn til valg av renseteknologi
og rekkefølgen på utstyr. Rensesystemet inneholder
flere ulike teknologier for fjerning av olje; hydrosykloner, kompakte flotasjonsenheter og én avgassingstank. Teknologien som benyttes er også videreutviklet i forhold til tilsvarende utstyr som er i drift
per i dag.
Produsertvannsystemet er designet for best mulig
fjerning av dispergert olje og sand. Dette inkluderer
blant annet følgende tiltak:
• Utførte tester av oljens separasjonsegenskaper.
• Design av separator, driftstemperatur o.a. er tilpasset Johan Castberg-oljens egenskaper for å
oppnå lavest mulig olje i vann og vann i olje.
• Høy fleksibilitet med flere parallelle enheter
hydrosykloner og kompakt flotasjons-enheter
(CFU-er) som gir mulighet for å håndtere store
spenn i vannproduksjon og opprettholde maksimal renseeffekt.
• Bruk av CFU-teknologi med multiple gassinjeksjonspunkter med dokumentert høy virkningsgrad.
• Minimalisert pumping og resirkulering av vannstrømmer i systemet (for å redusere problem
knyttet til skjærkrefter og emulsjonsdannelse).
• Bruk av lavskjær-pumper (for å begrense oppdeling av oljedråper).
• Muligheter for optimalisering av kjemikaliedosering på alle rensetrinn.
• Bruk av ny kvalifisert teknologi for kjemikalieinjeksjon som gir optimal dosering og kontroll av
alle produksjonskjemikalier. Dette er spesielt viktig for kjemikalier som gir negativ påvirkning på
olje/vann separasjon.
• Kontroll og rensing av vann fra spyling av separatorene.
• Bruk av sandsyklon lokalisert i produsertvannsystemet oppstrøms CFU for økt beskyttelse av og
mulig økt ytelse i CFU og avgassingstank.
• Tilgjengelighetsanalyser viser høy grad av oppetid på produsertvannsystemet.
• Løsninger som skal minimalisere behov for vedlikehold og potensielle driftsforstyrrelser (f.eks.
inspeksjon, automatisk spyling, materialvalg).
Som nevnt i konsekvensutredningen er det forventet
en gjennomsnittlig olje i vann-konsentrasjon på 15
mg/l. Det er en viss usikkerhet knyttet til om en så
lav konsentrasjon kan oppnås i de første driftsårene,
men vannratene er da lave slik at også det totale
utslippet av olje blir lavt. Usikkerhetene i rensegrad
er i hovedsak knyttet til oljekvalitet, driftsforstyrrel-
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ser de første driftsårene med lav vannproduksjon,
hyppige brønnoppstarter og innkjøring av anlegg.
Leverandører angir ofte høyere renseeffektivitet
enn det man kan legge til grunn i design. En mer
konservativ vurdering er basert på bred driftserfaring med aktuell teknologi. Leverandører garanterer bare for enkelte forhold og tar ikke høyde for normale operasjonelle svingninger. Vi har i konsekvensutredningen oppgitt hva vi forventer av rensegrad.
Johan Castberg prosjektet vil til enhver tid ha
fokus på optimalisering av produsert vann-systemet
for å oppnå best mulig rensegrad, uavhengig av om
det reinjiseres til reservoar eller slippes til sjø. Fra et
reservoarsynspunkt er høy kvalitet på vannrensing
svært viktig.
For at Johan Castberg skal kunne oppnå et olje i
vann-innhold på 10 mg/liter eller mindre må hele
vannrenseløsningen bli redesignet og man vil vært
avhengig av å ta i bruk ny teknologi som per i dag
ikke er kvalifisert for bruk offshore. Dette vil medføre en høy risiko for økte kostnader og forsinkelse av
gjennomføringsplanen.
3. Prosjektet har lagt til rette for offline biocidbehandling og bruk av natriumbisulfitt som nøytraliseringsmedium i design. Det vil bli arbeidet videre
med å optimalisere kjemikaliebruk på Johan Castberg gjennom detaljplanlegging og drift.
4. Johan Castberg prosjektet bekrefter at det vil bli
installert metansniffere på havbunnsrammene som
skal detektere eventuelle hydrokarbonlekkasjer fra
produksjonsbrønnene. Hydraulikkolje vil bli overvåket ved bruk av flowmeter i Hydraulic Power Unit
(HPU og i Subsea Control Modul (undervannsstyringsmodul), samt ved monitorering av tanknivåmåler i HPU.
5. Det vises til uttalelsen og tilsvar til Klima- og miljødepartementet, tema E, punkt 1
Norsk Polarinstitutt (NPI)
Uttalelse:
1. Seismikk – marin støy
NPI ønsker å understreke behovet for gode og
gjennomarbeidete rutiner for å unngå miljøskade.
Det er godt dokumentert at seismiske lydpulser
kan forårsake skade på både marine arter nær lydkilden, i tillegg til at dyr endrer atferd selv langt
unna lydkilden. I disse områdene av Barentshavet, hvor blant annet mengden av dykkende
sjøfugl er langt større gjennom hele året enn vi
tidligere har trodd, samt at vi vet det tidvis vil
være ansamlinger av sjøpattedyr til ulike tider, er

