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Utbygging og drift av Johan Castberg-feltet med status for olje- og gassvirksomheten

Tabell 1.1 Forvitringsegenskaper til oljene på feltet ved 2 og 12 timer, vinter (5 °C, 10 m/s vind) og sommer
(10 °C, 5 m/s vind)
Skrugard

Havis

12 timer

2 timer

Vinter Sommer

Vinter Sommer

6

5

14

12

21

18

Nedblanding (%)

3

0

3

0

9

0

Vanninnhold (%)

52

21

21

7

19

6

439

84

304

110

288

95

Gjenværende olje på overflate (%)

90

94

81

87

68

81

Fordampning (%)

13

11

24

22

29

27

Nedblanding (%)

17

1

22

2

27

2

Vanninnhold (%)

79

68

64

34

64

30

4 580

1 270

2 060

611

2 970

601

68

87

53

75

42

69

Viskositet av emulsjon (cP)

Viskositet av emulsjon (cP)

Oljenes egenskaper ved mekanisk oppsamling.
Erfaring fra norske feltforsøk viser at risikoen for
lekkasje av olje under lensa er størst for oljer/emulsjoner med viskositet under 1000 cP. Når viskositeten er over 15000 cP vil det kunne være behov for
skimmer for høyviskøse oljer. Figur 1.3 oppsummerer potensialet for mekanisk oppsamling av Skrugard, Havis og Drivis ved definerte vinter- og sommerforhold, basert på kun viskositeter.
Emulsjon av Skrugardolje vil ha viskositeter
over 1000 cP etter 12 timer ved sommerforhold og
etter 6 timer ved vinterforhold. Det er raskere emulsjonsdannelse og økning i viskositet med økning i
vindstyrke.
Emulsjon av Havisolje vil ha viskositeter over
1000 cP ved 24 timer ved sommerforhold og ved 6
timer ved vinterforhold. Det er raskere emulsjonsdannelse og økning i viskositet med økning i vindstyrke.

Emulsjon av Drivisolje vil ha viskositeter over
1000 cP ved 24 timer ved sommerforhold og ved 6
timer ved vinterforhold. Det er raskere emulsjonsdannelse og økning i viskositet med økning i vindstyrke.
Oljenes forvitringsegenskaper tilsier at det ikke
er behov for eget utstyr for høyviskøse oljer (tungoljeskimmere).
Bruk av emulsjonsbryter for alle tre oljer bør
vurderes ettersom de stabile emulsjonene har høyt
vannopptak som krever stor tankkapasitet ved oppsamling. De tre oljene er testet for effekt av emulsjonsbryter og dosering i forvitringsstudiene. Emulsjonsbryter vil skille vann ut av emulsjonen, som
kan dreneres ut og vil frigjør lagringskapasitet for
oppsamlet emulsjon. Effekten av emulsjonsbryter er
vurdert i forvitringsstudiet å være god for alle tre
oljetyper.

Tid (timer)
1
Skrugard

Drivis

Vinter Sommer

Fordampning (%)

Gjenværende olje på overflate (%)

Havis

Drivis

3

6

Tid (døgn)
12

1

2

3

4

5

Vinterforhold
Sommerforhold
Vinterforhold
Sommerforhold
Vinterforhold
Sommerforhold
Godt potensial for mekanisk oppsamling
Risiko for lekkasje under lenser grunnet lav viskositet
Mulig behov for tungoljeskimmere grunnet høy viskositet

Figur 1.3 Potensiale for mekanisk oppsamling basert på viskositet av oljene på Johan Castberg. Vinterforhold
tilsvarer 5 °C og 10 m/s vind, sommerforhold tilsvarer 10 °C og 5 m/s vind.

86

6602

Oljenes egenskaper ved kjemisk dispergering på overflaten.
Figur 1.4 oppsummerer potensiale for kjemisk dispergering av Skrugard, Drivis og Havis ved definerte vinter- og sommerforhold. Alle tre oljer har
godt potensiale for effektiv kjemisk dispergering på

havoverflaten, særlig de første timene. Ved et langvarig utslipp vil kontinuerlig tilførsel av fersk olje
føre til at barriere 1 vil kunne benyttes for kjemisk
dispergering. Tidsvindu for dispergering, med
antatt effektivitet for hver av oljene ved de definerte
vinter- og sommerforhold er vist i tabellen under.

Tid (døgn)

Tid (timer)
1
Skrugard
Havis
Drivis
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3

6

12

1

2

3

4

5

Vinterforhold
Sommerforhold
Vinterforhold
Sommerforhold
Vinterforhold
Sommerforhold
Godt potensial for kjemisk dispergering
Redusert potensial for kjemisk dispergering
Lite eller ikke potensial for kjemisk dispergering

Figur 1.4 Dispergeringspotensial for emulsjon av oljene på Johan Castberg. Vinterforhold tilsvarer 5 °C og 10
m/s vind, sommerforhold tilsvarer 10 °C og 5 m/s vind.
Oljenes egenskaper ved subsea dispergering.
Gjeldende krav fra myndigheter oppgir foreløpig
ikke testkriterier eller innhold i behov for dokumentasjon i forhold til oljens egenskaper spesifikt for subsea dispergering. Oljeprøver fra overflaten vil
kunne benyttes for testing av effekten av subsea dispergering.
Bransjen har gjort effektivitetstester av subsea
dispergering med oljer som dekker et bredt spekter
av oljetyper på norsk sokkel; parafinsk (Oseberg
blend), naftensk (Troll), asfaltensk (Grane), voksrik (Norne) og kondensat (Kobbe). Testene er utført
i laboratorie- og mesoskala ved turbulente
betingelser og med ferske oljer som i et undervannsutslipp [23]. Oljene ble testet med ulike typer dispergeringsmidler, og rangering av effekten fulgte en
generell trend med Corexit C9500 som den beste,
etterfulgt av Finasol OSR 52 and Dasic Slickgone
NS.
Det er videre gjort et betydelig arbeid i å utvikle
en testmetode for screening av ulike oljetyper og dispergeringsmidler i laboratorieskala ved betingelser
som er typisk for et undervannsutslipp (høy turbulens og fersk olje). Oseberg A, Brynhild, Ormen
lange, Skrugard, Statfjord C, Troll B, Kobbe, Oseberg Blend, Veslefrikk, Norne og Claire har alle
vært testet med en eller flere ulike dispergeringsmidler (SINTEF (2016) Subsea Dispersant Injection
(SSDI) effectiveness as a function of dispersant
type, oil properties and oil temperature. Report
A28017). Alle oljene viser god dispergeringsevne.

2. Uttalelsen tas til orientering.
3. Uttalelsen tas til etterretning. Johan Castberg vil
utarbeide operasjonelle prosedyrer for omlasting
som inkluderer automatiske og manuelle avstengningsmekanismer.
4. Statoil vil ta kontakt med alle relevante instanser, inkludert Kystverket, i forbindelse med utarbeidelsen av beredskapsplanen slik at denne blir best
mulig forankret.
Finnmark fylkeskommune (FFK)
Uttalelse:
1. Oljevernberedskap
Finnmark fylkeskommune mener det bør gjennomføres nye analyser knyttet til oljevernberedskap, og påpeker at FFK ikke kan akseptere at
Johan Castberg bygges ut uten en beredskap for
eventuelt landpåslag av olje. Beredskap i barriere
5, strandsanering, må være på plass.
Operatørens svar:
Oljevernberedskapen på land i Norge er organisert
gjennom Kystverket, de Interkommunale utvalgene
mot akutt forurensning (IUA) og Norsk Oljevernforening for Operatørselskap (NOFO). I Finnmark
vil det være IUAene Vest-Finnmark, Midt-Finnmark og Øst-Finnmark som vil involveres i en eventuell aksjon. Ved en hendelse på Johan Castberg vil
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Statoil samarbeide med organisasjonene over for å
begrense miljøeffektene av hendelsen.
NOFO administrerer tre nasjonale innsatsstyrker for effektiv oljevernberedskap
• Innsatsgruppe Kyst
• Innsatsgruppe Strand Akutt
• NOFO Spesialteam
Innsatsgruppe Strand Akutt skal bekjempe akutt
oljesøl i strandsonen ved eventuelle oljeutslipp fra
operasjoner på norsk sokkel. Gruppen har som oppgave å begrense skadene av eventuell olje som kommer inn mot kysten. Ved akutte hendelser vil innsatsgruppen settes inn i aktuelle områder med hurtiggående båter og egnet utstyr for rask og effektiv
oppsamling av olje i strandsonen.
Innsatsgruppen ble opprettet i desember 2011 og
har vært i operativ beredskapstjeneste fra sensommeren 2012. Gruppen har fått spesialopplæring
og vil delta i øvelser og er en del av NOFO sin stående beredskap. Konseptet for innsatsgruppen er
utviklet av Eni Norge og Statoil i samarbeid med
NOFO. Innsatsgruppen er rekruttert fra Finnmark
og er opprettet som et ledd i beredskapsoppbyggingen
for Goliat, men vil også kunne støtte en eventuell
beredskapssituasjon på Johan Castberg.

87

skap langs hele kysten fra Nordland til Hammerfest.
Operatørens svar:
I Norge er det Kystverket som er ansvarlig myndighet for oljevernberedskapen i forhold til skipstrafikk
langs kysten. Statoil vil samarbeide med og støtte
Kystverket i sikring av beredskapen langs kysten.
Det henvises for øvrig til tilsvar til uttale fra FFK,
tema F, punkt 1.
Det er utarbeidet retningslinjer for skytteltankere på norsk sokkel (Norsk Olje og Gass – Guideline no 140 – Recommended guidelines for Offshore
Loading Shuttle Tankers) som stiller minimumskrav til fartøyene som skal operere i norske farvann. Statoil har et integrert system for marine
assurance som inkluderer et sett av egne tekniske og
operasjonelle krav, i tillegg til bransjestandard for
shuttletankere på norsk sokkel. Alle fartøy som
benyttes for å transportere petroleumsprodukter for
Statoil vil gå gjennom regelmessige verifikasjoner
for å sørge for å opprettholde den høye standarden
på fartøyene og for å avdekke eventuelle avvik på et
tidlig tidspunkt.
Lenvik Kommune

Hammerfest kommune

Uttalelse:

Uttalelse:

1. Kystnær oljevernberedskap

1. Oljevernberedskap
Hammerfest kommune forventer at Statoil på
samme måte som ENI bidrar til å styrke NOFO
samarbeidet der lokal/regional fiskeflåte inngår i
beredskapsstyrken ved eventuelle utslipp i forbindelse med petroleumsvirksomheten på Johan
Castberg.

Lenvik kommune mener at oljevernberedskapen
ikke er god nok sør for Hammerfest. Siden oljen
transporteres med oljetankere, er hele kysten mer
utsatt for fare for oljesøl. Statoil bør derfor,
sammen med andre aktuelle aktører i Barentshavet, lage og gjennomføre en helhetlig beredskap
langs hele kysten fra Nordland til Hammerfest.

Operatørens svar:

2. Oljevernbase lokalisert på Senja

Det vises til uttalelse og tilsvar til FFK, tema F,
punkt 1. Det presiseres også at den oppdaterte
beredskapsanalysen for Johan Castberg vil være
grunnlag for de tiltak som vurderes.

Kommunen peker på at Senja omsatte sjømat, sjømatrelaterte produkter og tjenester for 7 milliarder i 2016. En bør spesielt se på en oljevernbase
lokalisert på Senja for å beskytte denne verdiskapningen.

Harstad kommune
Uttalelse:
1. Kystnær oljevernberedskap
Harstad kommune mener at oljevernberedskapen ikke er god nok sør for Hammerfest. Siden
oljen transporteres med oljetankere, er hele kysten mer utsatt for fare for oljesøl. Statoil bør derfor, sammen med andre aktuelle aktører i Barentshavet, lage og gjennomføre en helhetlig bered-

Operatørens svar:
1. Det vises til uttalelse og tilsvar til Harstad kommune, tema F, punkt 1.
2. Uttalelsen tas til orientering og det vises til
uttalelse og tilsvar til FFK og Harstad kommune,
tema F, punkt 1. Deler av uttalelsen synes å være
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rettet mot myndighetene, og Statoil finner det ikke
naturlig å kommentere dette.
Nordkapp Kommune
Uttalelse:
1. Beredskap og kompetanse
Nordkapp kommune viser til den fyldige kompetansen som finnes på Kystverket avd. Troms og
Finnmark, Nordkapp maritime fagskole og Nordkapp videregående skole med hensyn til beredskap. Nordkapp kommune mener det er viktig at
Johan Castberg benytter den, og bidrar til at miljøet styrkes.
Operatørens svar:
Kystverket er ansvarlig myndighet for å koordinere
statlig, kommunal og privat beredskap i et nasjonalt
beredskapssystem. Kystverket vil derfor være helt
essensiell i oppbygging av beredskap og gjennomføring av en eventuell beredskapssituasjon. Statoil er
av den oppfatning at det ikke er olje- og gassnæringens ansvar å styrke beredskapsmiljøet hos Kystverket, men går ut i fra at kompetansen hos Kystverket
avd. Troms og Finnmark tilfredsstiller de behov som
vil være nødvendige på grunn av økt aktivitet i
Barentshavet.
Statoil ser et behov for å ytterligere styrke innsatsen tilknyttet kompetanseutvikling i Nord-Norge.
Det har vært gjennomført møter med Finnmark fylkeskommune og rektorer i videregående skoler i
Finnmark for å identifisere tiltak. Se også tilsvar til
uttalelse fra FFK, tema H, punkt 3f.

2017–2018

Industri energi
Uttalelse:
1. Maksimalt antall ombord
LO registrerer at boligkvarteret er planlagt med
en maksimal sengekapasitet på 140 personer, og 4
livbåter som hver har en kapasitet på 70 personer.
Med en sengekapasitet på 140 personer vil 3 livbåter dekke behovet for de som er om bord i tillegg
til en livbåt i reserve. LO vil understreke at den
beskrevne lugarkapasiteten tilsier et maksimalt
antall om bord på 140.
Operatørens svar:
Uttalelsen tas til orientering.
Landsorganisasjonen (LO)
Uttalelse:
1. Maksimalt antall ombord
LO registrerer at boligkvarteret er planlagt med
en maksimal sengekapasitet på 140 personer, og 4
livbåter som hver har en kapasitet på 70 personer.
Med en sengekapasitet på 140 personer vil 3 livbåter dekke behovet for de som er om bord i tillegg
til en livbåt i reserve. LO vil understreke at den
beskrevne lugarkapasiteten tilsier et maksimalt
antall om bord på 140.
Operatørens svar:
Uttalelsen tas til orientering.
Troms Høyre

Harstad regionens næringsforening

Uttalelse:

Uttalelse:

1. Kystnær oljevernberedskap

1. Kystnær oljevernberedskap
Harstad regionens næringsforening mener at oljevernberedskapen ikke er god nok sør for Hammerfest. Siden oljen transporteres med oljetankere, er hele kysten mer utsatt for fare for oljesøl.
Statoil bør derfor, sammen med andre aktuelle
aktører i Barentshavet, lage og gjennomføre en
helhetlig beredskap langs hele kysten fra Nordland til Hammerfest.
Operatørens svar:
Det vises til tilsvar til uttalelse fra Harstad kommune, tema F, punkt 1.

Troms Høyre mener at oljevernberedskapen ikke
er god nok sør for Hammerfest. Siden oljen transporteres med oljetankere, er hele kysten mer
utsatt for fare for oljesøl. Statoil bør derfor,
sammen med andre aktuelle aktører i Barentshavet, lage og gjennomføre en helhetlig beredskap
langs hele kysten fra Nordland til Hammerfest.
2. Oljevernbase lokalisert på Senja
Troms Høyre peker på at Senja omsatte sjømat,
sjømatrelaterte produkter og tjenester for 7 milliarder i 2016. En bør spesielt se på en oljevernbase
lokalisert på Senja for å beskytte denne verdiskapningen.
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Operatørens svar:
1. Det vises til uttalelse og tilsvar til Harstad kommune, tema F, punkt 1 og FFK tema F, punkt 1.
2. Det vises til uttalelse og tilsvar til Harstad og
Lenvik kommuner, tema F, punkt 1.
G. Fiskeri- og andre næringsinteresser
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direktoratet må påpeke at fisket er en dynamisk
aktivitet og vil variere alt etter fiskens vandringsmønster og de til enhver tid gjeldende reguleringer. På sikt kan dette føre til en økende fiskeriaktivitet inn i området.
5. Biologiske ressurser
Eventuelle merknader vedrørende biologiske ressurser antas ivaretatt av Havforskningsinstituttet.

Fiskeridirektoratet
Uttalelse:
1. Havbunnsinstallasjoner
Konsekvensutredningen sier at den kuperte sjøbunnen på Johan Castberg gjør at rør og kabler i
stor grad vil ligge eksponert i frie spenn. Fiskeridirektoratet vil fortsatt påpeke at vi er opptatt av at
frie spenn reduseres til et minimum, samt at en
graver ned rør og kabler der det er mulig for å
redusere bruk av steinfyllinger. Videre er det viktig at helningsvinkel på steininstallasjoner er så
liten som mulig slik at trålredskaper lettere kan
krysse disse uten å grave med seg steinmasser
som kan medføre tap av redskap og/eller fangst.
2. Forbudsområde mot oppankring og fiske med
bunnredskap
Arbeids- og sosialdepartementet har innvilget søknaden om etablering av en sone med radius 500 m
rundt hver av de 10 brønnrammene og de to satellittene med forbud mot oppankring og fiske med
bunnredskap. Dette utgjør totalt 9,5 km2 og Fiskeridirektoratet forventer at det benyttes en løsning
som beslaglegger minst mulig areal i driftsfasen.
3. Avslutning i henhold til OSPAR-beslutning 98/3.
Konsekvensutredningen skisserer at avvikling av
feltet og dets innretninger vil følge de krav som
ligger i OSPAR-beslutningen 98/3, eller de krav
som gjelder i det aktuelle tidsrommet for avvikling. Fiskeridirektoratet vil fortsatt påpeke viktigheten av at en planlegger fjerning av rørledninger
etter endt bruk slik at en unngår unødvendige hefter på sjøbunnen på lengre sikt. Hefter kan i verste fall utgjøre en sikkerhetsrisiko.
4. Beskrivelse av fremtidig fiske
Det presenterte ressursgrunnlaget for fremtidig
fiske antas å være dekkende for området. Fiskeri-

Operatørens svar:
1. Uttalelsen tas til orientering. Den fiberoptiske
kabelen til land vil i hovedsak graves eller spyles
ned, men vil trolig ha behov for steinfyllinger på de
siste 20 km mot land og i et område til havs. Steininstallasjon vil gjennomføres slik at ulempene for
trålaktiviteten blir så liten som mulig.
Utforming, traséføring og installasjon av feltinterne rør og kabler er planlagt slik at behovet for
steininstallasjon minimeres. Dette er i tråd med de
innspill prosjektet tidligere har mottatt fra fiskeriinteresser. Eksempelvis er traséføring optimalisert
med tanke på å unngå de største ujevnhetene på
havbunnen, og installasjon av rørledninger og
kabler vil utføres med så lavt leggestrekk som mulig
for å minimere frie spenn.
Det vil bli lagt opp til god informasjon mot fiskeriinteressene i forkant av steindumping, rør- og
kabellegging.
2. Statoil påpeker at tillatelsen for sikkerhetssonene
med forbud mot oppankring og fiske med bunnredskap rundt hver bunnramme er gjeldende fra tidspunktet sjøbunnsinnretningene installeres på feltet.
I henhold til tillatelsen fra ASD vil Statoil sørge for
at kunngjøring, samt nødvendig overvåking og varsling skjer i samsvar med rammeforskriften §61.
3. Avslutning av Johan Castberg feltet ligger langt
fram i tid. I henhold til gjeldende regelverk skal det
forut for avslutning utarbeides en egen avslutningsplan med tilhørende konsekvensutredning. Konsekvensutredningen for avslutning og nedstengning av
Johan Castberg vil omtale hvilke alternativer som
foreligger for disponering av hhv installasjoner og
rørledninger, og utredningen er gjenstand for offentlig høring.
4. Merknaden tas til orientering.
5. Merknaden tas til orientering.
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Kystverket

Harstad kommune

Uttalelse:

Uttalelse:

1. Skipstrafikk

1. Informasjon og tiltak mot fiskeri og fiskeindustri

Kystverket viser til at tiltaket ser ut til å ha liten
direkte innvirkning på skipstrafikken. Overvåkingen av denne bygges opp som ved andre plattformer. Etablerte rutiner for kontakt med Kystverkets Trafikksentral i Vardø (VTS Nor), som
overvåker all skipstrafikk i området må på plass.

Harstad kommune peker på at fiskeri og fiskeindustri må følges opp med tett dialog og behandles
med respekt. Statoil må anstrenge seg for å minimere ulempene for næringene og tilpasse aktiviteter etter fiskernes sesongvariasjoner, blant annet
må det være ekstra dialog rundt planlagt innsamling av seismikk.
Videre må Statoil legge til rette for bruk av
mer støysvake innsamlingsmetoder, med utvikling av ny teknologi.

Operatørens svar:
Merknaden tas til orientering. Statoil vil legge opp
til dialog med Kystverkets Trafikksentral i Vardø for
å sørge for at de nødvendige rutiner kommer på
plass.
Finnmark fylkeskommune (FFK)
Uttalelse:
1. Dialog med fiskerinæringen
Finnmark fylkeskommune ber Statoil om å tilleggsutrede konkrete tiltak som kan gjennomføres for å bidra til verdiskaping i fiskerinæringen,
eksempelvis fiskerinæringens deltakelse i oljevernberedskapen. Dette som en kompensasjon
for den risiko fiskerinæringen bærer som følge av
Johan Castberg-utbyggingen.
Operatørens svar:
Det vil bli lagt vekt på å ha en dialog med fiskeriinteressene gjennom møter og kunngjøringer i forkant
av igangsetting av aktiviteter som kan berøre fiskeriene. Konsekvensutredningen for Johan Castberg
viser at fiskerinæringen ikke vil bli nevneverdig
påvirket av normale installasjons- og driftsaktiviteter på feltet.
NOFO har lagt til rette for å benytte lokale fiskefartøy som en del av oljevernberedskapen, og har
inngått avtaler med redere for kystnær fiskeflåte og
servicebåter. I samarbeid med godkjente foretak som
Polarkonsult og Nordnorsk Skipskonsult er fartøyene godkjent gjennom tilpassing og ombygging ihht.
Forskrift om bruk av fartøy i oljevern. Samtidig har
et stort antall fartøysmannskap gjennomført oljevernkurs henholdsvis i Nordkapp, Sandnessjøen og
Kristiansund.