79

det derfor kritisk viktig at seismiske undersøkelser gjennomføres iht. best tilgjengelige praksis
(f.eks soft start).
Operatørens svar:
Det vises til uttalelsen og tilsvar til Klima- og miljødepartementet, tema E, punkt 1.
Statens Strålevern
Uttalelse:
1. Reinjeksjon av produsert vann
Statens Strålevern registrerer at Johan Castberg
vil driftes med høy grad av reinjeksjon av produsert vann, noe som er et viktig tiltak for å redusere
utslippene av radioaktive stoffer til sjø.
Operatørens svar:
Merknaden tas til orientering.
Nasjonalt Institutt for Ernærings- og Sjømatforskning (NIFES)
Uttalelse:
1. Utslipp av produsert vann og effekt på fisk
NIFES peker på at det er planlagt rensing og reinjisering av produsert vann. Utilsiktede oljeutslipp
kan føre til at fisk fra det forurensede området kan
oppnå forhøyede nivåer av uønskede stoffer som
tungmetaller og PAH. Erfaringer fra Deepwater
Horizon viser at PAH nivåene i fisk var under
grenseverdiene igjen kort tid etter ulykken. Derfor er det ikke forventet at PAH vil akkumuleres i
fisk i den grad at det utgjør en fare for mattryggheten. Selv om det ikke er en generell grenseverdi for PAH lenger er det likevel viktig at den
regelmessige overvåkningen opprettholdes. Det
er heller ikke forventet at akkumulering av tungmetaller vil utgjøre noe fare for matsikkerheten
fordi produsert vann inneholder svært lave nivåer
av tungmetaller.
Pr januar 2017 ligger det ingen havbrukslokaliteter nærmere enn 4–5 km fra kommunikasjonskabelen til Melkøya. Med utgangspunkt i et varmere havklima er det forventninger til betydelig
vekst i lakseoppdrett i Finnmark.
Operatørens svar:
Merknaden tas til orientering. Den fiberoptiske
kabelen til Melkøya vurderes å ikke representere
noen forurensningsfare.
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F. Sikkerhet, miljørisiko og oljevernberedskap
Klima- og miljødepartementet (KLD)
Uttalelse:
1. Miljørisiko og beredskap
Klima- og miljødepartementet peker på at miljørisiko for marine pattedyr ved et eventuelt akutt
utslipp er vurdert som lav, mens beregnet miljørisiko for sjøfugl på åpent hav er betydelig, spesielt
for lomvi og lunde. I tillegg kan stranding av olje
få alvorlige konsekvenser for alke og lunde på og
rundt hekkekoloniene. Det har tilkommet ny
kunnskap om sjøfugl som ikke inngår i risikoberegningene. Da feltet ligger i et område som er
svært viktig for sjøfugl, bør betydningen den nye
kunnskapen får for miljørisikoen synliggjøres
nærmere.
KLD understreker at operatørene er ansvarlige for å ha en tilstrekkelig beredskap mot akutt
forurensning, og forutsetter at beredskapen som
etableres på Johan Castberg er tilfredsstillende,
også om det skulle bli en stor og langvarig aksjon.
Operatørens svar:
Det vises til tilsvar til uttalelsene fra Miljødirektoratet tema F, punkt 1–4.
Miljødirektoratet
Uttalelse:
1. Modellert scenario
Miljødirektoratet slår fast at størrelsen på det
modellerte utslippsscenariet er tilsvarende Deepwater Horizon. Statoil har lagt til grunn en varighet på 70 dager, og selv om dette er noe kortere
varighet enn Deepwater Horizon vil det gi store
mengder olje i og på sjøen.
Oljen gir stabile emulsjoner og lang levetid på
sjøen med tilhørende potensial for å skade miljøverdier innenfor influensområdet og et stort
beredskapsbehov. Miljødirektoratet forventer at
Statoil i søknad om tillatelse til virksomhet, viser
hvilke vurderinger og tiltak som er gjort for å
redusere utstrømmingsratene ved en potensiell
utblåsning.
2. Miljøkonsekvenser for sjøfugl
Miljødirektoratet peker på at oljedriftsanalysen
viser lange drivtider til land og stranding av moderate mengder olje. Miljørisikoanalysen viser, som
forventet, derfor størst utslag for sjøfugl på åpent
hav og med lomvi og lunde som artene som slår
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høyest ut. Konsekvensutredningen viser at det er
betydelige forekomster av sjøfugl i området gjennom store deler av året som kan påvirkes av
utslipp. Med potensielt svært store utslippsmengder mener Miljødirektoratet at det kan være
behov for tiltak for å beskytte sjøfugl i perioder
hvor risiko er spesielt høy. Aktuelle tiltak er å
styre risikofylt aktivitet, for eksempel under produksjonsboring i reservoarsonene, utenom perioder hvor sjøfugl er mer utsatt på grunn av store
ansamlinger eller sårbare livsstadier.
Miljørisikoanalysen viser at sannsynligheten
for betydelig eller alvorlig miljøskade er høyest i
perioden januar–juli. Utblåsninger fra boring og
komplettering bidrar mest til den høye miljørisikoen. De høye ratene spesielt ved produksjonsboring (DFU2 1) bidrar til en betydelig miljørisiko
for sjøfugl på åpent hav, og også potensielt store
strandings-mengder av olje, og alvorlige konsekvenser for alke og lunde på og rundt hekkekoloniene.
NINA har vurdert konsekvensene av en utbygging av Johan Castberg for sjøfugl. Denne gir en
god og nyttig oversikt over kunnskapen om
sjøfugl i området. Det er imidlertid viktig å påpeke
at ikke all denne kunnskapen er tilgjengelig for
kvantitative analyser av miljørisiko. NINA skriver
at det er god grunn til å anta at svømmetrekket til
lomvi foregår sørøstover fra Bjørnøya, og at
mange fugler vil passere nær Castberg. Miljødirektoratet vurderer at svømmetrekket vil kunne
bidra til at miljørisiko for lomvi i denne perioden
er høyere enn det miljørisikoanalysene viser, da
denne kunnskapen per i dag ikke inngår i analysene.
Miljødirektoratet er av den oppfatning at de
høye utslippsratene er problematiske i et havområde som huser sjøfuglbestander av nasjonal og
internasjonal betydning, og som er en viktig
sjøfuglregion i global forstand. Dette sammen
med at miljørisiko kan være høyere enn det som
framgår av KU gjør at Miljødirektoratet mener at
en oppdatering vil være av betydning for Stortingets behandling av saken, og bør derfor legges
fram i forbindelse med PUD-innsendelsen. Det
viser også behovet for risikoreduserende tiltak.
3. Fremstilling av miljørisiko
Miljørisiko er presentert for sesonger, og sesongsammenstilling kan midle ut høyere verdier og
samtidig gi et dårligere grunnlag for risikostyring
enn månedssammenstilling. Miljødirektoratet vil
derfor i underlaget for søknad om tillatelse også
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se miljørisiko presentert for måned, for de
utslagsgivende arter og sesonger.
Statoil har vist beregninger av miljørisiko
basert på feltspesifikke akseptkriterier. Grunnlaget for disse akseptkriteriene er basert på at et felt
består av to installasjoner. Dersom Statoil hadde
benyttet sine installasjonsspesifikke akseptkriterier ville imidlertid den beregnede miljørisikoen
ha blitt vist som dobbelt så høy (som andel av
akseptkriteriet). I tillegg er det Miljødirektoratets
vurdering at Statoil også burde ha synliggjort miljørisikoen knyttet til boring av en enkelt produksjonsbrønn basert på deres operasjonsspesifikke
akseptkriterier, for å synliggjøre miljørisikonivået
knyttet til boring av produksjonsbrønner hvor de
beregnede utblåsningsratene er svært høye.
Dette forventer vi gjøres i forbindelse med søknad
om produksjonsboring.
4. Beredskap mot akutt forurensning
Miljødirektoratet peker på at konsekvensutredningen synliggjør at dimensjonerende utslippsrate
på 8100 m3/døgn vil utløse et beredskapsbehov
på 15 systemer for mekanisk bekjempelse i barrierene på felt/åpent hav. Bruk av 15 systemer vil
kreve 30 fartøyer (oljevernfartøy + slepefartøy),
samt systemer for overvåking og koordinering av
aksjonen. Dersom høyeste utslippsrate blir benyttet vil behovet øke ytterligere.
Statoil har beskrevet i KU at alle de tre oljene i
Johan Castberglisensen er egnet for kjemisk dispergering og at det vil være dispergeringsmiddel
tilgjengelig på feltet og via NOFO. Det er ikke
beskrevet ytelseskrav og beredskapsbehov knyttet til kjemisk dispergering, selv om dette kan bli