Operatørens svar:
Det er ikke fastsatt hvordan og hvor ofte den framtidige innsamlingen av seismikkdata skal foregå.
Hensyn til miljø og samfunn, inkludert fiskeriene,
vil bli inkludert som en del av beslutningsgrunnlaget.
Statoil ser behovet for tett og god informasjon
om framtidige aktiviteter på Johan Castberg feltet
med alle berørte parter, inkludert fiskeriorganisasjonene. Det vil være nødvendig å sørge for at informasjon vedrørende innsamling av seismikk blir
kommunisert så tidlig at fiskeriene får mulighet til
å ta høyde for dette i sine planer.
Johan Castberg prosjektet har som mål å redusere konsekvensene av innsamling av seismikkdata.
Dette vil blant annet gjøres ved bruk av soft start
prosedyre.
Lenvik kommune
Uttalelse:
1. Informasjon og tiltak mot fiskeri og fiskeindustri
Lenvik kommune peker på at fiskeri og fiskeindustri må følges opp med tett dialog og behandles
med respekt. Statoil må anstrenge seg for å minimere ulempene for næringene og tilpasse aktiviteter etter fiskernes sesongvariasjoner, blant annet
må det være ekstra dialog rundt planlagt innsamling av seismikk.
Videre må Statoil legge til rette for bruk av
mer støysvake innsamlingsmetoder, med utvikling av ny teknologi.
Operatørens svar:
Det vises til uttalelse og tilsvar til Harstad kommune, tema G, punkt 1.
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Uttalelse:

2. Det vises til uttalelse og tilsvar til Fiskeridirektoratet, tema G, punkt 1.

1. Arealbeslag

Norges Kystfiskarlag

Nordkapp kommune

Av hensyn til fiskeriene mener Nordkapp kommune man bør være varsom slik at Johan Castberg ikke beslaglegger mer areal til sjøs enn nødvendig.
Operatørens svar:
Uttalelsen tas til orientering.
Norges Fiskarlag
Uttalelse:
1. Fiskeriene er dynamiske
Norges Fiskerlag påpeker at fisket er dynamisk,
slik at den beskrevne situasjonen for fiskeriaktiviteten er begrenset til en kort periode. Selv om fiskeriene ikke benytter disse områdene i dag, og
det er store skuremerker, kan det ikke utelukkes
at det kan bli aktuelt med andre trålredskap enn
bunntrål i området. Dette må det tas høyde for ved
design og utvikling av feltet.
Området er aktuelt for linefartøyer, selv om
dette kanskje ikke har gitt seg utslag i sporingsstatistikken for valgt periode.
2. Rør og kabler
Norges Fiskarlag er opptatt av at frie spenn på rør
og kabler blir eliminert, og at det i de tilfeller der
det er påkrevd å dumpe stein, blir denne lagt med
så slak vinkel at det ikke medfører skade for fiskeriaktiviteten.
For valg av trasé for kabel mot land vil Norges
Fiskarlag be om at fiskerinæringen blir kontaktet
slik at en finner den mest optimale traséen for alle
redskapsgrupper, og derved sparer både tid og
penger for prosjektet.
Operatørens svar:
1. Statoil er innforstått med at de innsamlede dataene for fiskeri kun viser et bilde av fiskeriaktiviteten
for en svært begrenset periode. Hvordan fiskeriaktiviteten rundt Johan Castberg vil utvikle seg gjennom
feltets levetid er uvisst. Statoil har fått innvilget forbudssoner mot oppankring og fiske med bunnredskaper i en radius på 500 meter fra ytterkantene av
bunnrammene, for å redusere risiko både for fiskeriene og drift av Johan Castberg.

Uttalelse:
1. Konsekvenser for fiskeri
Norges Kystfiskarlag viser til at det i oppsummeringen av KU konkluderes med at bygging og drift
av Johan Castberg ikke vil ha konsekvenser for
fiskeri. Det er Norges Kystfiskarlag uenige i da
seismikk i forkant av utbygging vil ha en skremmeeffekt på viktige kommersielle fiskeslag. Det er
videre ikke undersøkt hva den seismiske aktiviteten vil ha å si for dette området og hvilke konsekvenser seismikk-skyting har for de artene som
befinner seg i nord.
Norges Kystfiskarlag savner for øvrig en spesifisering av hvilke områder som rammes ved en
eventuell utblåsning og hvor oljesølet havner. KU
fremstår i perspektiv av dette, samt den begrensede kunnskapen seismikk sin innvirkning på viktige fiskeslag i nord, som mangelfull. På bakgrunn
av dette ønsker ikke Norges Kystfiskarlag på
dette tidspunktet å gå inn for utbygging av Johan
Castberg-feltet i Barentshavet.
Operatørens svar:
Forskning viser ikke et entydig bilde av hvordan lyd
påvirker fisk og deres adferd. For å øke kunnskapen
på området støtter Statoil pågående forskningsinitiativ, både gjennom industrisamarbeidet «Joint
Industry Program – Sound and Marine Life» og
gjennom samarbeid med norske og internasjonale
forskningsinstitusjoner. Disse prosjektene fokuserer
blant annet på kommersielle viktige arter som torsk
og sei. Johan Castberg vil samle inn seismiske data i
løpet av kortere perioder. Basert på dette er virkningen på fisk ansett som midlertidig og av liten betydning. Det vises også til tilsvar til uttalelse fra Klimaog miljødepartementet, tema E, punkt 1.
Oljedriftsmodelleringene som er gjennomført i
forbindelse med konsekvensutredningen og presentert i underlagsrapporter og kapittel 12 i KU (figur
12-1 viser største influensområde) viser mulig
utbredelse av en eventuell utblåsning på Johan Castberg feltet.
Troms Høyre
Uttalelse:
1. Informasjon og tiltak mot fiskeri og fiskeindustri
Troms Høyre peker på at fiskeri og fiskeindustri
må følges opp med tett dialog og behandles med
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respekt. Statoil må anstrenge seg for å minimere
ulempene for næringene og tilpasse aktiviteter
etter fiskernes sesongvariasjoner, blant annet må
det være ekstra dialog rundt planlagt innsamling
av seismikk.
Videre må Statoil legge til rette for bruk av
mer støysvake innsamlingsmetoder, med utvikling av ny teknologi.
Operatørens svar:
Det vises til uttalelse og tilsvar til Harstad kommune, tema G, punkt 1.
H. Samfunnsmessige konsekvenser / lokalisering
av driftsorganisasjon og basetjenester
Klima- og miljødepartementet (KLD)
Uttalelse:
1. Samfunnsøkonomisk lønnsomhet
Konsekvensutredningen bør gi en grundig og
transparent framstilling av de samfunnsøkonomiske konsekvensene av utbyggingen. KLD slutter seg til Miljødirektoratets syn om at enkelte elementer i konsekvensutredningen er mangelfullt
framstilt. Utredningen bør framstille usikkerhetsrommet ved utbyggingen på en systematisk og
transparent måte, inkludert konsekvensene for
lønnsomheten om flere sentrale parametere samtidig endrer seg i negativ retning.
Operatørens svar:
Lønnsomhetsvurderinger vil bli dokumentert i PUD
(Plan for utbygging og drift) i henhold til gjeldende
«Veiledning til plan for utbygging og drift av en
petroleumsforekomst (PUD) og plan for anlegg og
drift av innretninger for transport og for utnyttelse
av petroleum (PAD)». Lønnsomhetsvurderingene
vil inneholde sensitiviteter med hensyn på oljeproduksjon (P10/P90), investeringskostnader (+/–30
prosent), driftskostnader (+/–30 prosent) og oljepris
(+/–40 prosent).
Miljødirektoratet
Uttalelse:
1. Samfunnsøkonomisk lønnsomhet – ikke-prissatte
miljøkonsekvenser
En utbygging av Johan Castberg vil generere inntekter til samfunnet fra salg av olje og gass fra feltet. Samtidig vil utvinning av olje og gass medføre
kostnader for samfunnet i form av investeringer,
driftskostnader og påvirkninger på klima og miljø.
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I konsekventutredningen presenterer Statoil en
nåverdiberegning basert på antakelser om utvinnbare reserver, samt prissatte inntekter og kostnader (inkludert kostnader ved utslipp av CO2 fra
produksjonen). Basert på denne beregningen
konkluderer Statoil med at utbygging av Johan
Castberg er samfunnsøkonomisk lønnsom.
I en vurdering av samfunnsøkonomisk lønnsomhet skal også ikke-prissatte konsekvenser
inngå. Utbygging av Castberg har sammensatte
miljøkonsekvenser og innebærer risiko for akutte
utslipp av olje og gass i et havområde med betydelige naturverdier. I Statoil sin vurdering av samfunnsøkonomisk lønnsomhet inngår ingen drøfting av hvilken betydning det samlede omfanget
av ikke-prissatte miljøkonsekvenser har for den
samfunnsøkonomiske lønnsomheten av prosjektet. Vurderingen av samfunnsøkonomisk lønnsomhet er dermed ufullstendig. Selv om samfunnsøkonomisk analyse ikke er et krav i PUD, mener
Miljødirektoratet at dette er viktig informasjon for
Stortinget, og at en mer fullstendig vurdering
burde legges fram når de skal behandle saken.
For at Stortinget skal kunne gjøre en vurdering av klimarisiko ved investeringen mener Miljødirektoratet at Statoil bør presentere hvordan
selskapet vurderer denne, med spesielt fokus på
overgangsrisiko og virkningen av markedsmessige endringer.
2. Lønnsomhetsberegninger
Både anslag på utvinnbare reserver og framtidige
oljepriser er forbundet med betydelig usikkerhet,
og avvik fra forutsetningene om disse elementene
vil potensielt ha store utslag på lønnsomheten av
utbyggingen.
Konsekvensutredningen presenterer kun én
lønnsomhetsberegning basert på middelalternativet for utvinnbare volumer. Samtidig vises det til
at andre forutsetninger for oljepris og CO2-kostnad har blitt testet i underlagsrapporten utarbeidet av Agenda Kaupang, uten at disse har blitt presentert i KU. Vi mener det er en forutsetning at
det presenteres lønnsomhetsvurderinger for både
høyt og lavt nivå for utvinnbare volumer, herunder
også med ulike oljepriser.
Rask utvikling i nullutslippsteknologier og
strammere global klimapolitikk øker usikkerheten rundt framtidige olje- og gasspriser. Å nå
målene i Parisavtalen innebærer rask global
avkarbonisering av både kraft- og transportsektoren, og dermed et permanent skifte i etterspørselen etter fossile ressurser. Miljødirektoratet viser
til anbefalingene fra G20-landenes Financial Stabi-
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lity Board, hvor en hovedanbefalingene er å
benytte ulike scenarier for å vurdere klimarisiko.
Det anbefales at virksomheter bruker et togradersscenario for å beskrive mulig utvikling med
langt strammere klimapolitikk globalt og/eller
langt raskere utvikling og implementering av nullutslippsteknologier, i tillegg til de framtidsscenarier som vanligvis benyttes.
I høringsuttalelsene til utredningsprogram for
KU etterlyste Miljødirektoratet lønnsomhetsvurderinger av utbyggingsprosjektet med olje- og
kvoteprisbaner konsistente med at Parisavtalens
mål nås. Vi kan ikke se at den etterspurte vurderingen gjøres i underlagsrapporten eller i KU. I
underlagsrapporten vurderes tre ulike oljepriser,
hvor også dollarkurs varieres, samt tre ulike CO2
priser. Det framgår ikke om disse legger til grunn
endringer i etterspørselen, og dermed endringer i
oljepris, som kan forventes hvis målene i Parisavtalen innfris.
Etter vårt syn er det viktig at Stortinget presenteres for den reelle økonomiske usikkerheten
i prosjektet, og ikke kun med én lønnsomhetsberegning som baserer seg på forutsetninger hvor
det er stor usikkerhet knyttet til hver enkelt forutsetning. Vi ber derfor om at Statoil i forbindelse
med PUD-innsendelse legger frem følsomhetsberegninger av lønnsomheten i prosjektet der usikkerheten i beregnet lønnsomhet ved utbyggingen
presenteres på en mer systematisk og transparent
måte. Som en del av beregningene mener vi at det
er naturlig at det presenteres lønnsomhetsvurderinger for både høyt og lavt nivå for utvinnbare
volumer med ulike scenarioer for oljepris.

gene vil inneholde sensitiviteter med hensyn på oljeproduksjon (P10/P90), investeringskostnader (+/–
30 prosent), driftskostnader (+/–30 prosent og oljepris (+/–40 prosent).

Operatørens svar:

3. Lokale og regionale ringvirkninger

1. Kostnader for miljøeffekter er som påpekt av Miljødirektoratet vanskelige å tallfeste. Metodikken for
ikke-prissatte effekter er fortsatt mangelfull for oljeog gassprosjekter, og ikke god nok til å kunne benyttes for å kvantifisere disse virkningene i økonomiske
termer. Omfanget av slike typer analyser vil ikke
kunne forsvares i forhold til usikkerheten i slike
analyser og den påvirkning på miljøet som Johan
Castberg vil kunne ha. Slike analyser vil følgelig
ikke bli inkludert, noe som også er i tråd med gjeldende praksis og regelverk.

FFK uttaler at utredningene angående ringvirkninger konkluderer med generelle, overordnede
strategier og ikke spesifikke tiltak for Johan Castberg, slik fylkeskommunen etterlyser. FFK mener
derfor at det må gjøres spesifikke utredninger for
å komme fram til konkrete tiltak som vil bidra til å
øke ringvirkningene av Johan Castberg.
FFK mener at Hammerfest og Finnmark går
glipp av potensiell næringsutvikling og en viktig
mulighet for videre bygging av fagmiljø innen drift
som følge av beslutningen om å legge driftskontoret for Johan Castberg til Harstad. FFK mener Statoil må kompensere for dette ved å gjennomføre
følgende tiltak:
a. Utrede effektiv og kostnadsoptimalisert drift,
samfunnsmessige konsekvenser og industrielle ringvirkninger med å etablere ytterliggere
landbasert subsea-aktivitet i Hammerfest knyt-

2. Lønnsomhetsvurderinger vil bli dokumentert i
PUD (Plan for utbygging og drift) i henhold til gjeldende «Veiledning til plan for utbygging og drift av
en petroleumsforekomst (PUD) og plan for anlegg
og drift av innretninger for transport og for utnyttelse av petroleum (PAD)». Lønnsomhetsvurderin-

Finnmark fylkeskommune (FFK)
Uttalelse:
1. Lokalisering av basefunksjoner
Finnmark fylkeskommune ser svært positivt på at
utbyggingen av Johan Castberg vil bidra til en
videre utvikling av basestrukturene i Hammerfest.
2. Lokalisering av driftsorganisasjonen
FFK mener at Stortinget bør forplikte Johan Castberg å legge driftsorganisasjonen i sin helhet til
Hammerfest. En slik nærhet til feltet mener FFK
vil sikre et geografisk og mentalt nært forhold til
områdene man opererer i, muligheter for tett og
fleksibel oppfølgning av drift samt et nært forhold
til HMS-perspektivet. FFK uttaler at man ved flere
anledninger har vært tydelig på at driftskontoret
for Johan Castberg må ligge i Hammerfest, noe
som vil medføre at utviklingen av Hammerfest
som petroleumsklynge skyter fart. Videre investering i kompetanse til allerede etablert industriklynge og tilfang av nye aktører vil kunne utvikles
til en viktig ressurs for Statoil og andre selskaper i
forbindelse med framtidige utbygginger. FFK
uttaler videre at etablering av håndfaste ringvirkning vil være viktig for å sikre oljenæringens
omdømme og legitimitet.
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tet til vedlikehold og modifikasjon av undervannsinstallasjoner.
Legge en større del av prosjektledelsen i
utbyggingsfasen til Hammerfest.
Utrede muligheten for at en større del av monterings- og ferdigstillelsesarbeidet kan gjøres i
Hammerfest samt utvikle kontraktsstrategi
som tilrettelegger bedre for nordnorske leverandører, inkludert dele opp/tilpasse kontraktene til nordnorske leverandører.
Tilrettelegge for at valgte vedlikeholds- og
modifikasjonskontraktører har/etablerer tilstedeværelse i Finnmark.
Legge til rette for en driftsstøtteenhet i Hammerfest som minimum inneholder vedlikeholds- og modifikasjonsplanlegging, logistikk
og innkjøpsfunksjoner samt etablere fremskutt operativ del av driftsorganisasjonen med
minimum 15 ingeniørstillinger i Hammerfest.
For å sikre en offshorebemanning med størst
mulig rekruttering fra Finnmark bør det
igangsattes en mulighetsstudie med klare mål
om og tiltak for rekruttering til Statoil/Johan
Castberg prosjektorganisasjon og driftsorganisasjon i Finnmark. Videre ber FFK om at det
inngås forpliktende samarbeidsavtaler med
videregående skoler i Finnmark, samt at Statoil og dets underleverandører forplikter seg
til å jevnlig ta inn et større antall lærlinger fra
Finnmark.

Operatørens svar:
1. Uttalelsen tas til orientering.
2. Rettighetshaverne i Johan Castberg lisensen har
etter å ha vurdert flere lokasjoner i Nord-Norge
besluttet at driftsorganisasjon skal lokaliseres i Harstad. Begrunnelsene for valget er gjort rede for i
konsekvensutredningen.
3. Uttalelsen tas til orientering. Gjennomførte og
planlagte tiltak for å øke lokale og regionale ringvirkninger er videre konkretisert som følger:
a. Statoil vil med utgangspunkt i beslutningen om
å plassere forsynings- og logistikkbasen for Johan
Castberg i Hammerfest utføre en rekke aktiviteter knyttet til subsea og boretjenester i Hammerfest:
• Mottak og mellomlagring av alt subseautstyr som
skal installeres på Johan Castberg, bortsett fra
rør som leveres direkte til feltet på trommel/
kveil.
• Klargjøring og uttesting av ventiltrær før disse
installeres på feltet.

•

•
•

•

•
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Klargjøring og utskipning av foringsrør og produksjonsrør for boreoperasjonene på Johan Castberg.
Mellomlagring og vedlikehold av foringsrør og
produksjonsrør.
Lagring og blanding av sement, borevæske og
kompletteringsvæske for Johan Castberg, samt
utskipning av dette.
Det er videre intensjon om at retur av oljebefengt
borekaks skjer til Hammerfest for videre håndtering.
Lagring og vedlikehold av verktøy og utstyr for
installasjon av havbunnsutstyr og boreutstyr.

Statoil vil i samarbeid med andre relevante operatører og leverandører, vurdere hva som trengs av lokal
kompetanse samt lager- og verkstedfasiliteter. Det
forventes at prosjektets underleverandører vil
ansette et betydelig antall personer lokalt for å ivareta oppgavene nevnt over. Denne aktiviteten vil
posisjonerer Hammerfest godt i forhold til å tiltrekke seg ytterligere aktivitet knyttet til utbygging og
drift av andre felt i Barentshavet i tillegg til Johan
Castberg.
b. Statoil leder Johan Castberg utbyggingen fra sine
kontor i Oslo og Harstad. I dag sitter prosjektledelse innenfor B&B (boring og brønn), petroleumsteknologi, driftsforberedelser og noen stabsfunksjoner i Harstad, resterende del av prosjektledelsen er lokalisert i Oslo. Tilstedeværelsen av
prosjektledelse i selve utbyggingsfasen på andre
lokasjoner enn disse vil være styrt av kontraktstildelinger.
c. I forbindelse med inngåelse av kontrakter følger
Statoil overordnede prinsipper om konkurranse
mellom flere tilbydere, objektive tildelingskriterier og likebehandling av tilbydere. Ved inngåelse av langsiktige rammekontrakter og større
EPC-kontrakter (Engineering, Procurement
and Construction), går Statoil ut med informasjon om leveransemuligheter til norsk og internasjonalt næringsliv. Deretter går man ut med
en anbudskonkurranse, og velger de leverandørbedrifter, norske eller utenlandske, som samlet
sett vurderes som mest konkurransedyktige.
Statoil generelt og Johan Castberg prosjektet
spesielt, jobber aktivt mot leverandørindustrien i
Nord-Norge for å kunne tilrettelegge for regional
verdiskapning. Johan Castberg prosjektet har
blant annet i samarbeid med leverandørforeningen Petro Arctic, gjennomført et prosjekt for å
identifisere mulighetene for nord-norske leveranser i forbindelse med utbyggingsfasen. Dette har
dreid seg om del-leveranser inn mot:
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Produksjon og installasjon av havbunnsutstyr
(produksjonsutstyr, rørledninger, kontroll- og
strømkabler) og fabrikasjon av produksjonsskipet.
Utstyrslagre
Tilgang til grov grus og stein for understøttelse
eller tildekking av feltinterne rør og installasjoner