et viktig tiltak. Miljødirektoratet forventer at dette
er utførlig beskrevet i beredskapsanalysen som
underlag for søknad etter forurensningsloven.
Miljødirektoratet har etterlyst en bedre dokumentasjon på om det faktisk er mulig å gjennomføre en beredskapsaksjon med så mange
systemer. Det beregnede beredskapsbehovet er
basert på flere forutsetninger, som blant annet
innebærer at en stor andel av systemene må
bekjempe oljen nær kilden, hvilket vil si innen
noen få kilometer fra utslippskilden. Det vil innebære store utfordringer å koordinere og manøvrere et stort antall fartøy og systemer innenfor et
begrenset område. Fartøyene vil kunne fordeles
utover et større område, og følge oljen i dens drivbane, men dersom dette legges til grunn som forutsetninger, vil beredskapsbehovet øke ytterligere
fordi mulig oppsamlet mengde per system vil
reduseres.
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Vi vil videre påpeke at en beredskapsaksjon
med i alt 15 systemer, som mest sannsynlig vil
måtte erstattes av andre systemer på sokkelen etter
en viss tid, vil legge beslag på en betydelig andel av
den samlede beredskapen på norsk sokkel. Konsekvensen av dette vil kunne bli at andre felt ikke kan
etterleve sine krav til beredskap og installasjoner
vil måtte stenge ned produksjonen, med de økonomiske konsekvenser dette vil ha. Vi etterlyser en
vurdering fra Statoil om i hvilken grad de faktisk
har tilgang til så mange systemer gjennom en lengre beredskapsaksjon som de har lagt til grunn.
Miljødirektoratets vurdering er at Statoil ikke har
presentert tilfredsstillende dokumentasjon på
utholdenhet ved en aksjon som krever så mange
systemer som er planlagt for Johan Castberg.
Operatørens svar:
1. Uttalelsen tas til orientering. For å illustrere en
enkelthendelse som representerer et verstefallsscenario, er det i konsekvensutredningen valgt å vise den
simuleringen fra scenariet med størst rate og lengste
varighet som har 95-prosentilen av størst strandet
mengde. Dette er et sjøbunnsutslipp med rate på
10 000 m3 /døgn, som varer i 70 døgn. Fekvensen
for dette scenariet er en hendelse hvert 350 000 år
per brønn. I forbindelse med søknad om tillatelse til
virksomhet vil rettighetshaverne beskrive hvilke vurderinger og tiltak som har blitt gjort for å redusere
utstrømmingsratene ved en potensiell utblåsning.
2. Miljørisikoanalysen for Johan Castberg er basert
på datagrunnlag for sjøfugl fram til april 2016. De
tilgjengelige datasettene kommer fra SEAPOP og
SEATRACK programmene, og dette er pågående
datainnsamlingsprosjekt som fortløpende vil generere nye datasett. Disse datasettene anses som de
mest oppdaterte kildene for sjøfugl og deres bevegelser i Barentshavet.
Siden nye datasett blir tilgjengelig gjennom prosjektets levetid vil Statoil legge opp til å oppdatere
miljørisikoanalysen for Johan Castberg i forbindelse
med utarbeidelsen av søknad om produksjonsboring. Statoil vil i tillegg følge med på andre
forskningsprogrammer som er/vil bli igangsatt i
tiden framover, inkludert MARAMBS, for å sørge
for at den oppdaterte miljørisikoanalysen vil bli
basert på de beste tilgjengelige data for sjøfugl og
marine pattedyr.
3. I forbindelse med søknad om produksjonsboring
vil Statoil oppdatere miljørisikoanalysen til å inkludere miljørisiko presentert pr måned for utslagsgivende arter og sesonger.
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Feltspesifikke akseptkriterier.
Johan Castberg er planlagt utbygd med en FPSO, 30
brønner fordelt på 10 bunnrammer og 2 enkeltstående satellitter. Statoil har bevisst benyttet feltspesifikke akseptkriterier fordi utbyggingsløsningen
utgjør mer enn to innretninger og mer enn 20 årlige
operasjoner. Når det gjelder bruk av operasjonsspesifikke akseptkriterier for produksjonsboring forventes miljørisikoen lavere sammenlignet med en leteboring fordi sannsynlighet for hendelse er i størrelsesorden 3–4 ganger lavere.