Resultatet fra arbeidet er overført til de potensielle
hovedleverandørene, sammen med en forventning
til dem om å vurdere de nord-norske leverandørene
i sine anskaffelsesprosesser. Det er i tillegg arrangert leverandørsamlinger der relevante nord-norske
leverandører har møtt de potensielle hovedleverandørene. Statoil har forventninger til sine leverandører ift ringvirkninger i nord.
Prosjektet planlegger nå en tilsvarende aktivitet
sammen med Petro Arctic innenfor boring og drift.
Et av verktøyene som Statoil har tatt i bruk i det
siste er en ny kontraktsform; periodebestillinger
innenfor en ramme eller «Master Service Agreements» (MSA). Det er en avtale der Statoil og leverandør er enige om betingelsene som vil gjelde for
Statoils kjøp. Avtalene forplikter ikke Statoil til å
benytte leverandøren, men de forenkler og effektiviserer tilbuds- og innkjøpsprosessen. Gjennom disse
MSA-avtalene er det enklere for Statoils operative
driftsmiljø i nord å benytte lokale leverandører når
disse er konkurransedyktige. Så langt har Statoil
inngått ti slike avtaler med nordnorske leverandører (Momek, Svetek, Teknor, BM elektro, Score A/S,
Gagama Elektro, Eureka Pumps, Bilfinger, Tess og
Barents Naturgass). Avtalene blir aktivt brukt, og
både Statoil og de ulike leverandørene har en gjensidig fordel ved at prosessen er effektiv og sikrer at
relevante leverandører blir synliggjort og lettere blir
brukt. De inngåtte avtalene omhandler så langt
ulike varer og tjenester knyttet til driften av Nornefeltet og LNG-anlegget på Melkøya. Den positive
erfaringen med bruken av disse avtalene vil bli
videreført i Johan Castberg sammenheng. MSA er et
verktøy som også vil kunne benyttes i forbindelse
med selve utbyggingen, spesielt i situasjoner der det
oppstår ikke planlagte behov for leveranser.
Før noen kontrakter kan tildeles til nordnorske
leverandører må leverandørene være kvalifisert.
Innovasjon Norge og Statoil har i årene 2008 til
2016 gjennomført et leverandørutviklings- og kompetansehevingsprogram for potensielle leverandører
til olje- og gassindustrien i landsdelen. Mer enn 300
virksomheter har deltatt i programmet som har
bestått av ulike kurs og tiltak. Det har vært gjennomført i nært samarbeid med Forskningsrådet,
leverandørnettverkene og industriinkubatorer i
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landsdelen. Formålet har vært å istandsette flest
mulig nord-norske virksomheter for deltagelse i konkurransen om kontrakter rettet mot virksomhet i
nord, men også for andre deler av sokkelen, og har
vært et viktig verktøy for å styrke lokale leveranser
og lokal verdiskaping.
Statoil har i en lengre periode hatt en Industrikoordinator stilling i nord. Industrikoordinatoren
sine oppgaver er blant annet;
• samarbeide med Innovasjon Norge i utvikling og
videreføring av LUNN.
• samarbeid med og støtte industriinkubatorene
hvor Statoil har eierskap, samt
• leverandørnettverkene Statoil har samarbeid
med.
• være tilgjengelig som uformell kommunikasjonspart og rådgiver for bedrifter med leverandørpotensial og ambisjoner.
• veilede andre virksomheter og organisasjoner
som ønsker kommunikasjon med og støtte fra
Statoil.
Statoil vil sammen med sine hovedleverandører etablere en driftsstøtteenhet i Hammerfest, som skal
støtte den økte drift- og logistikkaktiviteten som vil
komme ifm utbygging og drift av Johan Castberg.
Statoil vil i den forbindelse styrke det operasjonelle
anskaffelsesmiljøet i Hammerfest, samt ha en
industrikoordinatorfunksjon i Finnmark. Statoil vil
i tillegg til vanlig basedrift etablere funksjoner for
koordinering av topside og subsea vedlikehold.
d. Statoil vil som en naturlig oppfølging av beslutningen om å bygge ut Johan Castberg-feltet,
foreta en gjennomgang av hvordan nødvendig
vedlikehold og modifikasjoner på skipet best kan
ivaretas gjennom driftsfasen. Gjennomgangen
vil omfatt spesifikke vurderinger av hvordan
ingeniør-, prefabrikasjon-, innkjøp og andre
funksjoner best kan organiseres for å oppnå kostnadseffektive løsninger, som samtidig understøtter og legger til rette for bruk av lokale leverandører/underleverandører. Det vil bli stilt krav
om at den vedlikeholds- og modifikasjonskontraktør som tildeles kontrakt for Johan Castberg
er etablert alternativt etablerer seg i NordNorge.
e. Den foreslåtte løsningen med en fremskutt del av
driftsorganisasjon i Hammerfest er ikke en aktuell løsning for Johan Castberg. Hovedbegrunnelsen for dette er at samlokalisering mellom de
ulike delene av en driftsorganisasjon er vurdert
å være særdeles viktig for å kunne levere optimalt på sikker og effektiv drift.
f. Statoil ønsker å rekruttere flere ungdommer fra
Nord-Norge til petroleumsindustrien. Et viktig
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tiltak i den forbindelse har vært lærlingepolitikken i selskapet. Statoil tar hvert år inn rundt
160 lærlinger fra hele landet innenfor fagene
prosess, mekanisk, automasjon, elektro og logistikk. Målsettingen er at 1/3 av disse skal komme
fra Nord-Norge. Statoil ser et behov for å ytterligere styrke innsatsen tilknyttet kompetanseutvikling i Nord-Norge. Før man setter retning og
iverksetter tiltak er Statoil opptatt av å få drøftet
saken med relevante aktører i nord. I den forbindelse har det vært gjennomført møter med Finnmark fylkeskommune og rektorer i videregående
skoler i Finnmark. I tillegg er det gjennomført
møter med skoleverk, utdanningsinstitusjoner og
næringsliv i Hammerfest, Kirkenes og Alta. I
disse møtene er det innhentet en rekke forslag til
tiltak som for tiden er til vurdering.
Statoil initierte ifm fremleggelsen av konsekvensutredningen for Johan Castberg i juni
2017, en dialog med Hammerfest kommune om
mulige tiltak for å styrke det totale petroleumsmiljøet i Hammerfest og Finnmark. Statoil
ønsker å videreføre dialogen med Hammerfest
kommune gjennom etablering av «Samarbeidsgruppe Castberg», som arena for informasjonsutveksling og samhandling gjennom Johan Castberg’s videre prosjektløp. Intensjonen med gruppen er gjennom tidlig involvering og
kunnskapsdeling å bidra til videreutvikling av
petroleumsrelaterte kompetansearbeidsplasser i
Finnmark. Relevante aktører som andre operatører og fylke blir inkludert etter behov.
Nordland Fylkeskommune (NFK)

b.

c.
d.
e.
f.

g.

h.
i.

2017–2018

sen deles opp slik at lokalt og regionalt
næringsliv gis mulighet til å konkurrere om
kontraktene.
Fylkesrådet i Nordland mener at Statoil og
deres hovedleverandører må etablere direkte
arbeidsplasser i Nordland, i naturlig tilknytning til regionens leverandørindustri og baser.
Statoil må etablere deler av konsernets innkjøpsavdeling i Nordland, nær det industrielle
tyngdepunktet i nord.
Statoil må videre følge opp at hovedkontraktører innfrir inngåtte avtaler med sine underleverandører.
Hovedkontraktene for vedlikehold og modifikasjon må ha fleksibilitet til bruk av lokale
leverandører.
Fylkesrådet i Nordland mener videre at det må
utredes muligheter for utviklingskontrakter
innenfor ulike disipliner i utbygging og drift.
Dette kan være et viktig virkemiddel for å videreutvikle leverandørindustrien i Nord- Norge
og gi flere konkurransedyktige aktører på sikt.
Statoil forventes å i større grad utnytte mulighetene ved det nye subsea-verkstedet i Sandnessjøen, og styrke den lokale organisasjonen
i regionen i forbindelse med den nye utbyggingen i nord.
Statoil og partnere må aktivt bidra til teknologiutvikling i samarbeid med leverandører i
Nordland.
Videre må operatør bidra til at borerigger som
ufører operasjoner i nord benytter nordnorske
havner og verft for riggvedlikehold, klargjøringsarbeid og opplag.

Uttalelse:
1. Generelt

Operatørens svar:

Fylkesrådet i Nordland uttaler at NFK utgangspunkt er at økning i aktiviteten innen olje- og gassektoren i Nord-Norge må sikres legitimitet gjennom klare og detaljerte krav i konsesjonene om
økte ringvirkninger lokalt og regionalt. Dagens
ringvirkninger av aktiviteten på sokkelen utenfor
Nord-Norge er ikke tilstrekkelige for å sikre slik
legitimitet, og må styrkes betydelig.

1. Uttalelsen tas til orientering.

2. Lokale og regionale ringvirkninger
NFK kommer med følgende innspill til den fremlagte konsekvensutredningen:
a. Statoil må legge til rette for at leverandørindustrien i Nordland kommer i posisjon for
kontrakter, samt bidra til at aktører lokalisert i
Nordland kommer høyere opp i verdikjeden.
Videre må kontrakter i utbyggings- og driftsfa-

2.
a. Som beskrevet i tilsvar FFK tema H punkt 3c er
det iverksatt flere tiltak for å legge til rette for at
leverandørindustri i hele Nord-Norge kommer i
posisjon for kontrakter.
b. Uttalelsen tas til orientering. Statoil har i forbindelse med Johan Castberg utbygging og drift
ingen planer om å etablere nye Statoil stillinger
i Nordland.
c. Uttalelsen tas til orientering. Statoil har i forbindelse med Johan Castberg utbygging og drift
ingen planer om å etablere deler av konsernet
sin innkjøpsavdeling i Nordland.
d. Uttalelsen tas til orientering. Statoil vil følge opp
sine hovedkontraktører i henhold til den inn-
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gåtte avtalen mellom Statoil og hovedkontraktør.
Se tilsvar likelydende uttalelse fra FFK, tema H
punkt 3d.
Uttalelsen tas til orientering. Statoil har per nå
ingen planer om å etablere utviklingskontrakter
i forbindelse med selve Johan Castberg utbyggingen. For mer informasjon rundt Statoil sine prosesser tilknyttet kontrakter henvises til FFK,
tema H punkt 3c.
Uttalelsen tas til orientering. Det henvises til tilsvar til uttalelse fra FFK, tema H punkt 3a.
Uttalelsen tas til orientering. Statoil bidrar
aktivt til utvikling av ny teknologi. Kompetansenivå styrer i stor grad Statoil sine valg av samarbeidspartnere innenfor teknologiutvikling.
Uttalelsen tas til orientering. Vedlikehold, klassing, klargjøringsarbeid og eventuelt opplag av
rigger er normalt reders sitt ansvar.

Troms Fylkeskommune
Uttalelse:
1. Lokalisering av driftsorganisasjon
Fylkesrådet i Troms er positiv til at driftsorganisasjonen foreslås lokalisert til Harstad og mener at
dette bidrar til å styrke Harstad som petroleumssenter.
2. Ringvirkninger i nord
Fylkesrådet i Troms forutsetter at utbyggingen
organiseres og gjennomføres slik at ringvirkningene blir størst mulig i nord.
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Hammerfest kommune
Uttalelse:
1. Generelt
Hammerfest kommune påpeker at Johan Castberg er Statoils første oljefelt i Barentshavet og
forventningene til Statoil har vært og er betydelige. De valg Statoil gjør vil legge premisser for all
lokal ringvirkning i framtiden.
2. Lokalisering av basefunksjoner
Hammerfest kommune er meget godt fornøyde
med at Statoil har valgt Hammerfest som lokaliseringssted for helikopter- og forsyningsbase.
3. Lokalisering av driftsorganisasjon
Hammerfest kommune krever at driftsorganisasjonen for Johan Castberg legges i sin helhet til
Hammerfest. Når et samlet politisk Finnmark krever at driftsorganisasjonen legges til Finnmark, er
det vanskelig å forstå hvorfor dette ikke er omtalt
og drøftet i utredningen. Dersom Stortinget, mot
formodning, opprettholder Statoils beslutning om
å legge driftsorganisasjonen til Harstad, er Hammerfest kommune sitt sekundære krav at Statoil
etablerer en fremskutt operativ del av driftsorganisasjonen med minimum 15 ingeniørstillinger i
Hammerfest, at enheten for innkjøp og logistikk
etableres og styres fra Hammerfest, og at beslutningstakere innenfor disse disiplinene har kontorplassen sin i Hammerfest.
4. Lokale og regionale ringvirkninger

Operatørens svar:
1. Uttalelsen tas til orientering.
2. Uttalelsen tas til orientering.
Alta kommune
Uttalelse:
1. Regionale ringvirkninger
Alta uttaler at kommunen hadde forventninger til
større ringvirkninger for regionen enn hva dette
tilsynelatende ender opp med.
Operatørens svar:
Uttalelsen tas til orientering.

For å ytterliggere forsterke de positive virkningene av Johan Castberg har Hammerfest kommune følgende innspill til PUD for Johan Castberg:
a. Statoil må etablere incentivordninger som
medvirker til at hovedkontraktører, samt
øvrige serviceselskaper med store kontrakter
etablerer seg i Hammerfest. Engineering skal
utføres lokalt i Hammerfest, slik at oppfølging
av kontrakter skjer i tett dialog med den fremskutte operative delen av driftsorganisasjonen
som er lokalisert i Hammerfest.
Statoil etablerer videre lagring/mellomlagring av utstyr/konstruksjoner i Hammerfest
som skal benyttes i Barentshavet. Modifikasjoner, montering og testing av utstyr som skal benyttes i Barentshavet skal så langt det er mulig
foregå i Hammerfest. Fraktkostnader bereg-
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nes «free on board» (FOB) Hammerfest og
presiseres i kontrakter.
b. Statoil tar initiativ til at det etableres et fullverdig subsea-senter for Barentshavet i Hammerfest, som har et fullverdig tilbud rundt driftsstart av Johan Castberg.
c. Statoil må iverksette incentivordninger som
medvirker til at riggene Statoil benytter i
Barentshavet også foretar vedlikehold og evt.
klassinger i Hammerfest.
d. Statoil etablerer en utskutt FOU-avdeling fra et
av sine forskningssentre i Norge i Hammerfest.
Operatørens svar:
1. Uttalelsen tas til orientering.
2. Uttalelsen tas til orientering.
3. Se tilsvar på likelydende uttalelser fra FFK, tema
H punkt 2 og FFK tema H punkt 3e.
4.
a. Se tilsvar på likelydende uttalelser fra FFK,
tema H punkt 3c, 3d og 3e
b. Se tilsvar på likelydende uttalelser fra FFK,
tema H punkt 3a
c. Se tilsvar på likelydende uttalelser fra NFK,
tema H punkt 2i
d. Uttalelsen tas til orientering. Statoil har et godt
samarbeid med en rekke ulike kompetansemiljøer i nord, men har ikke noen planer om å etablere egen FOU-avdeling i Hammerfest.
Harstad kommune
Uttalelse:
1. Generelt
Harstad kommune påpeker at vi har mange år
fremfor oss i nord med oljeaktivitet, men skepsisen til næringen vokser i regionen. Med det som
bakteppe må mer skje i nord. Alt som forsvarlig
kan etableres i nord fra Statoil sin side, bør etableres i nord for å vise at man mener alvor og faktisk
vil gjøre det man sier man skal gjøre.
2. Lokalisering av basefunksjoner og driftsorganisasjon
Harstad kommune støtter beslutningen vedrørende lokalisering av forsyningsbase og helikopterbase i Hammerfest og driftsorganisasjon i Harstad, og mener at en slik løsning passer riktig inn i
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Statoils nordnorske modell for ringvirkninger til
hele landsdelen.
3. Lokale og regionale ringvirkninger
Harstad kommune mener at følgende momenter
må belyses og tas med i PUD for Johan Castberg:
a. At det etableres en fullverdig driftsorganisasjon i Harstad.
b. At det bygges opp en B&B organisasjon som
er stor nok til å håndtere det operasjonelle
behov for alle Statoils brønner i nord fra 2019.
Oppbyggingen av B&B organisasjonen må
være ferdig bemannet og operasjonell til
borestart.
c. At det legges til rette for krysstrening og kompetanseheving mellom de ulike avdelingene,
feltene og letemiljøet som er etablert i Harstad.
d. Etablere fast tilstedeværelse for strategiske
anskaffelser i Harstad, med fokus på å tildele
kontrakter til nordnorsk næringsliv til leveranser på hele den norske sokkelen.
e. Det må være krav til lokal tilstedeværelse og
fortrinnsvis med lokal tilhørighet for underleverandører i så stort omfang som mulig.
f. Det må stilles krav om tilstedeværelse i Harstad til leverandør av kontrakt for vedlikehold
og modifikasjon (V&M), herunder:
i. Sikring av tilstrekkelig kompetanse og
kapasitet lokalt for gjennomføring av planlagte og ikke planlagte oppdrag.
ii. Stille krav til lokal administrasjon og prosjektledelse for støtte til leverandør av
V&Ms utførende personell.
iii. Stille krav at kontraktsvinner legger til rette
for bruk av underleverandører etablert i
Nord-Norge.
g. At det satses videre på industriinkubatorene
Kunnskapsparken Nord AS og Pro Barents
AS.
h. Videre satsning på Leverandørutviklingsprogrammet LUNN.
i. Tilpassing av kontraktsstrategi til næringsstrukturen i Nord-Norge, blant annet ved å
splitte opp kontrakter.
j. Fortsatt bidrag til at de nordnorske høyere
utdanningsinstitusjonene øker sin satsning mot
petroleumsbransjen, både innen forskning og
utdanning.
Operatørens svar:
1. Uttalelsen tas til orientering.
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2. Uttalelsen tas til orientering.
3.
a. Rettighetshaverne har besluttet å lokalisere
driftsorganisasjonen i Harstad. Driftsorganisasjonen vil være satt sammen og bemannet i henhold til den enhver tid gjeldende driftsmodellen i
selskapet.
b. Uttalelsen tas til orientering. B&B organisasjonen som jobber med planlegging av Johan Castberg brønnene er per i dag lokalisert i Harstad.
Statoil vil fortsette å utvikle B&B organisasjonen i henhold til det totale aktivitetsnivået for å
nå våre mål om sikre og effektive operasjoner.
Johan Castberg og øvrige oppgaver i nord vil
være en viktig del av denne utviklingen.
c. Uttalelsen tas til orientering. Statoil er opptatt
av en kontinuerlig kompetanseheving av sitt personell. Dette gjelder også på Harstad kontoret.
d. Uttalelsen tas til orientering. Statoil har i forbindelse med Johan Castberg utbygging og drift
ingen planer om å etablere fast tilstedeværelse
for strategiske anskaffelser i Harstad.
e. Uttalelsen tas til orientering. Redegjørelse av
Statoils overordnete kontraktprinsipper samt
hvordan Statoil jobber for å tilrettelegge for
lokale og regionale leverandører fremgår i tilsvar til FFK, tema H punkt 3c.
f. Se tilsvar på likelydende uttalelser fra FFK,
tema H punkt 3d.
g. Uttalelsen tas til orientering. Videre satsning på
industriinkubatorer vil bli individuelt vurdert
av Statoil i separate prosesser.
h. Det er besluttet å videreføre LUNN, ref. tilsvar
FFK, tema H punkt 3c.
i. Se tilsvar på likelydende uttalelser fra FFK,
tema H punkt 3c.
j. Uttalelsen tas til orientering. Dialog mellom
Statoil og høyere utdanningsinstitusjoner i nord
vil videreføres.
Lenvik Kommune
Uttalelse:
1. Lokalisering av basefunksjoner og driftsorganisasjon
Lenvik kommune støtter beslutningen vedrørende lokalisering av forsyningsbase og helikopterbase i Hammerfest og driftsorganisasjon i Harstad, og mener at en slik løsning passer riktig inn i
Statoils nordnorske modell for ringvirkninger til
hele landsdelen.
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2. Lokale og regionale ringvirkninger
Lenvik kommune mener at følgende momenter
må belyses og tas med i PUD for Johan Castberg:
a. At det etableres en fullverdig driftsorganisasjon i Harstad.
b. At all aktivitet nord for 62º nord må planlegges
og gjennomføres fra Harstadkontoret.
c. At det etableres en fast tilstedeværelse for strategiske anskaffelser i Harstad, med hensikt å
få fart på næringslivet i nord.
d. Det må være krav til lokal tilstedeværelse og
fortrinnsvis med lokal tilhørighet for underleverandører i så stort omfang som mulig.
e. Det må stilles krav om tilstedeværelse i Harstad til leverandør av kontrakt for vedlikehold
og modifikasjon (V&M), herunder:
i. Sikring av tilstrekkelig kompetanse og
kapasitet lokalt for gjennomføring av planlagte og ikke planlagte oppdrag.
ii. Stille krav til lokal administrasjon og prosjektledelse for støtte leverandør av V&Ms
utførende personell.
iii. Stille krav at kontraktsvinner legger til rette
for bruk av underleverandører etablert i
Nord-Norge.
f. At det satses videre på industriinkubatorene
Kunnskapsparken Nord AS og Pro Barents
AS.
g. Videre satsning på Leverandørutviklingsprogrammet LUNN.
h. Tilpassing av kontraktsstrategi til næringsstrukturen i Nord-Norge, blant annet ved å
splitte opp kontrakter.
Operatørens svar:
1. Uttalelsen tas til orientering.
2.
a. Se tilsvar på likelydende uttalelser fra Harstad
Kommune, tema H punkt 3a.
b. Uttalelsen tas til orientering.
c. Se tilsvar på likelydende uttalelser fra Harstad
Kommune, tema H punkt 3d.
d. Uttalelsen tas til orientering. Redegjørelse av
Statoils overordnete kontraktprinsipper samt
hvordan Statoil jobber for å tilrettelegge for
lokale og regionale leverandører fremgår i tilsvar til FFK, tema H punkt 3c.
e. Se tilsvar på likelydende uttalelser fra FFK,
tema H punkt 3d.
f. Se tilsvar på likelydende uttalelser fra Harstad
Kommune, tema H punkt 3g.
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g. Det er besluttet å videreføre LUNN, ref. tilsvar
FFK, tema H punkt 3c.
h. Se tilsvar på likelydende uttalelser fra FFK,
tema H punkt 3c.
Nordkapp kommune
Uttalelse:
1. Generelt
Nordkapp kommune understrekker viktigheten
av en langsiktig strategi for oppbygging av et kompetansemiljø i Finnmark for den kommende utviklingen av Barentshavet. Finnmark kan ikke lengre
akseptere å være et fylke hvor man henter ut ressurser og tar verdiskapingen med til sentrale
områder lengre sør i landet.
2. Lokalisering av driftsorganisasjonen
Nordkapp kommune støtter Hammerfest kommunes innspill til høringen og forslag om at Statoil
skal etablere driftsorganisasjonen til Johan Castberg i Hammerfest.
3. Lokale og regionale ringvirkninger
At ringvirkningene i tiltakssonen primært bygger
på de tradisjonelle håndverkene og da særskilt
transport i forbindelse med forsyningsbase og
helikopterbase er ikke tilfredsstillende.
a. Nordkapp kommune mener at Statoil i arbeidet med Johan Castberg-prosjektet bør inngå
et samarbeid med Nordkapp maritime fagskole og videregående skole. På denne måte
vil man på en bedre måte sikre lokal og regional arbeidskraft, samtidig som man bygger
opp viktig lokal kompetanse.
b. Kontraktstrukturer for de store leveransene til
Johan Castberg må være tilrettelagt for lokale
leverandører. Dette kan gjøres ved at større
leveranser kan brytes ned til mindre delleveranser, og ved at forsyningssted til ulike leveranser settes til Finnmark. Dermed blir lokal
tilstedeværelse en viktig faktor i konkurranse
med nasjonale og internasjonale selskap og
lokasjoner.
c. Nordkapp kommune mener at en utskutt avdeling fra et av Statoils forskningssentre i Norge
lokalisert i Hammerfest med fokus på arktiske
områder, LNG, sikkerhet, etc. ville kunne løfte
utviklingsfokuset hos industrien i nord.
Operatørens svar:
1. Uttalelsen tas til orientering.
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2. Se tilsvar på likelydende uttalelser fra FFK, tema
H punkt 2 og FFK tema H punkt 3e.
3.
a. Samarbeid med Nordkapp maritime fagskole og
videregående skole vil bli vurdert.
b. Se tilsvar på likelydende uttalelser fra FFK,
tema H punkt 3c.
d. Se tilsvar på likelydende uttalelser fra Hammerfest Kommune, tema H punkt 4d.
Arena arktiske vedlikehold (AAV)
Uttalelse:
1. Generelt
AAV uttaler at det er svært viktig at Statoil og
myndighetene ikke vurderer Castberg-utbyggingen som en isolert enkeltutbygging i Barentshavet. Castberg er det tredje av mange utviklingssteg for en robust industriutvikling i Barentshavet
Sørvest. Disse utviklingsstegene består for øyeblikket av eksisterende aktivitet knyttet til Hammerfest LNG og Goliat, samt fremtidige utbygging og drift av J. Castberg, Alta/Gotha og Wisting. Dersom Statoil ved Castberg tar valg som
bryter med de eksisterende utbyggingene (Hammerfest LNG og Goliat) vil dette få stor betydning
for de neste planlagte stegene, og det vil kunne
redusere mulighetene for en videre oppbygging
av en konkurransekraftig og robust leverandørindustri nært Barentshavet.
2. Lokale og regionale ringvirkninger
AAV kommer med følgende innspill til det videre
arbeidet:
a. Etablere subseainfrastruktur og kompetanse i
tilknytning til Barentshavet.
b. Utdanne regionale og lokale bedrifter i offshorearbeid for oppstart for å redusere mobiliseringskostnader, samt planlegge kompetansehevende tiltak for å sikre en egnet lokal/regional leverandørindustri.
c. Utvikle lokale/regionale lærlinger til offshore
arbeid.
Operatørens svar:
1. Uttalelsen tas til orientering.
2.
a. Se tilsvar på likelydende uttalelser fra FFK,
tema H punkt 3a.
b. Statoil vil i denne sammenheng blant annet
bidra i form av videreføring av LUNN, mer
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informasjon er gitt i tilsvar FFK tema H punkt
3c.
c. Se tilsvar på likelydende uttalelser fra FFK,
tema H punkt 3f.
Harstad regionens næringsforening
Uttalelse:
1. Lokalisering av driftsorganisasjon
Harstad regionens næringsforening mener at Statoil sin beslutning å lokalisere driftsorganisasjon i
Harstad er viktig og vil skape et videre grunnlag
for Statoils nordnorske ansvar for ringvirkninger i
hele landsdelen.
2. Lokale og regionale ringvirkninger
Harstad regionens næringsforening mener at følgende momenter må belyses og tas med i PUD for
Johan Castberg:
a. At det etableres en fullverdig driftsorganisasjon i Harstad.
b. At det startes oppbygging av en større B&Borganisasjon i Harstad som tar seg av økningen som kommer i nord.
c. At det etableres en fast tilstedeværelse for strategiske anskaffelser i Harstad.
d. Det må være krav til lokal tilstedeværelse og
fortrinnsvis med lokal tilhørighet for underleverandører i så stort omfang som mulig.
e. Det må stilles krav om tilstedeværelse i Harstad til leverandør av kontrakt for vedlikehold
og modifikasjon (V&M), samt at det stilles
krav at kontraktsvinner legger til rette for
bruk av underleverandører etablert i NordNorge.
Operatørens svar:
1. Uttalelsen tas til orientering.
2.
a. Se tilsvar på likelydende uttalelser fra Harstad
Kommune, tema H punkt 3a.
b. Se tilsvar på likelydende uttalelser fra Harstad
Kommune, tema H punkt 3b.
c. Se tilsvar på likelydende uttalelser fra Harstad
Kommune, tema H punkt 3d.
d. Se tilsvar på likelydende uttalelser fra Harstad
Kommune, tema H punkt 3e.
e. Se tilsvar på likelydende uttalelser fra FFK,
tema H punkt 3d.
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Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Uttalelse:
1. Ringvirkninger
LO viser til at konsekvensutredningen redegjør
for tiltak som skal legge til rette for regionale og
lokale leverandører. Det er LO tilfreds med og
understreker betydningen av nasjonale, regionale
og lokale ringvirkninger av aktiviteten på norsk
sokkel. Statoil har som største operatør på norsk
sokkel et særskilt ansvar for å legge til rette for
ringvirkninger i Norge.
2. Lønns- og arbeidsvilkår
LO vil understreke forventningen om at bøyelastere, forsynings- og beredskapsskip og installasjonsfartøyer driftes med et mannskap som kan
bo i Norge. Det krever at norske lønns- og
arbeidsvilkår legges til grunn. LO mener utvinning av våre petroleumsressurser ikke skal baseres på sosial dumping.
Operatørens svar:
1. Uttalelsen tas til orientering.
2. Uttalelsen tas til orientering.
Olje og gassklynge Helgeland (OGH)
Uttalelse:
1. Generelt
OGH uttaler at det er positivt at Johan Castberg i
konsekvensutredningen definerer Nord-Norge
som geografisk område for regionale leveranser
og at dette harmoniserer med St.meld. nr. 28
(2010–2011) hvor det heter at regjeringen vil; «at
det ved nye utbygginger etablereres anbudsprosesser som gjør at bedrifter fra landsdelen hvor
utbyggingen er kan delta».
2. Lokale og regionale ringvirkninger
OGH påpeker at leverandørnæringen i NordNorge og spesielt Helgeland har hatt en sterk
utvikling de siste årene og investert milliardbeløp
i infrastruktur, kompetanse og teknologi, og at det
er viktig å tilrettelegge for at leverandørindustrien
på Helgeland kommer i posisjon til å konkurrere
om kontrakter både i utbyggings- og driftsfase slik
at leverandører kan opprettholde et mer stabilt og
bærekraftig aktivitetsnivå.
OGH viser til konsekvensutredningen og
peker på at LUNN-prosjektet, samarbeid med
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Petro Arctic og Master Service Agreements angis
som primære tiltak for å tilrettelegge for nordnorske leverandører. OGH mener at disse tiltakene
ikke er tilstrekkelige og lister følgende konkrete
forslag for å øke verdiskapingen i Nord-Norge:
a. Kontrakter både i utbyggings- og driftsfasen
bør deles opp slik alt lokalt- og regionalt
næringsliv gis mulighet til å konkurrere om
kontraktene.
b. Hovedkontraktene for vedlikehold og modifikasjon må ha fleksibilitet til bruk av lokale
leverandører.
c. Operatørselskapene må følge opp at hovedkontraktører innfrir inngåtte avtaler med sine
underleverandører.
d. Det bør utredes muligheter for utviklingskontrakter innenfor ulike disipliner i utbygging og
drift.
e. Bidra aktivt til teknologiutvikling i samarbeid
med nordnorske leverandører.
f. Borerigger som utfører operasjoner i NordNorge må bruke nordnorske havner og verft
ved riggvedlikehold, klargjøringsarbeid og
opplag.
g. Innkjøpsfunksjoner bør etableres nær de store
leverandørmiljøene i nord, inkludert på Helgeland.
h. Subsea- verkstedet i Sandnessjøen må i større
grad utnyttes slik at den lokale organisasjonen
styrkes i forbindelse med Johan Castberg
utbyggingen.
Operatørens svar:
1. Uttalelsen tas til orientering.
2.
a. Som beskrevet i tilsvar til uttalelse fra FFK tema
H punkt 3c, er det iverksatt flere tiltak for å
legge til rette for at leverandørindustri i hele
Nord-Norge kommer i posisjon for kontrakter.
b. Se tilsvar til uttalelse fra FFK, tema H punkt
3d.
c. Se tilsvar til uttalelse fra NFK, tema H punkt
2d.
d. Se tilsvar til uttalelse fra NFK, tema H punkt 2f.
e. Se tilsvar til uttalelse fra NFK, tema H punkt
2h.
f. Se tilsvar til uttalelse fra NFK, tema H punkt 2i.
g. Se tilsvar til uttalelse fra NFK, tema H punkt
2c.
h. Uttalelsen tas til orientering. Det henvises til tilsvar til uttalelse fra FFK, tema H punkt 3a.
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Petro Arctic (PA)
Uttalelse:
1. Generelt
PA viser til at en utbygging av Johan Castberg er
av meget stor betydning, ikke minst for det lokale
og regionale drifts og leverandørmiljø som har
bygd opp kompetanse i tilknytning til dagens aktivitet. Dersom denne kompetansen ikke skal forvitre må utbyggingen komme i gang som planlagt
og gi oppdrag, arbeidsplasser og verdiskaping i
regionen både i utbyggings- og driftsfasen.
2. Lokalisering av basefunksjoner og driftsorganisasjon
PA mener at nordnorske olje- og gassfelt skal ha
all drifts- og basestruktur i landsdelen.
3. Lokale og regionale ringvirkninger
PA har følgende kommentarer til konsekvensutredningen:
a. Det er viktig at lisensen utreder effektiv og
kostnadsoptimalisert drift, samfunnsmessige
konsekvenser og industrielle ringvirkninger
med å etablere ytterliggere landbasert subseaaktivitet i Hammerfest knyttet til vedlikehold
og modifikasjon av undervannsinstallasjoner.
b. Prosjektledelsen er planlagt fra Oslo og Harstad. Statoil må i langt større grad vise hvordan en større andel av dette arbeidet kan gjøres i Harstad og Hammerfest.
c. Monterings- og ferdigstillelsesarbeid er i KU
utredet ved sørnorske verft. Statoil bør ta
høyde for at deler av dette arbeidet også kan
utføres i Nord-Norge. Kontraksstrukturer og
krav i tilbudsforespørsler som legger til rette
for regionale og lokale leveranser i utbyggings
og driftsfase vil få stor betydning for den
videre oppbyggingen av petroleumsrettet
miljø i Nord-Norge. Herunder er det viktig å
dele opp, alternativt tilrettelegge kontraktene
slik at det blir mulig for lokalt og regionalt etablerte bedrifter å gi tilbud.
d. Kontraktsstrategien må tilrettelegges slik at
leverandører som vinner sentrale kontrakter
innenfor vedlikehold og modifikasjon er tilstede med sentrale funksjoner i Nord-Norge.
e. I tillegg til de driftsløsninger som er presentert i KU bør Statoil legge en driftstøtte enhet i
Hammerfest, som minimum inneholder vedlikeholds- og modifikasjonsplanlegging, logistikk og innkjøpsfunksjoner.
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f. Statoil bør i nært samarbeid med kommuner i
Finnmark og FFK igangsette en mulighetsstudie vedrørende rekruttering til offshore organisasjonen fra Finnmark. Studien bør ha klare
mål om tiltak for rekruttering til Statoil fra
Finnmark og Nord-Norge til klargjøring og
driftsoppstart 2021–2023.
g. PA mener at tidligere erfaringer ikke er et
godt utgangspunkt for å beregne mulig verdiskaping i Nord-Norge, dette ettersom det har
vært stor utvikling i nord de siste årene og det
derfor er et større potensial for ringvirkninger
i Nord-Norge i dag enn ved tidligere utbygginger i nord.
h. Teknologiutvikling og utviklingskontrakter
har vært helt avgjørende for nasjonal leverandørindustri og dagens ringvirkninger av oljeaktiviteten. EØS avtalen har i mange år vært et
hinder for å benytte dette effektive virkemiddelet. Nå er oljeselskapenes investeringer på
norsk sokkel ikke lenger underlagt EØS sitt
innkjøpsdirektiv og utviklingskontrakter bør
derfor igjen tas i bruk på norsk sokkel for å
videreutvikle norsk leverandørindustri i NordNorge. PA foreslår at man sammen med
øvrige operatører med aktivitet i Barentshavet,
leverandørindustri og myndigheter utreder
muligheten for minst 3 områder for utviklingskontrakter: fabrikasjon av SURF-materiell, boring og brønn, og vedlikehold og modifikasjon.
i. PA har over mange år bygget betydelig kompetanse og nettverk som leverandørnettverk i
nord. PA forutsetter at det belyses i PUD hvordan man gjennom hele utbyggingsperioden og
i en driftsfase skal samarbeide med regionale
aktører i nord for å oppnå ringvirkninger av
utbyggings- og driftsfasen av Johan Castberg.
Operatørens svar:
1. Uttalelsen tas til orientering.
2. Uttalelsen tas til orientering. Rettighetshaverne i
lisensen har besluttet å lokalisere basefunksjoner i
Hammerfest og driftsorganisasjon i Harstad.
3.
a. Se tilsvar til uttalelse fra FFK, tema H punkt
3a.
b. Se tilsvar til uttalelse fra FFK, tema H punkt
3b.
c. Se tilsvar til uttalelse fra FFK, tema H punkt 3c.
d. Se tilsvar til uttalelse fra FFK, tema H punkt
3d.
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e. Se tilsvar til uttalelse fra FFK, tema H punkt 3c
og 3e.
f. Se tilsvar til uttalelse fra FFK, tema H punkt 3f.
g. Uttalelsen tas til orientering.
h. Se tilsvar til uttalelse fra NFK, tema H punkt 2f.
i. Uttalelsen tas til orientering. Med henvisning til
tilsvar til uttalelse fra FFK, tema H punkt 3c, så
er det planlagt videre samarbeid med PA innenfor temaene boring og drift.
Polarkonsult AS
Uttalelse:
1. Generelt
Polarkonsult AS mener at når tyngdepunktet i
olje- og gassindustrien skal nordover, bør vi på
sikt se større regionale effekter. Vi har mange år
fremfor oss med oljeaktivitet, men skepsisen til
næringen vokser i regionen. Med det som bakteppe må de regionale effektene bli mer fremtredende. Det er viktig at Statoil viser at en faktisk
mener alvor med regionale ringvirkninger og
handler i tråd med dette. Alt som kan etableres
regionalt, bør etableres regionalt.
2. Lokale og regionale ringvirkninger
Polarkonsult AS mener at følgende momenter må
belyses og tas med i PUD for Johan Castberg:
a. Nord-Norge har flere aktører med høy kompetanse innenfor skipsdesign og det forventes at
Statoil benytter anledningen til å styrke disse
fagmiljøene.
b. Det må etableres en komplett driftsorganisasjon i Harstad.
c. Etablere fast tilstedeværelse for strategiske
anskaffelser i Harstad, med fokus på å tildele
kontrakter til nordnorsk næringsliv til leveranser på hele den norske sokkelen.
d. Det må være krav til lokal tilstedeværelse og
fortrinnsvis med lokal tilhørighet for underleverandører i så stort omfang som mulig. Med
lokale bedrifter mener vi bedrifter med hovedkontor og eierskap i nord, ikke store internasjonale selskap, som etablerer filialer, høster
og forsvinner så snart det er motgang i markedet.
e. Det må stilles krav om tilstedeværelse i Harstad til leverandør av kontrakt for vedlikehold
og modifikasjon (V&M), herunder:
i. Sikring av tilstrekkelig kompetanse og
kapasitet lokalt for gjennomføring av planlagte og ikke planlagte oppdrag.
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ii. Stille krav til lokal administrasjon og prosjektledelse for støtte leverandør av V&Ms
utførende personell.
iii. Stille krav at kontraktspartner legger til
rette for bruk av leverandører etablert i
Nord-Norge.
f. Statoil må fokusere på å tilpasse kontraktsstrategiene til næringsstrukturen i Nord-Norge,
blant annet ved å splitte opp kontrakter.
Operatørens svar:
1. Uttalelsen tas til orientering.
2.
a. Uttalelsen tas til orientering.
b. Se tilsvar til uttalelse fra Harstad kommune,
tema H punkt 3a.
c. Se tilsvar til uttalelse fra Harstad kommune,
tema H punkt 3d.
d. Se tilsvar til uttalelse fra Harstad kommune,
tema H punkt 3e.
e. Se tilsvar til uttalelse fra FFK, tema H punkt
3d.
f. Se tilsvar til uttalelse fra FFK, tema H punkt 3c.
Troms Høyre
Uttalelse:
1. Lokalisering av basefunksjoner og driftsorganisasjon
Troms Høyre støtter beslutningen vedrørende
lokalisering av forsyningsbase og helikopterbase i
Hammerfest og driftsorganisasjon i Harstad, og
mener at en slik løsning passer riktig inn i Statoils
nordnorske modell for ringvirkninger til hele
landsdelen.
2. Lokale og regionale ringvirkninger
Troms Høyre mener at følgende momenter må
belyses og tas med i PUD for Johan Castberg:
a. At det etableres en fullverdig driftsorganisasjon i Harstad.
b. At all aktivitet nord for 62º nord må planlegges
og gjennomføres fra Harstadkontoret.
c. At det etableres en fast tilstedeværelse for strategiske anskaffelser i Harstad, med hensikt å
få fart på næringslivet i nord.
d. Det må være krav til lokal tilstedeværelse og
fortrinnsvis med lokal tilhørighet for underleverandører i så stort omfang som mulig.
e. Det må stilles krav om tilstedeværelse i Harstad til leverandør av kontrakt for vedlikehold
og modifikasjon (V&M), herunder:
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i. Sikring av tilstrekkelig kompetanse og
kapasitet lokalt for gjennomføring av planlagte og ikke planlagte oppdrag.
ii. Stille krav til lokal administrasjon og prosjektledelse for støtte leverandør av V&Ms
utførende personell.
iii. Stille krav at kontraktsvinner legger til rette
for bruk av underleverandører etablert i
Nord-Norge.
f. At det satses videre på industriinkubatorene
Kunnskapsparken Nord AS og Pro Barents
AS.
g. Videre satsning på Leverandørutviklingsprogrammet LUNN.
h. Tilpassing av kontraktsstrategi til næringsstrukturen i Nord-Norge, blant annet ved å
splitte opp kontrakter.
Operatørens svar:
1. Uttalelsen tas til orientering.
2.
a. Se tilsvar til uttalelse fra Harstad kommune,
tema H punkt 3a.
b. Uttalelsen tas til orientering.
c. Se tilsvar til uttalelse fra Harstad kommune,
tema H punkt 3d.
d. Uttalelsen tas til orientering. Redegjørelse av
Statoils overordnete kontraktprinsipper samt
hvordan Statoil jobber for å tilrettelegge for
lokale og regionale leverandører fremgår i tilsvar til FFK, tema H punkt 3c.
e. Se tilsvar til uttalelse fra FFK, tema H punkt
3d.
f. Se tilsvar til uttalelse fra Harstad kommune,
tema H punkt 3g.
g. Det er besluttet å videreføre LUNN, ref. tilsvar
til uttalelse fra FFK, tema H punkt 3c.
h. Se tilsvar til uttalelse fra FFK, tema H punkt 3c.
I. Infrastruktur (luftfart, vegtransport, kystfart,
kaianlegg mv.)
Luftfartstilsynet
Uttalelse:
1. Flysikringstjenester
Luftfartstilsynet peker på at det i konsekvensutredningen står lite om helikopterflyginger inn og
ut av feltet, samt omfanget av tilførselsflyginger
inn og ut av Hammerfest. Manglende tallfesting
av trafikk gir lite grunnlag for å uttale seg om konsekvensene. Det må likevel antas at en etablering
av helikopter- og forsyningsbase i Hammerfest vil
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medføre en økt mengde flyginger inn og ut av
Hammerfest. Dette kan medføre utfordringer,
ettersom flere flybevegelser inn og ut av Hammerfest kan føre til at
a. Tjenesteformen for flyplassen i Hammerfest
kan måtte endres med en overgang fra AFIS til
ATC.
b. Ressursbruken ved Norway ACC som styrer
Hammerfest TMA kan måtte økes.
c. Helikopterflyging over havet nordvest for
Hammerfest kan medføre et behov for å etablere overvåkingstjenester på strekningen
mellom Hammerfest og Johan Castberg.
Alle disse punktene kan medføre økte kostnader.
2. Bruk av droner
Luftfartstilsynet viser til at energisektoren er en
av primæroppdragsgiverne til tilbydere av avanserte droner. Vi antar at Johan Castberg vil ha et
vesentlig behov for inspeksjoner, spesielt av kritiske komponenter. Vi registrerer at KU ikke nevner noe om droner, eksempelvis i forbindelse med
lekkasjedeteksjon, men går imidlertid ut fra at
slike løsninger har blitt/vil bli vurdert.
Operatørens svar:
1. Uttalelsen tas til orientering.
2. Det er korrekt at Johan Castberg vil ha behov for
inspeksjoner og det vil bli gjennomført vurderinger
av hvordan disse best kan la seg gjennomføre. Bruk
av droner vil være en av flere teknologier som vurderes. Statoil vil legge opp til dialog med Luftfartstilsynet rundt eventuell bruk av droner.
Avinor
Uttalelse:
1. Lufttrafikktjeneste
Basert på erfaringer fra andre felt og anslått trafikkmengde ut fra dette, så har Avinor Flysikring
(FS) god kapasitet til å yte lufttrafikktjeneste til
den forventede økningen av helikoptertrafikk
mellom Hammerfest og Johan Castberg uten å
måtte øke bemanningen av den trafikksektoren
som yter trafikktjeneste til dette offshore-segmentet. Avinor AS vil måtte vurdere om økt helikopter-
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trafikk får noen konsekvenser for trafikkavviklingen på Hammerfest lufthavn.
2. Kommunikasjons- og overvåkingsutstyr
Avinor Flysikring ønsker å sikre muligheten til
plass for VHF-kommunikasjonsutstyr (COM) og
ADS-B overvåkingsutstyr (SUR) på Johan Castberg. Før det avgjøres om det er nødvendig med
slikt utstyr ønsker Avinor Flysikring å foreta en
grundigere analyse av behovet for bedring av
COM/SUR-dekning, sett i forhold til planlagt
COM/SUR etablering på Goliat-Plattformen.
3. Luftromsorganisering
Avinor påpeker at det vil være behov for å vurdere
endring av infrastruktur for helikoptertrafikken
fra Hammerfest til Goliat og Johan Castberg.
Dette kan være etablering av helikopterruter
(HR) og eventuell endring av luftrom-klassifisering. Alle endringer av luftromsorganisering samt
tilførsel av nye elementer vil medføre publisering i
luftfartspublikasjonen AIP Norge. Avinor Flysikring kan bistå med å utføre disse endringene når
det blir aktuelt, og vi ber om å bli kontaktet for
videre oppfølging som nødvendig.
4. ICAO Flyplasskode
Avinor FS vil ivareta oppgaven med å søke om tildeling av en egen flyplasskode for Johan Castberg
på anmodning fra Statoil.
Operatørens svar:
1. Uttalelsen tas til orientering.
2. Uttalelsen tas til etterretning. Statoil tar sikte på
dialog med Avinor for å avklare og sikre plassbehov
for nødvendig COM/SUR utstyr på Johan Castberg
FPSO.
3. Uttalelsen tas til etterretning. Statoil vil videre
sørge for at Avinor involveres på den mest hensiktsmessige måten i det videre arbeidet med eventuell
endring av luftromsorganisering.
4. Kommentaren tas til etterretning og Statoil vil ta
kontakt med Avinor når det blir aktuelt å søke om å
få tildelt egen flyplasskode for Johan Castberg.
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J. Annet
Industri Energi
Uttalelse:
1. Språk
Industri Energi påpeker at språk ikke er omtalt i
KU. Industri Energi vil understreke at norsk
språk skal være hovedregelen i norsk arbeidsliv,
og at møter, kurs, prosedyrer, retningslinjer og
lignende skal være tilgjengelig på norsk. Andre
språk kan brukes i tillegg til norsk når dette er
hensiktsmessig for å sikre god kommunikasjon,
og for å sikre at sikkerhet og beredskap ivaretas
for alle arbeidstakere. Det er av stor sikkerhetsmessig og sosial betydning at alle arbeidstakere
forstår instruksene og er i stand til å kommunisere med hverandre. Det gjelder særskilt i situasjoner med uønskede hendelser.
2. Støypåvirkning
Etter Industri Energi sin mening er KU mangelfull
når det kommer til konsekvenser og avbøtende tiltak for de ansatte. Industri Energi mener at støy
og hørselskader for de ansatte er en stor utfordring, der utfordringen og løsningene må beskrives grundig.
Operatørens svar:
1. Det offisielle språket i Johan Castberg prosjektet,
inkludert på FPSOen, vil være norsk. Personell som
ikke er norsk/skandinavisk talende, må kunne forstå og gjøre seg forstått på engelsk.
2. Statoil er opptatt av å legge til rette for et godt
arbeidsmiljø for de ansatte på installasjonene, herunder også legge til rette for at den enkelte blir
utsatt for så lite støy som mulig. Utredning av støy
som en arbeidsmiljøutfordring hører typisk ikke
hjemme i en konsekvensutredning ihht. Petroleumsloven, men vil bli behandlet gjennom arbeidet
innenfor helse, arbeidsmiljø og sikkerhet (HMS)
som gjøres i prosjektet.
Landsorganisasjonen (LO)
Uttalelse:
1. Språk
LO påpeker at språk ikke er omtalt i KU. LO vil
understreke at norsk språk skal være hovedregelen i norsk arbeidsliv, og at møter, kurs, prosedyrer, retningslinjer og lignende skal være tilgjengelig på norsk. Andre språk kan brukes i tillegg til
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norsk når dette er hensiktsmessig for å sikre god
kommunikasjon, og for å sikre at sikkerhet og
beredskap ivaretas for alle arbeidstakere. Det er
av stor sikkerhetsmessig og sosial betydning at
alle arbeidstakere forstår instruksene og er i stand
til å kommunisere med hverandre. Det gjelder
særskilt i situasjoner med uønskede hendelser.
2. Støypåvirkning
Etter LOs mening er KU mangelfull når det kommer til konsekvenser og avbøtende tiltak for de
ansatte. LO mener at støy og hørselskader for de
ansatte er en stor utfordring, der utfordringen og
løsningene må beskrives grundig
Operatørens svar:
1. Det vises til tilsvar til Industri Energi, tema J,
punkt 1.
2. Det vises til tilsvar til Industri Energi, tema J,
punkt 2.