4. Johan Castberg sin beredskapsanalyse omtaler
kjemisk dispergering og nødvendig mengde tilgjengelig dispergeringsmidler for å møte Statoil sitt
minimumskrav for håndtering av 500 Sm3 oljeutslipp innen fem timer fra utslippet er oppdaget.
Analysen er konservativ, og baserer seg på olje fra
Skrugard som dimensjonerende pga høyest og raskest vannopptak. Tabellen under viser beregnet
behov. Beredskapsanalysen er tilgjengelig i sin helhet på Statoils nettsider, www.statoil.com/johancastberg.

Utslipp (Sm3)
Fordampning % (etter 2 timer på sjø)
Nedblanding % (etter 2 timer på sjø)
Oljemengde tilgj. for emulsjonsdannelse (Sm

3)

Vannopptak % (etter 2 timer på sjø)
Emulsjonsmengde tilgjendelig for kjemisk dispergering (Sm3)
Behov for dispergeringsmiddel (dosering 1:20) (Sm3)
Ytelseskrav og beredskapsbehov knyttet til kjemisk
dispergering vil bli beskrevet i beredskapsanalysen
som underlag for søknad etter forurensningsloven.
Det henvises for øvrig til tilsvar til uttale fra Kystverket, tema F, punkt 1.
På Johan Castberg er det beredskapsbehovet ved
en utblåsning vinterstid som vil være dimensjonerende, og dette utgjør 15 systemer i barriere 1 og 23.

Vinter 5 °C
10 m/s vind

Sommer 15 °C
5 m/s vind

500

500

6

5

3

0

455

475

52

21

948

601

47

30

I kommunikasjon med myndigheter rapporteres
vanligvis det sammenslåtte beredskapsbehovet i barriere 1 og 2.
Metodikken for beregning av beredskapsbehovet
tar videre hensyn til forskjellen mellom barriere 1 og
2 når det gjelder olje tilgjengelig for opptak. Påfølgende tabell viser beredskapsbehovet fordelt mellom
barriere 1 og 2 under sommer og vinterforhold.
Vinter 5 °C
10 m/s

Sommer 15 °C
5 m/s

Beregnet behov for NOFO-systemer i barriere 1

7

5

Beregnet behov for NOFO-systemer i barriere 2

8

3

15

8

Beregnet behov for NOFO-systemer i barriere 1 og 2
Ved en hendelse vil det reelle beredskapsbehovet vurderes fortløpende, og vil kunne variere etter hvert
som hendelsen utvikler seg.
Beredskapen på norsk sokkel er dimensjonert for
å kunne takle en enkelt pågående hendelse, på
samme måte som den statlige beredskapen langs
norskekysten er dimensjonert for å kunne bekjempe
en enkelt pågående hendelse. NOFO har bygd opp
en utstyrspool som er tilgjengelig for operatørene på
norsk sokkel.