K. Ilandføring
Miljødirektoratet
Uttalelse:
1. Miljødirektoratet påpeker at en eventuell felles
oljeterminal på Veidnes vil kreve en egen myndighetsgodkjenning, inkludert konsekvensutredning.
Operatørens svar:
Statoil tar merknaden til orientering og er klar over
at en eventuell felles oljeterminal på Veidnes vil
kreve egne myndighetsgodkjenninger.
Finnmark fylkeskommune (FFK)
Uttalelse:
1. Utredning om ilandføring av olje til Veidnes
Finnmark fylkeskommune mener Stortinget bør
forplikte Johan Castberg-prosjektet, samt andre
framtidige oljefelt i rimelig nærhet til Johan Castberg i Barentshavet, til å benytte en terminal på
Veidnes. Dersom Johan Castberg realiseres før
terminalen står ferdig, bør en slik forpliktelse få
tilbakevirkende kraft.
Johan Castberg er den viktigste driveren for å
få etablert en oljeterminal på Veidnes. FFK mener
at Statoil må integrere utredningen av Veidnes
som oljeterminal i KU for Johan Castberg. Utredningen knyttet til terminalen og BSOI-prosjektet
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går bak lukkede dører, noe som gjør det vanskelig
å etterprøve selskapenes vurderinger, eller holde
seg oppdatert på status på prosjektet.
Operatørens svar:
Johan Castberg prosjektet planlegges som et eget prosjekt som ikke vil være avhengig av en eventuell
omlastingsterminal på Veidnes. Konsekvensutredningen er en del av PUD for det planlagte prosjektet,
og det er naturlig at KU omhandler samme prosjektomfang som det som skal omsøkes gjennom innsendelse av PUD.
Statoil tok initiativ til fellesprosjektet Barents Sea
Oil Infrastructure (BSOI), som ble etablert i februar
2015. Prosjektplanleggingen av BSOI-prosjektet blir
gjennomført i tråd med prosjektutviklingsprosessen i
Statoil, beskrevet i Oppsummering av høringsuttalelser og tilsvar til utredningsprogrammet, svar til
Klima- og miljødepartementet Tema A punkt 1.
Gjennomføring av BSOI forutsetter en bærekraftig og
konkurransedyktig prosjektøkonomi sammenlignet
med alternative eksportløsninger for olje.
Den åpne konsekvensutredningsprosessen for en
eventuell felles oljeterminal vil skje på et senere tidspunkt. Som del av konsekvensutredningen for en
slik mulig terminal vil også de miljømessige konsekvenser (herunder miljørisikovurderinger og beredskap av lasting og tankertransport) – og samfunnsmessige virkninger (som verdiskapning og sysselsetting) utredes. Dialog med berørte parter vil også
gjennomføres i tråd med gjeldende praksis for gjennomføring av konsekvensutredninger og ellers etter
behov. Eventuell etablering av en oljeterminal vil
utløse krav om utarbeidelse av reguleringsplan ihht
Plan- og bygningsloven, med tilhørende prosess for
medvirkning.
Troms Fylkeskommune
Uttalelse:
1. Terminal på Veidnes
Fylkesrådet i Troms forutsetter at Statoil i lag
med de andre aktuelle partene prioriterer arbeid
med mulighetene knyttet til etablering av terminal
for oljeomlasting på Veidnes. Dette vil bidra til
økte ringvirkninger av petroleumsvirksomheten i
Nord-Norge og bidra til å redusere etablerings- og
driftskostnader for feltene i området.
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Hammerfest kommune
Uttalelse:
1. Terminalløsning
Johan Castberg er den viktigste driveren for å få
etablert en oljeterminal på Veidnes. Hammerfest
kommune stiller som krav til Statoil at en både
utreder og har som mål å føre oljen fra Johan Castberg i land på Veidnes i Nordkapp. Hammerfest
aksepterer ikke at Statoil vil foreta en delt konsekvensutredning på dette spørsmålet. Vårt krav om
ilandføring på Veidnes står fast.
Vurderinger knyttet til hvor store oljevolumer
som må til for å realisere en terminal bør være
med i konsekvensutredningen for Johan Castberg
for å kaste lys på beslutningsgrunnlaget for terminalen.
Statoil bør gjøre utredningene knyttet til BSOIprosjektet tilgjengelig.
Operatørens svar:
Det vises til tilsvar til uttalelse fra FFK, tema K,
punkt 1.
Harstad kommune
Uttalelse:
1. Terminal på Veidnes
Harstad kommune mener at Statoil fortsatt må
jobbe for at det fattes en forpliktende beslutning
om å investere i en oljeomlastningsterminal på
Veidnes så fort som mulig, i samarbeid med andre
relevante aktører i Barentshavet.
Operatørens svar:
Det vises til tilsvar til uttalelse fra FFK, tema K,
punkt 1.
Lenvik kommune
Uttalelse:
1. Terminal på Veidnes
Lenvik kommune mener at Statoil fortsatt må
jobbe for at det fattes en forpliktende beslutning
om å investere i en oljeomlastningsterminal på
Veidnes så fort som mulig.
Operatørens svar:

Operatørens svar:
Det vises til tilsvar til uttalelse fra FFK, tema K,
punkt 1.

Det vises til tilsvar til uttalelse fra FFK, tema K,
punkt 1.
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Nordkapp kommune

Harstad regionens næringsforening

Uttalelse:

Uttalelse:

1. Terminal på Veidnes

1. Terminal på Veidnes

Nordkapp kommune mener at Statoil har skapt
store forventninger i Finnmark og Nordkappsamfunnet, gjennom løfter om en realisering av oljeterminal på Veidnes. Kommunen mener at KU til
Johan Castberg ikke tar nok hensyn til de forventningene og muligheter til lokale ringvirkninger,
når man løsriver Johan Castberg prosjektet fra
Veidnesterminalen. En ilandføring vil gi betydelige større lokale ringvirkninger enn en offshoreløsning i dette tilfellet.
Nordkapp kommune mener Departementet
bør forplikte Johan Castberg-prosjektet, samt
andre framtidige oljefelt i Barentshavet til å
benytte en terminal på Veidnes. En slik forpliktelse bør også ha tilbakevirkende kraft slik at terminalen sikres ønskede volumer i fremtiden.
Nordkapp kommune registrerer arbeidet med
Barents Sea Oil Infrastructure (BSOI) og at man
behøver mer tid til å komme i mål med en helhetlig løsning for Barentshavet. Nordkapp kommune
mener derimot at det må holdes skarp fremgang i
dette arbeidet, og at man kan avklare- og konkludere før oppstarten av Johan Castberg prosjektet.
Nordkapp kommune er overrasket over at terminalløsning på Veidnes ikke er mer omtalt i
KUen, samtidig som at begrunnelsen for dette
gjøres ut fra at man mener Johan Castberg-prosjektet inneholder for lite olje for å gjøre Veidnesterminalen lønnsom. Kommunen mener at Statoil
bør si noe om hvilke mengder olje som behøves,
og hvilke omstendigheter som kreves for at Veidnesterminalen blir aktuell. Kommunen mener
videre at man bør belyse hvilke alternativer som
kan aktualisere Veidnesterminalen; slik som skattepakke, fremtidige forpliktelser av oljeleveranser
fra andre oljefelt, infrastrukturselskap, eller andre
myndighetsinitierte tiltak.
I tillegg viser Nordkapp kommune til lokale
konsekvenser som har oppstått i etterkant av
beslutningen om å endre konsept for landanlegget
på Veidnes, og oppsplittingen av det opprinnelige
prosjektet. Dette inkluderer endringer i boligmarkedet og frustrasjon i næringslivet.

Harstad regionens næringsforening mener at Statoil fortsatt må jobbe for at det fattes en forpliktende beslutning om å investere i en oljeomlastningsterminal på Veidnes så fort som mulig, i samarbeid med andre relevante aktører i Barentshavet.

Operatørens svar:
Det vises til tilsvar til uttalelse fra FFK, tema K,
punkt 1.

Operatørens svar:
Det vises til tilsvar til uttalelse fra FFK, tema K,
punkt 1.
Industri energi
Uttalelse:
1. Oljeterminal på Veidnes
Industri Energi vil understreke betydningen av at
partene finner en løsning for realisering av landanlegget, og ber Statoil som største operatør om
å arbeide aktivt for å sikre fremdriften i prosjektet.
Operatørens svar:
Det vises til tilsvar til uttalelse fra FFK, tema K,
punkt 1.
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Uttalelse:
1. Utredning av landanlegg
LO vil understreke betydningen av at partene finner en løsning for realisering av landanlegget, og
ber Statoil som største operatør om å arbeide
aktivt for å sikre fremdriften i prosjektet.
Operatørens svar:
Det vises til tilsvar til uttalelse fra FFK, tema K,
punkt 1.
Petro Arctic
Uttalelse:
1. Oljeterminal på Veidnes
Petro Arctic uttaler at Johan Castberg vil være
hoveddriver for en mulig felles omlastningsterminal for olje på Veidnes. Videre planer må vise
hvordan FPSO er tilrettelagt for slik omlasting, og
hvilke konsekvenser en slik løsning vil ha for
Johan Castberg. Vi anbefaler at man på samme
tidspunkt som PUD blir levert til myndighetene
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også leverer en separat mulighetsstudie med planer for framdrift for en mulig oljeomlastingsterminal på Veidnes.
Operatørens svar:
Det vises til tilsvar til uttalelse fra FFK, tema K,
punkt 1. Johan Castberg FPSO vil være utformet for
lossing av olje til skytteltankere, og omlasting er ikke
en aktuell problemstilling for en FPSO-løsning.
PUD planlegges sendt til myndighetene i løpet av
desember 2017.
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Troms Høyre
Uttalelse:
1. Terminal på Veidnes
Troms Høyre mener at Statoil fortsatt må jobbe
for at det fattes en forpliktende beslutning om å
investere i en oljeomlastningsterminal på Veidnes
så fort som mulig.
Operatørens svar:
Det vises til tilsvar til uttalelse fra FFK, tema K,
punkt 1.
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Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Utbygging og drift av Johan Castberg-feltet med status for
olje- og gassvirksomheten

Til Stortinget

Sammendrag
Olje- og energidepartementet viser i proposisjonen
til at petroleumsvirksomheten er vår største næring når
det gjelder ringvirkninger, verdiskaping og inntekter til
staten. 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.
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.
Ved årsskiftet 2017/2018 var det 85 produserende
felt på norsk sokkel, 66 i Nordsjøen, 17 i Norskehavet og
to i Barentshavet. I 2017 ble det fattet investeringsbeslutning og sendt inn plan for utbygging og drift for ti
felt, som 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 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.

Status for petroleumsvirksomheten
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, men
kan øke kortsiktig når nye store felt, som Sverdrup-feltet, kommer i produksjon.
Norge er den nest største leverandøren av gass i det
europeiske markedet. Norsk gass dekker i dag rundt en
fjerdedel av gassforbruket i Europa. 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.
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.
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 scenarioer
for utvikling av gassmarkedet.
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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.
Hovedvirkemidlene i klimapolitikken på norsk
sokkel er økonomiske, det ble i 1991 innført en CO2-avgift på norsk sokkel. Virksomheten har i dag kvoteplikt
under det europeiske kvotesystemet for klimagasser
(ETS) i tillegg til CO2-avgift. 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.
Departementet viser til at 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.
Aktivitetsnivået på norsk sokkel er høyt både i absolutte tall og i historisk perspektiv, selv om investeringene er vesentlig lavere nå enn i 2013 og 2014. Det ble
investert 122 mrd. kroner på norsk sokkel i 2017.
Det er i proposisjonen gitt en omtale av eksisterende felt og nye utbygginger på norsk sokkel.
Regjeringens petroleumspolitikk
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. I
underkant av 200 000 er direkte 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
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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 rette for at norsk
petroleumsindustri fortsatt skal være ledende innen
helse, miljø og sikkerhet, og 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.
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. Det har vært bred politisk enighet om rammevilkårene for petroleumsvirksomheten, og regjeringen vil legge til rette for lønnsom
produksjon av olje og gass, blant annet gjennom forutsigbare rammevilkår.
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, jf.
Prop. 114 S (2014–2015).
Regjeringen vil fortsette kunnskapsinnhentingen
gjennom videre kartlegging av petroleumsressursene,
også i områder som ikke er åpnet for petroleumsvirksomhet. Regjeringen vil 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
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–

–

–

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, 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.

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.

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 finansinstitusjoner,
skal få et faglig grunnlag for å kunne analysere og
håndtere klimarisiko på best mulig måte.

Retningslinjer for finanspolitikken og investeringsstrategien for Statens pensjonsfond utland er nylig vurdert av andre offentlige utvalg, og faller utenfor
mandatet. Regjeringen vil følge opp innstillingen fra klimarisikoutvalget etter den er fremlagt.
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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.
Regjeringen vil videre:

–
–

Legge til rette for å videreutvikle både olje- og gassvirksomheten og andre havnæringer
Bidra til en god oljevernberedskap, i samarbeid
med private aktører.

Utbygging og drift av Johan Castberg-feltet
Departementet mottok 5. desember 2017 søknad
om godkjenning av plan for utbygging og drift (PUD) av
Johan Castberg-feltet. Equinor (tidligere Statoil) er operatør for utbyggingen.
Castberg-feltet er det hittil største oljefeltet som er
funnet i Barentshavet, og det omfatter utbygging av tre
funn; Skrugard, Havis og Drivis.
Castberg-feltet blir den tredje feltutbyggingen i Barentshavet og ligger om lag 240 km nordvest for Hammerfest. Det er lang avstand både til land og eksisterende oljerelatert infrastruktur. Vanndypet i området
er omtrent 400 meter.
Forventede utvinnbare oljereserver for Castbergfeltet 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.
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.
Operatøren planlegger å legge driftsorganisasjonen
til Harstad og helikopter- og forsyningsbasen til Hammerfest.
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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 levetid. 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 Castbergfeltet 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.
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 Equinor – som operatør for Castbergfeltet – ble fellesprosjektet Barents Sea Oil Infrastructure (BSOI) etablert i februar 2015 for å utrede en slik omlastningsterminal. 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
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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.
Departementet viser til at selskapene ikke har funnet lønnsomhet i de to terminalkonseptene de har studert fram til nå. Departementet mener det må være et
best mulig beslutningsgrunnlag i denne saken, det er
derfor viktig at selskapene viderefører utredningsarbeidet slik de har foreslått, med sikte på å avklare et videre
konseptarbeid i løpet av 4. kvartal 2018. Departementet
legger til grunn at Castberg-feltet skal benytte en omlastningsløsning i Finnmark dersom en slik løsning er
lønnsom og blir etablert.
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.
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.
Konsekvensutredning for Johan Castberg-feltet
Konsekvensutredningen for Castberg-feltet har
vært på offentlig høring. Basert på forslaget og kommentarer fra høringsrunden fastsatte Olje- og energidepartementet utredningsprogrammet, og Equinor utarbeidet en konsekvensutredning som ble sendt på høring. En oppsummering av høringsuttalelsene til konsekvensutredningen med operatørens kommentarer er
gjengitt i vedlegg til proposisjonen.
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 installasjon av havbunnsanlegget og transportvirksomhet i utbyggingsfasen.
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 be-
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talt CO2- og NOx-avgift som for andre utslipp fra petroleumssektoren.
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.
Tilleggsinvestering ved en kraft-fra-land-løsning er
anslått til 8–12,5 mrd. kroner avhengig av løsning, med
tilhørende tiltakskostnad på 5 000–8 000 kroner per
tonn redusert CO2.
Olje- og energidepartementet vurderer den valgte
energiløsningen som tilfredsstillende. Med en virkningsgrad på 63 pst. er energiutnyttelsen god. Det vises
til at de forskjellige alternativene med kraft fra land alle
gir svært høye tiltakskostnader. Videre er det betydelige
tekniske utfordringer ved en kraft-fra-land-løsning, som
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.
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.
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. Det
er lagt opp til gjenvinning av gass fra separatorer/tanker
(fakkelgassgjenvinning), slik at utslipp fra fakling minimeres.
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.
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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.
Alt produsert vann på Castberg-feltet vil i normalsituasjonen renses og deretter injiseres i reservoaret for å
opprettholde trykket.
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.
Det har ikke blitt identifisert koraller eller andre
sårbare arter på havbunnen på selve feltlokasjonen under de kartleggingene som har blitt gjennomført.
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. Operatøren planlegger å ha 15 fartøy fra Norsk Oljevernforening for Operatørselskap, 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.
SAMFUNNSMESSIGE KONSEKVENSER
Samlede kostnader for utbygging og 30 års drift av
Castberg-feltet (inkludert disponeringskostnader) 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.
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Nasjonale sysselsettingsvirkninger i utbyggingsfasen er i konsekvensutredningen 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.
Departementet viser til at utbyggingen av Castbergfeltet vil skape store verdier for samfunnet. I tillegg til
inntekter til staten gjennom skatter, avgifter og SDØEordningen vil utbyggingen medføre betydelige aktiviteter i forbindelse med utbygging og drift, samt gi inntekter og betydelig sysselsetting i norske bedrifter.
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 og drift av Castberg-feltet ikke bør godkjennes.
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Olje- og energidepartementet anbefaler å 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.

2.

3.

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.
Operatøren må søke Petroleumstilsynet om samtykke til bruk av stigerør, feltrørledninger, kontrollkabler og undervannsutstyr ut over den levetiden
som er beskrevet i PUD.

Komiteens merknader
Ko m 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 p artiet, Åsmund Aukrust, Else-May Botten,
Espen Barth Eide, Hege Haukeland Liadal
og Runar Sjåstad, fra Høyre, Liv Kari
Eskeland,
St efan
Heggelund,
Aase
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
M y h r v o l d , f r a S o s i a l i s t i s k Ve n s t r e p a r t i ,
L a r s H a l t b r e k k e n , f r a Ve n s t r e , l e d e r e n
Ke t i l K j e n s e t h , f ra K r i s t e l i g Fo l ke p a r t i ,
To r e S t o r e h a u g , o g f r a M i l j ø p a r t i e t D e
G r ø n n e , P e r E s p e n S t o k n e s , viser til proposisjonen.

KONKLUSJONER OG VILKÅR
Departementet viser til at utbyggingen av Johan
Castberg-feltet vil 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 inneværende år. Det er dekning for disse kostnadene innenfor rammene for gjeldende budsjett, jf. Prop. 1 S (2017–
2018) og Innst. 9 S (2017–2018).

Status for petroleumsvirksomheten
K o m i t e e n viser til at det i Prop. 80 S (2017–2018)
er en status for petroleumsvirksomheten.
K o m i t e e n påpeker at det er nødvendig å fortsette
med en løpende rapportering til Stortinget på alle prosjekt under utbygging og at Stortinget informeres ved
vesentlige avvik.
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K o m i t e e n s f l e r t a l l , alle unntatt medlemmet
fra Miljøpartiet De Grønne, viser til at hovedmålet for
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 landet til
gode. Aktiviteten på norsk sokkel gir store muligheter
for en positiv videreutvikling av norsk leverandørindustri. Dette skaper grunnlag for nærings- og samfunnsutvikling som kommer hele landet til gode.
Virksomheten skal drives innen forsvarlige rammer for
helse, miljø og sikkerhet (HMS). Norge skal være verdensledende på HMS.
E t a n n e t f l e r t a l l , alle unntatt medlemmene fra
Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne, viser til at olje- og gassnæringen er Norges største og viktigste næring. Virksomheten gir arbeidsplasser over
hele landet, og har siden starten bidratt til næringsutvikling, teknologiutvikling og samfunnsutvikling som
har kommet hele landet til gode.
D e t t e f l e r t a l l e t mener det er viktig at norsk petroleumsnæring fortsetter å søke nye muligheter for å redusere egne utslipp og produsere med lavere karbonavtrykk enn i dag, da det vil være viktig for næringens
fremtidige konkurransekraft internasjonalt.
D e t t e f l e r t a l l e t viser til at petroleumsvirksomheten vil ha en sentral rolle for norsk verdiskapning, sysselsetting, teknologiutvikling og samfunnsutvikling i
mange tiår framover. Også i et lavutslippssamfunn vil
det være etterspørsel etter petroleumsprodukter.
D e t t e f l e r t a l l e t peker på at brede politiske flertall bak mål og rammebetingelser for norsk petroleumspolitikk har vært av stor betydning for å sikre næringen
og samfunnet stabile og forutsigbare forhold gjennom
mange tiår. D e t t e f l e r t a l l e t viser til at dette fortsatt
er tilfelle.
D e t t e f l e r t a l l e t påpeker at det bør legges til rette for utvikling av samfunnsøkonomiske lønnsomme
ressurser. I planleggingen av nye felt bør det legges til
rette for ringvirkninger lokalt og regionalt.
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 K r i s t e l i g F o l k e p a r t i viser til
at norsk petroleumsutvinning har bidratt til et høyt
velstandsnivå i Norge og bidratt til stor industri- og
kompetanseutvikling. Samtidig bidrar norsk petroleumsutvinning til utslipp av CO2 både i produksjonsfasen og under forbrenning. D i s s e m e d l e m m e r
viser til Paris-avtalen og at det er internasjonal enighet
om at utslippene av klimagasser må ned for å holde den
globale temperaturøkningen under 2 grader, og helst
1,5 grad.
D i s s e m e d l e m m e r viser til at diskusjonene som
tidligere omhandlet «peak oil» og bekymringen for at
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verden kunne gå tom for olje og gass, er bekymringer i
dag knyttet til klimagassutslipp og «stranded assets».
D i s s e m e d l e m m e r viser til at fornybar energiproduksjon har styrket sin lønnsomhet betydelig de siste
årene. Selv om fornybar energiproduksjon foreløpig har
en liten markedsandel sammenlignet med fossil energi,
er det naturlig å anta at denne vil styrke seg betydelig
når behovet for subsidier faller bort, og strengere utslippskrav innføres. D i s s e m e d l e m m e r viser til at
offshore olje og gass har hovedvekten av investeringene
sine i første fase av feltets levetid, mens inntektene kommer over hele feltets levetid. Offshoreutbygginger er
derfor sårbare for permanente endringer i markedsforholdet. D i s s e m e d l e m m e r mener derfor at klimarisikoen på prosjektene på norsk sokkel må vektlegges
tyngre i årene fremover.
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 viser til at skatteregimet for
norsk sokkel er investeringsvennlig og avviker i så måte
fra resten av skattesystemet, hvor det etterstrebes nøytralitet. Dette har vært viktig for å realisere verdiene på
norsk kontinentalsokkel og bygge norsk petroleumskompetanse, men det er grunnlag for å stille spørsmål
om dette er riktig i en tid med økende klimarisiko på
fossile prosjekter med lang løpetid. All den tid staten tar
en betydelig del av risikoen ved offshoreutbygginger, er
dette både et økonomisk og klimapolitisk spørsmål
som staten må mene noe om. D i s s e m e d l e m m e r
mener videre at forutsigbarhet og lav politisk risiko har
vært en viktig konkurransefordel på norsk sokkel, og
eventuelle endringer i petroleumsskattesystemet må
gjennomføres på en faglig forsvarlig måte.
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 regjeringen legger vekt på at en økende befolkning vil føre til et større globalt energibehov, og at
gassens rolle som erstatter for kull i et europeisk energisystem vil bidra til å redusere Europas klimagassutslipp. Analyser av risikoen for lønnsomheten i norsk
gassproduksjon dersom fornybarrevolusjonen i Europa
lykkes, er ikke presentert. Det er heller ikke konsekvensene av en kvotepris for CO2 som reflekterer det nivået
prisen må opp til, skal Europa nå de ambisiøse klimamålene de har satt seg. D i s s e m e d l e m m e r mener
det er stor økonomisk risiko knyttet til en offensiv satsing på videre norsk olje- og gassvirksomhet, særlig fra
2030 og fremover. Den norske petroleumsbeskatningen
gjør at den største delen av denne risikoen faller på staten, og derigjennom det norske folk, og ikke på utbygger.
D i s s e m e d l e m m e r viser til at utformingen av
skattesystemet vil kunne føre til et høyere investe-
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ringsnivå på norsk sokkel enn vi ville hatt med et mer
nøytralt utformet skattesystem. Det ligger derfor et større ansvar på regjeringen for å fremme samfunnsøkonomiske analyser, hvor de reelle klimarisikoene og -kostnadene er reflektert i analysen.
Kom i t e e n s m e d l e m f ra K r i st e l i g Fol ke p a r t i viser til at petroleumsforekomstene skal komme
landet til gode, og at dette har vært et bærende prinsipp
helt siden regelverket for norsk sokkel ble fastlagt. D e t t e m e d l e m mener det er et viktig prinsipp, og mener
samfunnsøkonomisk lønnsomhet må ligge til grunn for
alle nye utbygginger.
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 viser til at regjeringen baserer sin analyse av
fremtidens olje- og gassmarked på at verden ikke klarer
å nå de målene den har satt seg. Norge har satt seg nasjonale mål gjennom klimaforlik på Stortinget og sluttet
seg til internasjonale avtaler, nå sist Paris-avtalen. D e t t e m e d l e m mener at Norge de siste 30 årene ikke har
nådd noen av klimamålene vi har satt oss. Dette er blant
annet fordi det ikke er sammenheng mellom de
klimapolitiske målene og de ambisjoner som regjeringen har for norsk energi-, olje- og gassvirksomhet. Johan Castberg er forutsatt å være i drift i 30 år – innen den
tid skal Norge skal være et lavutslippssamfunn. D e t t e
m e d l e m viser til at regjeringens målsetting om at industrien fremdeles skal spille en nøkkelrolle i norsk
økonomi i fremtiden, ikke er forenlig med en målsetting om at vi skal bli et lavutslippssamfunn, og at vi skal
bidra til at vi når Paris-avtalens mål om godt under to
graders oppvarming.
Innovasjon
Kom i t e e n s m e d l e m f ra K r i st e l i g Fol ke p a r t i mener at en sunn konkurransesituasjon på norsk
sokkel er avgjørende for å fremme innovasjon og nye
teknologiske løsninger. For å sikre sunn konkurranse og
en god markedsbalanse må det være et mangfold av aktører og en tydelig arbeidsdeling mellom operatører og
leverandører på norsk sokkel. Dette aktørmangfoldet er
viktig for konkurransekraften, innovasjonen og miljøog teknologiutviklingen på norsk sokkel. D e t t e m e d l e m mener dette ikke er å underkjenne at Equinor har
vært en viktig aktør på norsk sokkel gjennom mange tiår, og skal være det i fremtiden. Imidlertid er det viktig at
myndighetene er årvåkne for utfordringene som kan
oppstå når markedet blir dominert av en aktør med vesentlig kjøpermakt. Når en mangfoldig leverandørindustri hevder å møte utfordringer på norsk sokkel som
følge av at det er én svært dominerende aktør på operatørsiden, er dette noe som må tas på alvor.
D e t t e m e d l e m viser til at på norsk sokkel kontrollerer Equinor over 70 pst. av all produksjon, inklusi-
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ve SDØE. Dette gjør at Equinor i praksis styrer hele aktivitetsnivået på norsk sokkel, både gjennom selskapets
egne beslutninger som operatør og lisensdeltaker, og
ved at øvrige operatører på norsk sokkel ofte følger den
største aktøren i sin adferd.
D e t t e m e d l e m viser til at konkurransesituasjonen på norsk sokkel, og særlig styrkeforholdene på
operatørsiden, har vært et tilbakevendende tema i Stortinget siden fusjonen mellom Statoil og Hydro i 2007.
D e t t e m e d l e m viser til Dokument 8:128 S (2016–
2017) og Innst. 344 S (2016–2017), og at det der ble gjort
følgende vedtak:
«Stortinget ber regjeringen utrede konkurransesituasjonen på norsk sokkel og framtidsutsiktene for norsk
leverandørindustri etter de omstillingene industrien
har vært igjennom.»
Barentshavet Sør-Øst
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 korrespondanse knyttet til Barentshavet Sør-Øst.
D i s s e m e d l e m m e r er av den oppfatning at beslutningsgrunnlaget som ble lagt til grunn for beslutningen
om å åpne Barentshavet Sør-Øst, inneholdt mangler,
som spesifiseres i det følgende.
D i s s e m e d l e m m e r viser også til at regjeringen,
etter at de har blitt gjort oppmerksomme på manglene,
ikke har tatt initiativ til å legge saken frem for Stortinget
igjen. D i s s e m e d l e m m e r ønsker at saken legges
frem for Stortinget på nytt, og fremmer derfor følgende
forslag:
«Stortinget ber regjeringen stoppe videre tildelinger av lisenser inntil Stortinget har fått seg forelagt korrekt informasjon, og åpningen av Barentshavet kan
vurderes på korrekt grunnlag.»
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 er av den oppfatning at Stortinget kunne ha
fattet en annen beslutning dersom beslutningsgrunnlaget hadde vært korrekt.
D e t t e m e d l e m viser til at det er to hovedgrunner
til at Miljøpartiet De Grønne ønsker en ny vurdering av
virksomhet i Barentshavet Sør-Øst.
1.
2.

Forutsetningene som er lagt til grunn i konsekvensutredningen fra 2013, har store mangler.
Beslutninger fattes i 2018 fortsatt løpende av OED
på mangelfullt grunnlag som gir umiddelbart forpliktende utgifter med alvorlig fare for store fremtidige økonomiske tap for fellesskapet.
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1) FORUTSETNINGENE SOM ER LAGT TIL GRUNN I KONSEKVENSUTREDNINGEN FRA 2013, HAR STORE MANGLER

D e t t e m e d l e m viser til at i Meld. St. 36 (2012–
2013) står det under avsnittet «Hovedresultater fra konsekvensutredningen»:
«Olje- og gassressurser i scenarioene ble anslått å ha
en nettoverdi på henholdsvis 280 mrd. kroner i høyt
scenario og 50 mrd. kroner i lavt scenario.» (s. 26)
D e t t e m e d l e m viser til at dette er de viktigste
økonomiske anslagene som gis i konsekvensutredningen, og som også gjengis først i energi- og miljøkomiteens innstilling til Stortinget (Innst. 495 S (2012–2013)).
D e t t e m e d l e m viser til at konsekvensutredningen er forutsatt å belyse de virkningene åpning av et område for petroleumsvirksomhet kan ha. I forskrift til lov
om petroleumsvirksomhet § 6a står det:
«Konsekvensutredningen skal belyse virkningene
åpning av et område for petroleumsvirksomhet kan ha
for nærings- og miljømessige forhold, herunder mulige
farer for forurensning, samt antatte økonomiske og
sosiale virkninger.»
D e t t e m e d l e m viser til at forutsetningene som
er lagt til grunn for konsekvensutredningen for Barentshavet Sør-Øst, imidlertid ikke er i tråd med regelverket.
Finansdepartementets veileder for samfunnsøkonomisk analyse (DØF) er en av veilederne som ikke har
blitt fulgt. D e t t e m e d l e m viser til at følgende informasjon er utelatt eller feilberegnet:
a) Ingen nåverdiberegning og manglende diskontering av de fremsatte økonomiske anslagene
b) Dobbelttelling av verdiskapingseffekter
c) Ingen kostnader for CO2-utslipp er inkludert
d) Utelatelse av kostnader til opprydning
(Plug&Abandonment)
e) Feil brutto salgsverdi i Lavt scenario i konsekvensutredningen
f) Misvisende opplysninger i sammendraget i konsekvensutredningen.
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 disse feilene er nærmere beskrevet i rapporten
«Petroleumsvirksomhet i Barentshavet sørøst – om klima, økonomi og sysselsetting» (2017), som er skrevet av
seniorforsker i SSB Mads Greaker og professor ved Handelshøyskolen NMBU Knut Einar Rosendahl.
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 viser til at basert på denne rapporten fremgår
det at informasjonen som ble forelagt Stortinget, var
mangelfull, jf. blant annet side 25 i Meld. St. 36 (2012–
2013). Den mest alvorlige feilen er at inntekter og kostnader ikke er diskontert. D e t t e m e d l e m viser til at
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denne feilen fører til at forventet nettoinntekt fra Barentshavet overdrives med 160 pst. (280 mrd. kroner
istedenfor 109 mrd. kroner med 4 pst. kalkulasjonsrente i det høye scenarioet, og 50 mrd. kroner istedenfor 19
mrd. kroner i det lave scenarioet).
D e t t e m e d l e m viser til at nåverdiberegning er
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.
D e t t e m e d l e m viser til at fremgangsmåten fremstår enda mer kritikkverdig i lys av at OED i sine retningslinjer legger til grunn en diskonteringsrente på
hele 7 pst. som grunnlag for f.eks. utarbeidelse av PUDer
(Plan for utbygging og drift). Hvis beregningene i stortingsmeldingen hadde blitt diskontert i henhold til disse retningslinjene, ville netto kontantstrøm blitt redusert til henholdsvis 52 mrd. kroner i «høyt scenario» og
6 mrd. kroner i «lavt scenario». Når man tar høyde for
ikke bare neddiskontering, men også effektene av manglene i b–f, så kan det økonomiske anslaget bli negativt.
D e t t e m e d l e m viser til at Greaker og Rosendal
har regnet på effektene av å ikke inkludere kostnadene
for CO2-utslipp. De fant at inkludering av CO2-kostnader vil kunne gi et negativt resultat ned mot 9 mrd. kroner (Greaker & Rosendahl, s. 30). D e t t e m e d l e m mener det er ikke utenkelig at Stortinget ville kommet til en
annen konklusjon dersom det var tydelig at det ene hovedscenarioet viste fare for store økonomiske tap ved
åpning av havområdet, spesielt sett i lys av at dette er
havområder med særdeles sårbart miljø.
D e t t e m e d l e m vil nok en gang understreke alvoret i at åpningsbeslutningen ble fattet på feil grunnlag.
Dette vil kunne føre til fremtidig aktivitet hvor selskapenes investeringsbeslutning baserer seg på hva som er
privatøkonomisk lønnsomt for selskapet, men hvor det
viser seg at det er ulønnsomt for fellesskapet og den norske stat. Dette vil særlig kunne skje dersom oljeprisene
er langsiktig lave.
D e t t e m e d l e m viser til at Greaker og Rosendahl
skriver om dette:
«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
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som er tilfellet under fastlandsskatteregimet (gitt identiske prosjekter).» (2017, s.21)
2. BESLUTNINGER FATTES LØPENDE AV OED PÅ MANGELFULLT GRUNNLAG, SOM GIR UMIDDELBART FORPLIKTENDE
UTGIFTER MED ALVORLIG FARE FOR STORE FREMTIDIGE ØKONOMISKE TAP FOR FELLESSKAPET