Det blir gjort fortløpende vurderinger, på bakgrunn av operatørenes planlagte framtidige aktivitetsnivå, av hvor mange systemer som til enhver tid
må være tilgjengelige i denne poolen. Det tilgjengelige utstyret er dimensjonert for å kunne opprettholde en langvarig oljevernaksjon. For å øke robustheten til oljevernberedskapen på norsk sokkel har
NOFO besluttet å gå til innkjøp av ytterligere 5
systemer, slik at antall tilgjengelige systemer på
norsk sokkel etter hvert blir 30.
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Diskusjonen rundt parallelle behov for oljevernressurser er spilt inn til NOFO og vil tydeliggjøres som en del av pågående oppdatering av planverket.
I forbindelse med forberedelsene til leteboringskampanjen i Barentshavet sommeren 2017
utarbeidet Statoil et dokument som omhandler
utholdenhet og opptrapping av oljevernaksjon ledet
av Statoil. Langvarige og komplekse oljevernaksjoner krever mye personellressurser og en effektiv
organisering av disse.
Vaktgående personell i Statoil og NOFO sine
beredskapsorganisasjoner vil kunne håndtere
begrensede aksjoner og den innledende fasen av en
større oljevernaksjon. Vedvarende og større aksjoner
vil kreve styrking av organisasjonene fra ledelsesnivå til operative nivåer på sjø og eventuelt på
land.
Statoil har 6 vaktlag med 16 personer som ved
en større hendelse vil inngå i en rotasjonsbemanning i Statoils Incident Management Team (IMT).
I tillegg består IMT av 11 personer med kompetanse
innenfor miljø som vil bli mobilisert i en oljevernaksjon. Siden 2015/ 2016 har Statoil disponert en
kontinuerlig trent beredskapsstyrke på 160 personer
kalt GIMAT (Global Incident Management Assist
Team). Styrken består av Statoil-ansatte og dekker
alle posisjoner i en IMT fra øverste ledelse til skadestedsledelse i felt og dekker bransjene Operasjon,
Miljø og Planlegging, Logistikk, Administrasjon i
tillegg til ledelse- og støttefunksjoner. Statoils
GIMAT vil benyttes til å styrke lokal IMT ved behov.
For mer informasjon om utholdenhet og opptrapping i en oljevernaksjon vises det til dokumentet
«Utholdenhet og opptrapping av oljevernaksjon
ledet av Statoil» som er tilgjengelig i sin helhet på
Statoils nettsider, www.statoil.com/johancastberg.
Norsk Polarinstitutt (NPI)
Uttalelse:
1. Miljørisiko og beredskap
Norsk Polarinstitutt påpeker at DFU 1 er et
utslipp som i størrelse og omfang i sin lengste
varighet (70 døgn) omtrent tilsvarer ulykkeshendelsen på Deepwater Horizon i 2010. Denne
utblåsningen varte i 87 døgn og det totale arealet
hvor oljesøl ble observert på overflaten var på ca
115 000 km2, et areal som tilsvarer omtrent en
tredjedel av det arealet som dekkes av alle blokkene i Barentshavet, og som tilsvarer influensområdet etter oljedriftssimulering i figur 12.1 i konsekvensutredningen. NPI skulle gjerne sett en mer
omfattende dokumentasjon på hvordan tilgjenge-
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lig beredskap vil håndtere en hendelse av slikt
omfang.
Johan Castberg ligger godt sør for SVO’ene
polarfront og variabel iskant (hhv 180 og 250 km),
og 155 km fra maksimal isutbredelse for april i
perioden 1986–2015. Likevel viser oljedriftssimuleringer, spesielt ved utslippshendelser med lang
varighet, at oljen kan treffe iskantsonen, med
størst sannsynlighet i mars-april. Selv om dette er
scenarier som har svært lav sannsynlighet for å
inntreffe, så er det en reell bekymring i forhold til
kapasiteten på beredskapen, og for at framtidige
uhell kan medføre store konsekvenser for økosystemene i Barentshavet.
Operatørens svar:
Uttalelsen tas til etterretning. Det vises også til
uttalelsene fra KLD og Miljødirektoratet tema F.
Miljørisikoanalysen og beredskapsplaner vil oppdateres i forbindelse med innsending av søknad om
produksjonsboring.
Kystverket
Uttalelse:
1. Spredningsmodeller
Kystverket savner informasjon om oljens fysiske
og kjemiske egenskaper som grunnlag for spredningsmodellene, inkludert levetid på sjø under
ulike lys og temperaturforhold, oppløsning i vann,
fordampning, emulsjonsegenskaper med mer.
Siden oljen endrer seg i løpet av produksjonstiden