D e t t e m e d l e m viser til at en sentral årsak til at
dette er en graverende sak, er at beslutningsgrunnlaget
fortsatt er i bruk til å utdele historisk høye nivåer av letelisenser nå i 2018. Dette kan påføre fellesskapet store
kostnader, bl.a. gjennom leterefusjonsordningen, som
gir insentiver til å igangsette leteaktivitet som det er fare
for at aldri gir lønnsom utvinning. Fellesskapet tar dermed ansvaret for privat risiko og kostnader på en måte
og i et omfang som ikke er korrekt utredet.
D e t t e m e d l e m viser til at med det skattesystemet som foreligger i Norge i dag, så vil marginale
felt raskt bli lønnsomme for private, men ikke for fellesskapet. Dette skaper en gråsone som gjør riktig håndtering av diskonteringer helt avgjørende. Statens finanser
går da med underskudd, og samfunnsøkonomisk
ulønnsomme prosjekter kan bli gjennomført. Dersom
konsekvensutredningen hadde vært riktig, og potensialet for underskudd hadde fremgått, er det ikke sikkert at
Stortinget ville fattet samme beslutning om å åpne Barentshavet.
D e t t e m e d l e m viser til at det er utbetalt over 100
mrd. (2017-kroner) i leterefusjons-utbetalinger siden
2005. Det er store beløp, som kan øke ytterligere i årene
fremover. Petroleumsskattesystemet sikrer fellesskapet
avkastning på naturressursene som høstes. Samtidig bidrar systemet til å redusere risikoen knyttet til leting og
investeringer. Staten og fellesskapet bærer størstedelen
av disse kostnadene. Dette så vi resultatet av før oljeprisfallet i 2014, da kostnadsnivået i næringen var kunstig
høyt.
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 det nå letes etter mer olje og gass i områder som
vi vet er krevende, og hvor det vil bli kostbart å hente ut
ressursene. Dette kan føre til at den aktiviteten som nå
foregår i Barentshavet, vil føre til funn som gir lønnsomme funn for selskapene, men hvor vi som samfunn faktisk taper på aktiviteten. At slike situasjoner kan
foreligge hvor felt blir lønnsomme for private investeringer, men ikke for fellesskapet, er bekreftet av OED
selv. D i s s e m e d l e m m e r viser til at i brevet fra OED
til Sosialistisk Venstreparti av 5. januar 2018, ref. 17/
1779, så fremgår det at den norske stat kan havne i en situasjon hvor private selskaper tjener, mens staten taper
på et prosjekt. Dette dokumenterer at man for et bredt
tilfang av felt i det aktuelle området kan havne i en situasjon hvor fellesskapet får høyere risiko og kan gå på
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tap, samtidig som det er sårbare områder man opererer
i, og miljøkostnadene derfor kan bli katastrofale.
D i s s e m e d l e m m e r viser til at WWF har utarbeidet en rapport hvor de viser at utbygging av Aasta Hansteen er et tapsprosjekt for staten, mens selskapet vil tjene penger på prosjektet. Dette viser at selskapenes interesser ikke trenger å være sammenfallende med statens interesser. Dagens skattesystem gir denne type
vridninger. D i s s e m e d l e m m e r er derfor sterkt kritiske til at Stortinget ikke har fått seg forelagt en ny vurdering av lønnsomheten i Barentshavet Sør-Øst. Selskapenes søknader om utbygging og drift er ikke nødvendigvis gode indikasjoner på lønnsomheten for den norske stat.
D i s s e m e d l e m m e r vil derfor fremme følgende
forslag:
«Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med nye anslag over forekomstene og samfunnsøkonomisk lønnsomhet knyttet til Barentshavet SørØst. Det forutsettes bl.a. at en korrekt CO2-pris, som forutsetter å inkludere kostnadene for å nå 2-gradersmålet,
inkluderes i beregningene. Samfunnskostnadene av
global oppvarming forutsettes også hensyntatt i beregningene.»
Klimagassutslipp og oljevirksomheten
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 olje- og gassindustrien har bidratt til å skape arbeidsplasser og gitt Norge store inntekter, men utvinning og bruk av fossil energi er også den viktigste årsaken til de menneskeskapte klimaendringene. Oljeindustrien er den største utslippssektoren i Norge. I tillegg
medfører norske eksporterte petroleumsprodukter utslipp når de brennes i utlandet.
D i s s e m e d l e m m e r 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
petroleumspolitikk. D i s s e m e d l e m m e r har derfor
ment at det kan være fornuftig med en ny petroleumsmelding som behandler alle sider av norsk petroleumspolitikk på en grundig måte. D i s s e m e d l e m m e r mener den framlagte Prop. 80 S (2017–2018) med
en statusgjennomgang for petroleumsvirksomheten i
liten grad reflekterer og gjennomgår grundig de store
utfordringer som petroleumsnæringen står framfor.
D i s s e m e d l e m m e r viser til at det hadde vært fornuftig om regjeringen imøtekom Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De
Grønnes forslag fra tidligere i år om å legge frem en ny
petroleumsmelding om norsk olje- og gasspolitikk – i
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lys av klimautfordringen en står overfor og den nye markedssituasjonen.
D i s s e m e d l e m m e r viser til at Prop. 80 S (2017–
2018) legger Det internasjonale energibyrået (IEA) sine
tre hovedscenarioer, presentert i World Energy Outlook, til grunn når man skal vurdere fremtidens energiutvikling. D i s s e m e d l e m m e r mener det er underlig
at regjeringen i Prop. 80 S (2017–2018) bare viser framskrivinger fram til 2040, all den tid mange petroleumsfelter har lengre levetid enn dette, inkludert feltet som
denne proposisjonen handler om; Johan Castberg, som
har levetid til etter 2050.
D i s s e m e d l e m m e r vil minne om at to av scenarioene som IEA presenterer, ikke vil føre verden til å nå
Parisavtalens mål om maksimalt 2 graders oppvarming.
D i s s e m e d l e m m e r viser videre til at i Sustainable
Development-scenarioet til IEA legges det opp til en utslippsbane som bare med 50 pst. sannsynlighet når 2gradersmålet. D i s s e m e d l e m m e r vil minne om at
ingen av IEAs scenarioer er like ambisiøse som det mest
ambisiøse scenarioet til FNs klimapanel IPCC, som har
minst 66 pst. sannsynlighet for å nå to grader. D i s s e
m e d l e m m e r viser til at IEAs scenarioer har en historie på å undervurdere fornybar energi sin utvikling, noe
for eksempel Kaus Mohn har kritisert i «The Gravity of
Status Quo: A Review of IEA’s World Energy Outlook»
(2018). D i s s e m e d l e m m e r mener derfor norsk petroleumsvirksomhet må analyseres med et mer mangfoldig scenarioutvalg og inkludere scenarioer som med
større sannsynlighet når de internasjonale klimamålene, som jo Norge har sluttet seg til. Som et minstemål
burde FNs klimapanel IPCC’ scenarioer presenteres på
lik linje med IEA sine i en proposisjon som presenterer
status for petroleumsvirksomheten.
D i s s e m e d l e m m e r vil også minne om at scenarioet som Prop. 80 S (2017–2018) henviser til for fremtidig energiutvikling, og som samtidig tar hensyn til de internasjonale klimamålene, i betydelig grad legger som
premiss store negative utslipp i perioden etter 2050, i
form av lagring av bioenergi og karbonfangst og planting av skog. D i s s e m e d l e m m e r viser til at det er
knyttet usikkerhet til om dette lar seg gjøre i en slik skala, og at IEA selv mener dette er utfordrende. Usikkerheten knyttet til slike negative utslipp er også fremhevet av
IPCC selv, og av norske klimaforskere som Glenn Peters
fra Cicero. I artikkelen «The trouble with negative emissions» (2016) konkluderer han og Kevin Anderson slik:
«Negative-emission technologies are not an insurance policy, but rather an unjust and high-stakes gamble. There is a real risk they will be unable to deliver on
the scale of their promise.»
D i s s e m e d l e m m e r mener dette ikke betyr at
slike teknologier vil avvises, men man må være klar over
usikkerheten, og at teknologier for negative utslipp vil
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kunne komme i konflikt med matproduksjon, ivaretagelse av naturmangfold og folks rettigheter til landområder. Derfor er det hensiktsmessig å legge opp en
politikk som i størst mulig grad baserer seg på en utfasing av fossile energikilder raskest mulig, slik at avhengigheten av å lykkes med negative utslipp blir minst mulig og kan begrenses til utslipp som er vanskelige å fjerne. D i s s e m e d l e m m e r vil også minne om at dersom
regjeringen mener at negative utslipp skal realiseres i en
slik omfattende skala om bare få tiår, slik man kan få
inntrykk av i Prop. 80 S (2017–2018), så må et minstemål
være å legge fra seg den skeptiske og passive holdningen
til satsingen på karbonfangst og -lagring som presenteres i revidert nasjonalbudsjett for 2018.
D i s s e m e d l e m m e r viser videre til at proposisjonen omtaler fossil gass som en energikilde med en rekke
gode egenskaper, og spesielt blir råstoffets evne til å kutte klimagassutslipp og støtte til fornybar energi fremhevet. D i s s e m e d l e m m e r vil minne om at gass faktisk
er en fossil energikilde som bidrar til klimaendringene.
Dersom verden skal styre mot å nå sine klimamål med
en betydelig grad av sikkerhet, så må også fossil gass erstattes av fornybare energikilder.
D i s s e m e d l e m m e r viser til at Prop. 80 S (2017–
2018) argumenterer for at utslipp per produsert enhet
på norsk sokkel er vesentlig lavere enn gjennomsnittet i
andre land. D i s s e m e d l e m m e r vil innvende at det at
utslippene på norsk sokkel i gjennomsnitt er lavere enn
noen andre land, ikke er et argument for å opprettholde
produksjonen på sokkelen, slik det gjøres i Prop. 80 S
(2017–2018). For det første finnes det andre land som
har lavere gjennomsnittlige utslipp enn det Norge har.
For det andre, og minst like vesentlig: Produksjonen på
norsk sokkel skjer fra et mangfold av felter, og disse har
svært varierende utslipp. Noen av feltene på norsk sokkel har svært høye utslipp, også sammenliknet med
gjennomsnittet i verden.
D i s s e m e d l e m m e r viser videre til Statistisk sentralbyrå sin Rapport 13/2013 «Norsk olje- og gassproduksjon. Effekter på globale CO2-utslipp og energisituasjonen i lavinntektsland» fra Fæhn m.fl., finansiert av
Kirkens Nødhjelp og Framtiden i våre hender. Rapporten konkluderer på følgende måte:
«Hvis verden ikke får på plass en internasjonal klimaavtale, vil redusert norsk oljeproduksjon kunne
bidra til globale utslippskutt, men sammenlignet med
globale utslipp vil reduksjonene være beskjedne. Våre
beregninger antyder at for hver prosent nedgang i norsk
oljeproduksjon faller globale CO2-utslipp med ca. en
million tonn (som tilsvarer f.eks. omlag to prosent av
Norges årlige utslipp). En gunstig klimaeffekt betyr ikke
nødvendigvis at redusert norsk oljeutvinning er en kostnadseffektiv klimapolitikk. Redusert oljeutvinning gir
tapte oljeinntekter, og må sammenlignes med virkninger og kostnader ved alternative klimatiltak. Endret
norsk gassproduksjon har usikker klimaeffekt.»
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På bakgrunn av disse momentene mener d i s s e
m e d l e m m e r at det ikke er tilstrekkelig belegg for påstanden om at globale utslipp fra produksjonsleddet vil
øke dersom norsk petroleumsproduksjon reduseres.
D i s s e m e d l e m m e r viser videre til at klimaendringene er i gang. I Norge opplever vi styrtregn, flom
og ras, men aller hardest rammes mennesker i fattige
land. Verden har allerede funnet mer olje, kull og gass
enn klimaet tåler å hente ut om vi skal unngå ødeleggende klimaendringer. D i s s e m e d l e m m e r viser til
at partiene derfor sier nei til å gi oljeindustrien nye letetillatelser. D i s s e m e d l e m m e r mener Norge skal la
olje og gass bli liggende, til beste for klimaet og i respekt
for framtidige generasjoner, og går derfor mot nye oljeutbygginger. Per i dag er det ikke politisk flertall for et
slikt syn i norsk oljepolitikk. D i s s e m e d l e m m e r vil
derfor jobbe for at det stilles strengest mulige vilkår ved
petroleumsutbygginger, som det er politisk flertall for.
Særlig verdifulle og sårbare områder (SVO)
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 , 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. 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 sine 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 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.
Kom i t e e n s m e d l e m f ra K r i st e l i g Fol ke p a r t i viser til at gradvis innfasing av nytt leteareal har
vært en bærebjelke i norsk petroleumsforvaltning. De
siste konsesjonsrundene med rekordmange blokker,
kombinert med en stadig utvidet TFO-ordning, utfordrer dette prinsippet. D e t t e m e d l e m mener det ville
vært fornuftig å revurdere tempoet for innfasing av nytt
areal. D e t t e m e d l e m viser til at TFO-rundene siden
innføringen i 2003 har bidratt til et betydelig antall nye
tillatelser på norsk sokkel. D e t t e m e d l e m mener
ordningen dermed har vokst langt ut over det som opprinnelig var meningen, og at den i dag fremstår tilnærmet likestilt med de ordinære konsesjonsrundene.
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D e t t e m e d l e m viser til at TFO-ordningen ble
etablert i St.meld. nr. 38 (2001–2002) som et redskap for
å påvise mindre ressurser som er lønnsomme å utvinne
dersom disse tilknyttes eksisterende installasjoner.
Ordningen skulle gjelde i modne områder, som ble definert som områder hvor det i lang tid har foregått stor petroleumsaktivitet, fortrinnsvis i Nordsjøen og deler av
Norskehavet. Selv om det i disse områdene er avtagende
forventninger til å gjøre nye store funn, er det fortsatt et
klart potensial for å påvise mindre ressurser som er
lønnsomme å utvinne dersom disse tilknyttes eksisterende installasjoner. D e t t e m e d l e m viser til at siktemålet med TFO-ordningen dermed var å tildele arealer der en kan påvise petroleumsressurser som kan fases
inn til allerede eksisterende installasjoner. Det var også
et mål å gjøre det mer attraktivt for nye typer selskaper,
eksempelvis mindre oljeselskaper og leverandørindustriselskaper, å etablere seg som rettighetshavere på
norsk kontinentalsokkel.
D e t t e m e d l e m viser til at TFO-systemet er organisert slik at intensjonen er å utvide de forhåndsdefinerte områdene med nye blokker etter hvert som nye områder på norsk sokkel modnes for petroleumsaktivitet,
men områdene skal ikke innskrenkes. Det vil si at inkludering av nye blokker i forhåndsdefinerte områder vurderes som endelige, dette til forskjell fra de ordinære
konsesjonsrundene, hvor myndighetene i forkant av
hver enkelt konsesjonsrunde fastsetter hvilke arealer
selskapene skal gis anledning til å søke på.
Vesentlige kontraktsmessige forpliktelser
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 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.
D i s s e m e d l e m m e r viser til at ved en rekke utbygginger samtykker departementet til vesentlige kontraktsmessige forpliktelser. Dette gjelder også Johan
Castberg. D i s s e m e d l e m m e r viser til at Olje- og
energidepartementet samtykket til 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. D i s s e m e d l e m m e r mener en slik
praksis legger utilbørlig press på Stortinget til å godkjenne utbyggingen uten endringer i vilkår. Dette så
man for eksempel tydelig i saken om utbygging av Johan
Sverdrup og tilhørende felter på Utsira. Behovet for å
stille krav til utbygginger vil øke etter hvert som behovet
for en strammere klimapolitikk øker.
D i s s e m e d l e m m e r fremmer derfor følgende
forslag:
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«Stortinget ber regjeringen sørge for at vesentlige
kontraktsmessige forpliktelser ikke inngås og byggearbeid ikke påbegynnes, før plan for utbygging og drift
(PUD) av en petroleumsutbygging er godkjent.»
Rammevilkår for å kutte klimagassutslipp
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 dersom man skal kutte norske utslipp av klimagasser og styre Norge mot lavutslippssamfunnet, må
man unngå å gjøre teknologivalg som låser sektoren til
høye utslipp i lang tid framover. D i s s e m e d l e m m e r
viser til at dette er bakgrunnen for at Stortinget har bedt
om at kraft fra land eller andre utslippsfrie energiløsninger alltid utredes ved nye utbygginger. D i s s e m e d l e m m e r viser videre til at dette også var bakgrunnen
for at Stortinget ba regjeringen i konsesjonsvilkårene
for Johan Sverdrup stille krav om etablering av en områdeløsning som omfatter Gina Krogh, Edvard Grieg, Ivar
Aasen og Johan Sverdrup, hvor hele områdets kraftbehov dekkes med kraft fra land, med en tidsplan for gjennomføring.
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 , 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 vil minne om at regjeringens
utvalg for grønn konkurransekraft anbefaler å «vurdere
behovet for endringer i petroleumsregimet for å sikre at
fellesskapet ikke tar økende risiko i et marked med
økende etterspørselusikkerhet». D i s s e m e d l e m m e r
savner en slik gjennomgang i proposisjonen.
K o m i t e e n s m e d l e m f r a S o s i a l i s t i s k Ve n s t r e p a r t i viser til at det petroleumspolitiske rammeverket forutsetter at man beskriver ulike konsepter for
utbyggingen, inkludert mulighetene for elektrifisering, i
plan for utbygging og drift (Innst. S. nr. 114 (1995–1996),
petroleumsforskriften, utredningsinstruksen). D e t t e
m e d l e m mener likevel at elektrifisering i flere tilfeller
blir mangelfullt utredet og vurdert. Selskapene som eier
utvinningslisensen, velger konseptet først ut fra bedriftsøkonomiske kriterier, deretter beskrives mulighetene
for kraft fra land (elektrifisering) av dette konseptet. For
noen tekniske utbyggingskonsepter er da elektrifisering
i praksis allerede valgt bort. Det er dermed fare for at utbyggingsløsninger som er noe dyrere, men som ville muliggjort elektrifisering og vært mer samfunnsøkonomisk
lønnsomme, aldri blir presentert for beslutningstaker.
På denne bakgrunn fremmer d e t t e m e d l e m følgende forslag:
«Stortinget ber regjeringen stille som krav at plan
for utbygging og drift (PUD) av alle nye petroleumsfelter skal gjennomføre en full utredning av et utbyggingskonsept der vilkåret er bruk av kraft fra land-løsning
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eller annen fornybar energiforsyning for kraft- og varmebehovet til driften av feltet.»
D e t t e m e d l e m mener det ville vært å foretrekke
om utslippsfrie energiløsninger var standard vilkår ved
alle nye petroleumsutbygginger. På denne måten kunne man unngått å låse norske klimagassutslipp til fossil
teknologi i flere tiår framover.
På denne bakgrunn fremmer d e t t e m e d l e m følgende forslag:
«Stortinget ber regjeringen stille som krav at plan
for utbygging og drift (PUD) av alle nye petroleumsfelter sikrer bruk av kraft fra land-løsning eller annen fornybar energiforsyning for kraft- og varmebehovet til
driften av feltet.»
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 har
merket seg debatten om lønnsomheten i nye petroleumsutbygginger, som Goliat og Aasta Hansteen, og at
det kan være forskjell på hva som lønner seg for staten,
og hva som lønner seg for selskapene etter at skattevirkninger er tatt hensyn til. D i s s e m e d l e m m e r viser til at bare siden 2013 har summen av statens
skatteutgifter knyttet til investeringer i petroleumsnæringen vokst til over 85 mrd. kroner. Det er en utfordring for Norges økonomi at politikken som føres,
bygger opp under aktivitet som kan være ulønnsom
for staten, men lønnsom for oljeselskapene, særlig i en
tid hvor energimarkedene er i rask endring, og hvor
det hefter stor usikkerhet ved fremtidig prisutvikling i
olje- og gassektoren.
D i s s e m e d l e m m e r fremmer derfor følgende
forslag:
«Stortinget ber regjeringen utarbeide lønnsomhetsberegninger for staten etter skattevirkninger ved
vurdering av alle fremtidige investeringer på norsk sokkel, og at disse beregningene kommer inn i vurderingsgrunnlaget når nye investeringer skal til behandling i
Stortinget.»
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 kraftforsyning fra
land er et viktig virkemiddel for å kutte norske punktutslipp av klimagasser. D i s s e m e d l e m m e r viser til at
klimagassutslippene fra norsk sokkel har gått opp med
83,3 pst. siden 1990. D i s s e m e d l e m m e r viser til at
Norge skal kutte sine klimagassutslipp betydelig i årene
fremover, og mener det vil være krevende å få aksept for
betydelige kutt i noen sektorer samtidig som andre sektorer får mulighet til å øke sine utslipp betydelig. D i s s e
m e d l e m m e r mener derfor landstrøm må være regelen og ikke unntaket som kraftforsyning offshore. Dette

6640
14

inkluderer elektrifisering av enkeltfelt og tilrettelegging
for områdeløsninger der enkeltfelt ikke kan løfte investeringen alene. D i s s e m e d l e m m e r har merket seg at
forklaringene på hvorfor krafttilførsel fra land er blitt
valgt bort, har vært stort sett de samme i 20 år. D i s s e
m e d l e m m e r undrer seg over at en næring som har
gjort store teknologiske fremskritt på de fleste områder
de siste 20 årene, ikke har klart å løse utfordringene med
krafttilførsel fra land.
Standardkontrakter
K o m i t e e n s m e d l e m f r a S o s i a l i s t i s k Ve n s t r e p a r t i viser til at det er fremforhandlet standardkontrakter mellom Norsk olje og gass og Norsk Industri.
Slike kontrakter er produktivitetsfremmende (fjerner
usikkerhet og etablerer standarder) og er kjent for norsk
leverandørindustri. Det bør derfor komme pålegg overfor utbygger om å ta i bruk slike standardkontrakter ved
utbyggingen.
D e t t e m e d l e m fremmer følgende forslag:
«Stortinget ber regjeringen pålegge bruk av Norsk
olje og gass og Norsk Industris framforhandlede standardkontrakter når petroleumsfelter bygges ut.»
Utbygging og drift av Johan Castberg-feltet
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 plan for utbygging og drift av Johan Castbergfeltet. Dette er det hittil største oljefeltet som er funnet i
Barentshavet. Med en forventet produksjonsperiode på
tretti år blir prosjektet viktig for sysselsetting og verdiskaping i generasjoner fremover. Utbyggingen er lønnsom ved oljepriser på over 35 USD per fat.
F l e r t a l l e t viser til at Johan Castberg-utbyggingen
vil bli viktig for norsk olje- og gassindustri, da utbyggingen sammenfaller med en tid preget av lav oljepris og lavere aktivitet i næringen enn tidligere.
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 operatøren har vurdert balansepris til 31 USD
per fat. Regjeringen konkluderer med at dette viser at
prosjektet er robust for eventuell klimarisiko med lavere priser. D i s s e m e d l e m m e r viser til at dette ikke er
en tilfredsstillende samfunnsøkonomisk analyse som
gir Stortinget den nødvendige informasjonen til å fatte
en informert beslutning. Miljødirektoratet har etterlyst
analyser av hva lønnsomheten i prosjektet vil være dersom kvoteprisen i fremtiden reflekterer kostnaden ved
å nå Paris-målet. Dette har operatøren avvist å fremlegge, med henvisning til veiledningen for PUD og PAD.
D i s s e m e d l e m m e r viser til at de samfunnsøkonomiske konsekvensene ikke er tilstrekkelig utredet, og at
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dette umuliggjør en velinformert beslutning i Stortinget.
D i s s e m e d l e m m e r vil derfor fremme følgende
forslag:
«Stortinget ber regjeringen komme tilbake til
Stortinget med samfunnsøkonomiske beregninger av
Castberg-prosjektet hvor de reelle klimarisikoene og
-kostnadene er inkludert.»
D i s s e m e d l e m m e r viser til at det samtidig er
viktig at Stortinget i fremtiden får seg reelle beregninger
forelagt når større prosjekter som dette skal vurderes og
besluttes. D i s s e m e d l e m m e r fremmer derfor følgende forslag:
«Stortinget ber regjeringen fremme forslag til endring i ‘Veiledning til plan for utbygging og drift av en petroleumsforekomst (PUD) og plan for anlegg og drift av
innretninger for transport og for utnyttelse av petroleum (PAD)’. Veiledningen må sikre at en reell samfunnsøkonomisk analyse presenteres for Stortinget hvor de
reelle klimakostnadene av forslagene presenteres.»
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 mener Norge skal la olje og gass bli liggende,
til beste for klimaet og i respekt for framtidige generasjoner, og går derfor mot nye oljeutbygginger. Per i dag
er det ikke politisk flertall for et slikt syn i norsk oljepolitikk. D e t t e m e d l e m vil derfor jobbe for at det stilles
strengest mulig vilkår ved petroleumsutbygginger som
det er politisk flertall for.
Ilandføring
K o m i t e e n s f l e r t a l l , alle unntatt medlemmet
fra Miljøpartiet De Grønne, viser til at Statoil på komiteens høring 3. mai 2018 beskriver at det ikke er tatt stilling til hvilken løsning en skal benytte for eventuell
ilandføring. F l e r t a l l e t vil påpeke viktigheten av den
grundige utredningen av en omlastningsterminal eller
en skip-til-skip-løsning som nå pågår, da det er av betydning for lokale ringvirkninger.
E t a n n e t f l e r t a l l , alle unntatt medlemmene fra
Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne,
minner om at stor oppslutning om olje- og gassvirksomheten på sikt er en sentral forutsetning for næringens fremtid. Det forutsetter at folk opplever næringen
som seriøs, og at den er opptatt av å begrense klimautslippene og av å skape arbeidsplasser og ringvirkninger
lokalt. D e t t e f l e r t a l l e t mener det er svært viktig at
folk lokalt opplever en direkte økt sysselsettingseffekt
ved utbygging av store oljefelt.
D e t t e f l e r t a l l e t påpeker viktigheten av en
ilandføringsterminal på Veidnes i Finnmark med mulighet for å betjene flere felt og med gode utsikter til økt