er det viktig at oppdaterte data om oljen er tilgjengelige. Dette er avgjørende for valg av bekjempningsmetoder og eventuell igangsetting av skjerming av spesielt sårbare områder.
2. Oljeinnhold i produsert vann
Kystverket påpeker at det har blitt beregnet en
konsentrasjon med et månedsmiddel dispergert
olje på 15 mg/l. I perioder vil utslippet ligge over
dette. Kystverket viser til at de har erfaring med at
disse periodene kan gi tydelige indikasjoner via
oljedetekterende satellitter, og særlig under rolige
vindforhold. I noen tilfeller kan også oljen samles i
lange striper på sjøen og oppkonsentreres på overflaten slik at den kan samles opp eller dispergeres.
Områdeberedskapen bør ha en lav terskel for å
aksjonere mot olje på sjøen, særlig når miljøsårbare naturressurser befinner seg i området (eks.
svømmetrekk av alkefugl).
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3. Sannsynlighet for oljeutslipp
Kystverket påpeker at størst sannsynlighet for
oljeutslipp knyttes til omlasting fra FPSO til skytteltanker. Overvåking av denne beredskapen,
samt automatiske og manuelle avstegningsmekanismer må beskrives i beredskapsplanen.
4. Beredskapsplan
Oljevernberedskapen er beskrevet på et overordnet nivå og kun opp mot dimensjonerende scenarioer. Den endelige beredskapsplanen bør høres
med Kystverket som ansvarlig myndighet når
akutt forurensning oppstår. Den bør også inneholde planer for hvordan de mest sårbare sjøfuglkoloniene (Bjørnøya, store kolonier på Finnmarkskysten) kan skjermes om olje unnslipper de
første barrierene.
Operatørens svar:
1. Statoil har fått utarbeidet en beredskapsanalyse
for Johan Castberg. Under følger et utdrag som
beskriver oljenes fysiske og kjemiske egenskaper.
Beredskapsanalysen er tilgjengelig i sin helhet på
Statoils nettsider, www.statoil.com/johancastberg.
Oljetyper ved Johan Castberg.
Hver av de tre reservoarene på feltet, Skrugard,
Havis, og Drivis, har ulike oljetyper, og det utført
eget forvitringsstudie for hver. Forvitringsstudiet til
Drivis har sammenlignet de tre oljene, og oppsummerer at det er Skrugardoljen som er dimensjonerende i forhold til beredskapsbehov grunnet høyest
og raskest vannopptak. For punktutslipp fra FPSO
og skytteltanker, vil oljetypen være en blanding av
oljene som produseres på gjeldende tidspunkt, og for-
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vitringsegenskapene vil dermed kunne variere noe
ettersom produksjonen endres over tid. Konservativt
er Skrugardoljen benyttet til beregning av beredskapsbehov for punktutslipp. I den feltspesifikke
beredskapsplanen vil det være aksjonsplaner for
hver type utslipp, med tilhørende oljetype.
Forvitringsstudie av Skrugardolje ble utført av
SINTEF i 2012. Skrugardolje er en naftensk olje
med middels tetthet, og lavt asfalten og voksinnhold.
Skrugardolje danner stabile emulsjoner og bruk av
emulsjonsbryter vil kunne være effektivt ved lagring
av olje.
Forvitringsstudie av Havis oljen ble utført av
SINTEF i 2013. Havis er en parafinsk råolje, med
middels tetthet (0,850 g/ml), og lavt asfalteninnhold (0,1 wt–%) og medium voksinnhold (4,5 Wt–
%). Havis olje danner stabile emulsjoner og bruk av
emulsjonsbryter vil kunne være effektivt ved lagring.
Forvitringsstudie av Drivisolje i ble utført av
SINTEF i 2017. Drivis er en parafinsk olje med
middels tetthet (0,838 g/ml), og lavt asfalteninnhold og middels til lavt voksinnhold. Drivis danner
stabile emulsjoner og bruk av emulsjonsbryter vil
kunne være effektivt ved lagring av olje. Drivis har
et relativt rask og høyt vannopptak (80 prosent), og
høy nedblanding og fordampningsgrad.
Forvitringsegenskaper for de tre oljene er angitt
i Tabell 1.1. Representative forhold i sommerhalvåret er satt til en overflatetemperatur på sjøen på 10°
C og vindstyrke på 5 m/s, mens for vinterhalvåret er
satt til en sjøtemperatur på overflaten 5°C og vindstyrke på 10m/s. Disse forholdene stemmer overens
med egen rapport for feltspesifikke meteorologiske
data for Johan Castberg, som tilsier en gjennomsnittlig overflatetemperatur på sjøen i desember på
4,5°C og 8.2 °C i august. Tidsintervall som tilsvarer forventet forvitringsgrad i barriere 1 og 2 er satt
til 2 timer og 12 timer.