6641
Innst. 368 S – 2017–2018

volum av råolje i Barentshavet. D e t t e f l e r t a l l e t er
opptatt av at petroleumsvirksomhet til havs skal gi arbeidsplasser og næringsutvikling på land. I 1971 vedtok
Stortinget «De ti oljebud». Et av de aller viktigste budene
var at ressursene på norsk sokkel som hovedprinsipp
skulle ilandføres i Norge. D e t t e f l e r t a l l e t mener at
aktiviteten i Barentshavet må organiseres og drives slik
at ringvirkningene bidrar til sysselsetting og næringsutvikling i Nord-Norge. Ilandføring av olje fra felt i Barentshavet til oljeterminal på Veidnes i Nordkapp kan
være et viktig bidrag i så måte.
D e t t e f l e r t a l l e t viser til at oljeselskapene, som
siden 2015 i et eget industriprosjekt (Barents Sea Oil Infrastructure (BSOI)), har utredet mulighetene for etablering av en omlastningsterminal på Veidnes i Nordkapp,
men at de til nå ikke har lykkes i å identifisere en lønnsom omlastningsløsning.
D e t t e f l e r t a l l e t minner om at det i 2013 ble feiret at det skulle bygges en ny ilandføringsterminal for
olje fra Barentshavet, med egen terminal planlagt til
Veidnes. Det skjedde som følge av at Equinor, tidligere
Statoil, da offentliggjorde et konseptvalg for nåværende
Castberg med en slik terminal. D e t t e f l e r t a l l e t vil
understreke at Equinor gjennom dette skapte store forventninger lokalt i Honningsvåg, og selv om sentrale
premisser for beslutningen ikke har slått til, er ønsket
om disse arbeidsplassene lokalt like stort.
D e t t e f l e r t a l l e t understreker at sterk oppslutning i befolkningen er en forutsetning for fortsatt norsk
oljeutvinning. Derfor må også produksjonen komme
fellesskapet til gode gjennom arbeidsplasser og styrking
av lokalsamfunnene. Folk som bor i Finnmark, skal dra
nytte av oljeproduksjonen. D e t t e f l e r t a l l e t er derfor opptatt av at selskapene legger aktivt til rette for at
lokalt og regionalt næringsliv kan delta aktivt, særlig i
den langsiktige produksjonsfasen for feltet. D e t t e
f l e r t a l l e t viser videre til at rettighetshaverne senest
to år etter at feltet er satt i produksjon, skal gjennomføre
en analyse av regionale og lokale ringvirkninger av utbyggingen.
D e t t e f l e r t a l l e t understreker ønsket om at oljen på Johan Castberg-feltet skal tas opp med størst mulige lokale ringvirkninger. D e t t e f l e r t a l l e t registrerer at selskapene slår fast at den utredede ilandføringsløsningen ikke er samfunnsmessig eller industrielt
lønnsom i forbindelse med denne utbyggingen alene.
D e t t e f l e r t a l l e t understreker at ved etablering av
flere produserende felt i Barentshavet må disse sees i
sammenheng med Johan Castberg og bygging av en
ilandføringsterminal på Veidnes.
D e t t e f l e r t a l l e t mener det er avgjørende med et
best mulig beslutningsgrunnlag også i denne saken.
D e t t e f l e r t a l l e t mener derfor det er viktig at arbeidet i BSOI videreføres, blant annet ved at det ses på en
nedskalert omlastningsterminal i kombinasjon med en
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eventuell skip-til-skip-løsning i Sarnesfjorden. D e t t e
f l e r t a l l e t har i så måte vektlagt at en videre utredning
ikke forringer 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. Identifiseres det en lønnsom omlastningsløsning i Finnmark gjennom det videre utredningsarbeidet, legger d e t t e f l e r t a l l e t til grunn at
Castberg-feltet skal benytte denne.
D e t t e f l e r t a l l e t foreslår:
«Stortinget ber regjeringen sørge for at senest ved
etablering av flere produserende felt i Barentshavet må
disse sees i sammenheng med Johan Castberg og bygging av en ilandføringsterminal på Veidnes i Finnmark.»
«Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget på egnet måte – innen utgangen av 2018 og med
sikte på vedtak – om utredningene Barents Sea Oil Infrastructure gjør om en nedskalert terminalløsning og en
skip-til-skip-løsning på Veidnes i Finnmark. Beslutningen skal bygge på hensyn til god ressursforvaltning.»
K o m i t e e n s m e d l e m f r a S o s i a l i s t i s k Ve n s t r e p a r t i viser til at i utgangspunktet lå ilandføring av
petroleum til Veidnes i Nordkapp inne i det originale
konseptet. Ilandføring vil kunne skape betydelige lokale ringvirkninger. Partnernes reviderte konsept skiller
ut ilandføring som et eget prosjekt som ikke vil utløses
av Johan Castberg-utbyggingen.
D e t t e m e d l e m viser til at utbygging uten ilandføring innebærer at landsdelen går glipp av de positive
ringvirkningene som oljebransjen har brukt som brekkstang for å få tilgang til nye områder i Barentshavet.
D e t t e m e d l e m viser videre til at Stortinget kunne anmodet regjeringen om å stille krav om ilandføring av
olje fra Johan Castberg-feltet til Finnmark for å utløse
lokale ringvirkninger, slik Sosialistisk Venstreparti foreslo i Stortinget i vårsesjonen 2017. D e t t e m e d l e m viser til at et slikt krav ikke ble støttet av andre partier enn
Miljøpartiet de Grønne.
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
fremmer følgende forslag:
«Stortinget ber regjeringen stille krav om ilandføring av olje fra Johan Castberg-feltet til Finnmark for å
utløse lokale ringvirkninger.»
Samfunnsmessige konsekvenser
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 inntektene fra norsk petroleumsnæring har
tjent oss godt, og vil videreføre politikken der all framti-
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dig utbygging av olje- og gassfelt skal være samfunnsøkonomisk lønnsom og bidra til det norske fellesskapet.
F l e r t a l l e t viser til at samlede kostnader for utbygging og 30 års drift av Castberg-feltet er om lag 95
mrd. kroner, og at samlede inntekter er estimert til om
lag 270 mrd. kroner, og viser videre til at størsteparten
av overskuddet tilfaller det norske samfunnet gjennom
skattesystemet og SDØE-ordningen. F l e r t a l l e t påpeker at Castberg-utbyggingen vil være en stor del av den
investering som skal skje på norsk sokkel i årene framover. Dermed er den svært viktig for hele petroleumsvirksomheten og leverandørindustrien.
F l e r t a l l e t er opptatt av at utbyggingen skal gi positive ringvirkninger for Nord-Norge. Det er beregnet at
40 pst. av den nasjonale verdiskapningen i driftsfasen
kommer regionalt i Nord-Norge. F l e r t a l l e t viser til at
selskapene, senest to år etter at feltet er satt i produksjon, skal gjennomføre en analyse av regionale og lokale
ringvirkninger av utbyggingen.
F l e r t a l l e t er svært opptatt av at utbyggingen ikke
skal gi store miljøpåvirkninger. Det er forventninger om
at det gjennomføres tiltak for å begrense utslipp til luft
og sjø, arealbeslag og fysiske inngrep.
Havvind
K o m i t e e n viser til at det fremgår av Prop. 80 S
(2017–2018) Utbygging og drift av Johan Castberg-feltet
med status for olje- og gassvirksomheten, side 54 at:
«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.»
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,
påpeker at utviklingen innen havvind har skutt fart de
siste årene, og at det er grunn til å tro at teknologien ytterligere vil forbedres, og at kostnadene vil gå ned. Equinor har bygget ut flere havvindparker i Storbritannia og
åpnet den første vindparken med flytende turbiner i
Skottland i oktober 2017. De første områdene på norsk
sokkel for utbygging av havvind er planlagt utlyst i
2018. F l e r t a l l e t viser til at flytende havvind i økende
grad vil bli en viktig del av verdens energiforsyning, og
utgjør et stort verdiskapingspotensial for norsk maritim
og offshore leverandørindustri. F l e r t a l l e t mener at
Equinor, sammen med andre operatører i området,
fortløpende må vurdere om en områdeløsning der havvind kan dekke deler av behovet for kraft og varmekraft,
kan være samfunnsøkonomisk lønnsom.
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Lønnsomhet
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 viser til at Prop. 80 S (2017–
2018) presenterer Johan Castberg-feltet som et samfunnsøkonomisk lønnsomt og robust prosjekt som kan
gjennomføres. D i s s e m e d l e m m e r viser til at flere
utbygginger på norsk sokkel har hatt store kostnadsavvik fra de planer som opprinnelig ble presentert for
Stortinget da utbyggingene ble godkjent. D i s s e m e d l e m m e r viser videre til Miljødirektoratets høringsuttalelse til konsekvensutredningen av prosjektet, der direktoratet skriver:
«Konsekvensutredningsdokumentet fra Statol presenterer kun en lønnsomhetsberegning (…). Rask utvikling i nullutslippsteknologier og strammere global
klimapolitikk øker usikkerheten rundt fremtdigie oljeog gasspriser. Å nå målene i Parisavtalen innebærer rask
global avkarbonisering av både kraft- og transportsektoren, og dermed et permanent skifte i etterspørselen
etter fossile ressurser. Vi viser til anbefalingene fra G20landenes Financial Stability Board, hvor en av hovedanbefalingene er å benytte ulike scenarier for å vurdere klimarisiko. TCFD anbefaler at virksomheter, i tillegg til de
framtidsscenarioer som vanligvis benyttes, bruker et
togradersscenario for å beskrive mulig utvikling med
langt strammere klimapolitikk globalt og/eller langt
raskere utvikling og implementerering av nullutslippsteknologier. (…) Etter vårt syn er det viktig at Stortinget
presenteres for den reelle økonomiske usikkerheten i
prosjektet, og ikke kun med èn lønnsomhetsvurdering
som baserer seg på forutsetninger hvor det er stor usikkerhet knyttet til hver enkelt forutsetning.»
Klimagassutslipp
K o m i t e e n s m e d l e m f r a S o s i a l i s t i s k Ve n s t r e p a r t i viser til at utbygging og drift av Castberg-feltet slik det nå foreslås, vil medføre betydelige utslipp til
luft av CO2, CH4, nmVOC, NOx, SOx, svart karbon og
partikler. I driftsfasen vil størstedelen av utslippene
stamme fra kraftgenerering med gassturbiner. D e t t e
m e d l e m viser til at drift av feltet forventes å medføre
årlige gjennomsnittlige utslipp på om lag 315 000 tonn
CO2, 540 tonn NOx og 140 tonn nmVOC. D e t t e m e d l e m viser til Miljødirektoratet, som skriver:
«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).»
D e t t e m e d l e m viser til at utbygger av feltet har
valgt en utbyggingsløsning med skipsformet FPSO, som
har tekniske begrensninger mht. elektrifisering siden
det roterer rundt en dreieskive. En sirkulær produksjonsenhet som ikke har denne tekniske begrensingen,
ble valgt bort i tidlig fase.
D e t t e m e d l e m viser til at Miljødirektoratet i sin
uttalelse til program for konsekvensutredningen anmo-
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det Equinor om at konsekvensutredningen også synliggjorde tiltakskostnadene ved elektrifisering av en sirkulær produksjonsenhet. Equinor etterkom ikke dette,
med den begrunnelse at de mente dette ikke var en aktuell utbyggingsløsning.
D e t t e m e d l e m mener at alternative utbyggingsløsninger, og mulighetene for elektrifisering av feltet
med disse, ikke er tilstrekkelig utredet. D e t t e m e d l e m viser til at Miljødirektoratet i sin høringsuttalelse
kommer med kritikk av konsekvensutredningen (KU)
av Johan Castberg. Direktoratet mener at siden konkrete beregninger av tiltakskostnader for en konkret utbyggingsløsning med utslippsfri kraft- og varmeforsyning
mangler, så er utredningen som helhet mangelfull. Direktoratet skriver:
«På enkelte områder mener vi foreliggende KU ikke
gir god nok eller tilstrekkelig informasjon om miljøkonsekvensene. Blant annet kan valg av utbyggingsløsning
medføre at elektrifisering av feltet ikke kan gjennomføres, med de miljømessige konsekvenser dette har, samtidig som alternative utbyggingsløsninger og mulighetene for elektrifisering av feltet med disse, ikke er tilstrekkelig utredet.»
D e t t e m e d l e m viser til at utredet utbyggingsløsning låser norske klimagassutslipp på et høyere nivå
enn nødvendig i flere tiår framover. D e t t e m e d l e m
viser til at levetiden for petroleumsfelter ofte blir lengre
enn hva man forutsetter på godkjenningstidspunktet.
Johan Castberg er allerede planlagt å produsere i 30 år,
fram til år 2052, og kommer dermed til å produsere petroleum og slippe ut klimagasser helt fram til perioden
da Stortinget har bestemt at Norge skal være et lavutslippssamfunn. En slik beslutning er vanskelig å godkjenne uten at alternativ utbyggingsløsning uten utslipp i produksjonsfasen er utredet og lagt fram.
D e t t e m e d l e m viser til at regjeringen tidligere
har uttalt at de har ambisjoner om å kutte i utslippene
av klimagasser fra petroleumssektoren. Statsminister
Erna Solberg uttalte følgende i spørretimen 9. april
2014, den gang om mulig elektrifisering av Utsirahøyden:
«Jeg mener at utslippene fra olje- og gassvirksomheten skal ned, men jeg sier det jeg mener, at 2020 er et veldig tidlig perspektiv for å få det til, fordi investeringene
nesten burde vært gjort nå hvis de faktisk skulle hatt stor
effekt i 2020.»
D e t t e m e d l e m mener at for at Stortinget skal
kunne foreta en reell vurdering av ulike utbyggingsløsninger, bør det fremlegges en tilleggsutredning, hvor
mulighetene for å elektrifisere med andre utbyggingsløsninger er utredet.
På denne bakgrunn fremmer d e t t e m e d l e m følgende forslag:
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«Stortinget ber regjeringen sørge for at det gjennomføres en tilleggsutredning for Johan Castberg-feltet, der kraft- og varmebehovet til driften av feltet
dekkes av kraft-fra-land eller annen fornybar eller utslippsfri energiforsyning, og at denne gjennomføres og
legges fram før Prop. 80 S (2017–2018) sluttbehandles.»
D e t t e m e d l e m viser videre til at utbyggingsprosjekter i langt større grad enn før planlegges med skipsformet FPSO. D e t t e m e d l e m viser videre til at
utfordringen med en skipsformet FPSO er overføringen
av høyspent likestrøm (HVDC) gjennom en dreieskive,
samt begrensinger knyttet til hvor store mengder vekselstrøm (HVAC) som kan overføres gjennom dreieskiven.
D e t t e m e d l e m viser videre til at Equinor i forbindelse med Johan Castberg-utbyggingen viser til studier som viser at det er mulig å benytte vekselstrømteknologi til del-elektrifisering, men der verifisering gjenstår før gjennomførbarhet kan bekreftes eller avkreftes.
Equinor viser videre til at det ikke pågår arbeid med
kvalifisering av teknologi for overføring av større mengder vekselstrøm.
D e t t e m e d l e m viser til at Miljødirektoratet uttaler følgende:
«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.»
D e t t e m e d l e m viser videre til at Miljødirektoratet anbefaler 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 gjennomføres.
D e t t e m e d l e m foreslår:
«Stortinget ber regjeringen sørge for følgende nye
vilkår for godkjenning av plan for utbygging og drift av
Johan Castberg-feltet:
Rettighetshaverne skal gjennomføre et program for
å sikre teknologiutvikling og kvalifisering av teknologi
for overføring av store kraftmengder til produksjonsskip. Nærmere tidsramme for gjennomføring settes av
Oljedirektoratet.
Rettighetshaverne skal legge fram en plan for hvordan en områdeløsning for kraft fra land kan gjennomføres. Nærmere tidsramme for gjennomføring settes av
Oljedirektoratet.»
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Forslag fra mindretall

Forslag fra Sosialistisk Venstreparti:

Forslag fra Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet
De Grønne:

Forslag 8

Forslag 1
Stortinget ber regjeringen sørge for at vesentlige
kontraktsmessige forpliktelser ikke inngås og byggearbeid ikke påbegynnes, før plan for utbygging og drift
(PUD) av en petroleumsutbygging er godkjent.
Forslag 2
Stortinget ber regjeringen utarbeide lønnsomhetsberegninger for staten etter skattevirkninger ved vurdering av alle fremtidige investeringer på norsk sokkel, og
at disse beregningene kommer inn i vurderingsgrunnlaget når nye investeringer skal til behandling i Stortinget.
Forslag 3
Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med samfunnsøkonomiske beregninger av Castberg-prosjektet hvor de reelle klimarisikoene og -kostnadene er inkludert.
Forslag 4
Stortinget ber regjeringen fremme forslag til endring i «Veiledning til plan for utbygging og drift av en petroleumsforekomst (PUD) og plan for anlegg og drift av
innretninger for transport og for utnyttelse av petroleum (PAD)». Veiledningen må sikre at en reell samfunnsøkonomisk analyse presenteres for Stortinget hvor de
reelle klimakostnadene av forslagene presenteres.
Forslag 5
Stortinget ber regjeringen stille krav om ilandføring
av olje fra Johan Castberg-feltet til Finnmark for å utløse
lokale ringvirkninger.
Forslag 6
Stortinget ber regjeringen stoppe videre tildelinger
av lisenser inntil Stortinget har fått seg forelagt korrekt
informasjon, og åpningen av Barentshavet kan vurderes
på korrekt grunnlag.

Stortinget ber regjeringen stille som krav at plan for
utbygging og drift (PUD) av alle nye petroleumsfelter
skal gjennomføre en full utredning av et utbyggingskonsept der vilkåret er bruk av kraft fra land-løsning eller
annen fornybar energiforsyning for kraft- og varmebehovet til driften av feltet.
Forslag 9
Stortinget ber regjeringen stille som krav at plan for
utbygging og drift (PUD) av alle nye petroleumsfelter
sikrer bruk av kraft fra land-løsning eller annen fornybar energiforsyning for kraft- og varmebehovet til driften av feltet.
Forslag 10
Stortinget ber regjeringen pålegge bruk av Norsk
olje og gass og Norsk Industris framforhandlede standardkontrakter når petroleumsfelter bygges ut.
Forslag 11
Stortinget ber regjeringen sørge for at det gjennomføres en tilleggsutredning for Johan Castberg-feltet, der
kraft- og varmebehovet til driften av feltet dekkes av
kraft-fra-land eller annen fornybar eller utslippsfri energiforsyning, og at denne gjennomføres og legges fram
før Prop. 80 S (2017–2018) sluttbehandles.
Forslag 12
Stortinget ber regjeringen sørge for følgende nye vilkår for godkjenning av plan for utbygging og drift av Johan Castberg-feltet:
Rettighetshaverne skal gjennomføre et program for
å sikre teknologiutvikling og kvalifisering av teknologi
for overføring av store kraftmengder til produksjonsskip. Nærmere tidsramme for gjennomføring settes av
Oljedirektoratet.
Rettighetshaverne skal legge fram en plan for hvordan en områdeløsning for kraft fra land kan gjennomføres. Nærmere tidsramme for gjennomføring settes av
Oljedirektoratet.

Forslag 7
Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med nye anslag over forekomstene og samfunnsøkonomisk lønnsomhet knyttet til Barentshavet SørØst. Det forutsettes bl.a. at en korrekt CO2-pris, som forutsetter å inkludere kostnadene for å nå 2-gradersmålet,
inkluderes i beregningene. Samfunnskostnadene av
global oppvarming forutsettes også hensyntatt i beregningene.

Komiteens tilråding
Komiteens tilråding fremmes av komiteen, alle
unntatt medlemmene fra Sosialistisk Venstreparti og
Miljøpartiet De Grønne.
K o m i t e e n har for øvrig ingen merknader, viser
til proposisjonen og råder Stortinget til å gjøre følgende
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må disse sees i sammenheng med Johan Castberg og
bygging av en ilandføringsterminal på Veidnes i Finnmark.

vedtak:
I
Stortinget samtykker i at Olje- og energidepartementet godkjenner plan for utbygging og drift av Johan Castberg-feltet.
II
Stortinget samtykker i at Petoro AS, som er rettighetshaver for statens deltakerandel (SDØE), kan delta
i utbygging og drift av Johan Castberg-feltet.

IV
Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget på egnet måte – innen utgangen av 2018 og
med sikte på vedtak – om utredningene Barents Sea
Oil Infrastructure gjør om en nedskalert terminalløsning og en skip-til-skip-løsning på Veidnes i Finnmark. Beslutningen skal bygge på hensyn til god ressursforvaltning.

III
Stortinget ber regjeringen sørge for at senest ved
etablering av flere produserende felt i Barentshavet
Oslo, i energi- og miljøkomiteen, den 31. mai 2018

Ketil Kjenseth

Hege Haukeland Liadal

leder

ordfører
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11. jun. – Utbygging og drift av Johan Castberg-feltet med status for olje- og gassvirksomheten

Mitt spørsmål til statsråden går på når og hvordan
statsråden ser for seg at dette arbeidet skal foregå. Og
hvor raskt kan vi vente et resultat av dette arbeidet?
Statsråd Iselin Nybø [17:26:48]: Jeg er glad for at det
er en enstemmig komité som står bak dette, for da får vi
anledning til å vurdere regelverket under ett og vurdere
alle typer skoler. Selvfølgelig må bibelskolene og de andre kapittel 4-skolene inngå i en sånn vurdering.
Ettersom Stortinget ennå ikke har fattet vedtak om at
vi skal foreta den gjennomgangen, vil jeg ikke forskottere nå hvor raskt vi kan få dette på plass. Men som flere
har vært inne på tidligere, er én ting at vi nå får tatt denne gjennomgangen, og så får vi legge opp til at det kan
tas en debatt etter at vi har sett på alle skolene under ett.
Presidenten: Replikkordskiftet er avslutta.
Fleire har ikkje bedt om ordet til sak nr. 15.
S a k n r . 1 6 [17:27:43]
Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Utbygging
og drift av Johan Castberg-feltet med status for olje- og
gassvirksomheten (Innst. 368 S (2017–2018), jf. Prop. 80
S (2017–2018))
Presidenten: Etter ønske frå energi- og miljøkomiteen vil presidenten føreslå at taletida vert avgrensa til 5
minutt til kvar partigruppe og 5 minutt til medlemer av
regjeringa.
Vidare vil presidenten føreslå at det ikkje vert gjeve
høve til replikkar, og at dei som måtte teikna seg på
talarlista utover den fordelte taletida, får ei taletid på
inntil 3 minutt.
– Det er vedteke.
Hege Haukeland Liadal (A) [17:28:34] (ordfører for
saken): Først vil jeg få lov til å takke komiteen for et
godt samarbeid i saken vi i dag skal behandle: arbeidet
med utbygging og drift av Johan Castberg-feltet samt
en status for olje- og gassvirksomheten.
Stortinget vil med sin flertallsinnstilling i dag være
med og si tydelig hvilke samfunnsforventninger en har
til framtidens olje- og gassvirksomhet – at vi bruker den
viktige erfaringen klokt og den opparbeidede kompetanse hver enkelt ansatt i petroleumsnæringen har, til å
løfte oss inn i morgendagen. Det er sånn vi har bygget
opp vår olje- og gassnæring. Vi har organisert oss med
sterke arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner
sammen med staten – en beundringsverdig modell for
andre land. Vi har skapt store verdier her hjemme, og
det er også et mål for framtiden.
For Arbeiderpartiet har det vært avgjørende viktig at
vi også har tenkt langsiktig, og at det i bunnen for alt vi
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gjør, ligger tydelige krav om HMS, helse, miljø og sikkerhet.
Norsk sokkels suksess har selvsagt handlet om naturgitte forutsetninger, men også om visjoner og langsiktig
tenkning. Den har handlet om en innovativ og kunnskapsdrevet industri, hvor samspillet i den norske modellen har vært helt avgjørende. Det er også slik vi skal
klare det grønne skiftet. Sammen med petroleumsnæringen skal vi nå Paris-målene.
Olje- og gassnæringen er i dag en helt annen næring
enn den var i 1972, da jeg ble født. Det er allikevel noe
som fremdeles ligger fast, og det er forutsigbarhet for
bransjen, et viktig prinsipp som flertallet på Stortinget
står bak.
Det som vil prege debatten i framtiden, vil være f.eks.
petroleumsnæringen som virkemiddel til å nå Paris-målene og at vi bremser den globale oppvarmingen gjennom de mulighetene som ligger i karbonfangst, transport og lagring. Gode løsninger og et marked for karbonfangst, transport og lagring er det viktigste Norge
kan bidra med for å nå klimamålene, men det er også
viktig for å sikre et lengre liv for og en langsiktig oppslutning om olje- og gassvirksomheten.
Debatten kommer også til å bli preget av de mulighetene som ligger foran oss ved digitalisering. Så vil Arbeiderpartiet, som tidligere sagt, være opptatt av de store
linjene, ikke minst de ti oljebud som Stortinget vedtok i
1971, der et av de viktigste budene var at ressursene på
norsk sokkel som hovedprinsipp skulle ilandføres i Norge.
Jeg er glad for at vi i dag legger inn en flertallsinnstilling om å se på muligheter for havvind på norsk sokkel.
Utviklingen innen havvind har skutt fart de siste årene,
og det er grunn til å tro at teknologien vil forbedres, og
at kostnadene vil gå ned.
Avslutningsvis vil jeg si noe om ilandføringsterminaler. Før naturgassalderen slo inn over landet, var Kårstø
i Rogaland en liten, idyllisk grend ved Boknafjorden
med stoppested for dampskip og rutebåt mellom Skjoldastraumen og Stavanger. Det var en butikk, det var
smie og postkontor, noen hus, noen småbruk og gårdsbruk med landskap i et romslig og småkupert terreng.
Dette landskapet ble tilbudt av kommunen til industri
tidlig på 1960-tallet, men terminalen kom først på 1980tallet. Et mektig kompetansemiljø og en viktig arbeidsplass vokste fram. Det er det den dag i dag.
På samme måte legger vi nå til rette for at Veidnes i
Nordkapp en gang skal få sin ilandføringsterminal. Her
er Stortinget i dag tydelig: Terminalen skal kunne realiseres senest ved åpningen av neste felt i Barentshavet.
Med dette anbefaler jeg flertallsvedtakene som er referert i innstillingen.
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M o r t e n Wo l d hadde her overtatt presidentplassen.
Stefan Heggelund (H) [17:33:13]: Mellom 2004 og
2016 vokste verdens befolkning med ca. én milliard
mennesker. På fire uker øker befolkningen i verden
med ca. ett Norge, og i løpet av ett år med ca. ett Tyskland. Dette er mennesker som trenger energi.
Faktum er at tilgang på energi har vært viktig for at
flere mennesker skal kunne løftes ut av fattigdom. Det
må vi ha i bakhodet når vi vet at Norge er en energinasjon. Vi har et ansvar med våre fantastiske naturressurser.
Tidligere denne våren har vi sett at det såkalte miljøpartiet SV mener at Norge ikke skal delta i et europeisk samarbeid om fornybar energi. På samme måte er
både MDG og SV imot utbygging og drift av Johan Castberg, som vi skal diskutere i dag.
Jeg er stolt av Norge som energinasjon. Vi har fantastiske, fornybare ressurser, og vi har fossile ressurser som
vi har vist at vi kan utvinne på en ansvarlig måte. Våre
strenge reguleringer på norsk sokkel bidrar til full transparens om utslipp. Og vi har en sokkel som krever CO2avgift.
Incentivene er der alltid for å kutte utslipp, og utslipp
kuttes. Reguleringene våre er faktisk så strenge at det
økonomisk sett for selskapene ikke er den mest attraktive sokkelen. Det er noe annet som tiltrekker, og det er
forutsigbarheten. De vet hvilke strenge krav som blir
stilt, de vet at de må betale veldig mye i skatt, men de vet
også hva de har å forholde seg til. Disse faktorene har
sammen bidratt til at vi på vår sokkel har fått en kunnskapsnæring, en næring som besitter en vanvittig kompetanse som vi kan bruke i dag, men som også blir viktig
i veien mot fornybarsamfunnet.
Så ser vi at det går rekordmye gass fra Norge til Europa. Den gassen gjør det lettere for Europa å fase ut kull i
kraftforsyningen. Slik er gass en viktig bro mot fornybar,
noe vi bl.a. har sett i Storbritannia.
I dag vedtar et bredt flertall plan for utbygging og
drift av Johan Castberg. På Johan Castberg-feltet vil vi
kunne utvinne ca. 558 mill. fat olje. Vi ser en produksjonsperiode på rundt 30 år. Investeringsforventningene er på rundt 47,2 mrd. kr, men utbyggingen vil ha høy
lønnsomhet, og den vil stå seg også mot lave oljepriser.
Nåverdien før skatt er beregnet til 74,2 mrd. kr, og dersom man finner en lønnsom løsning, kan også gassen
produseres og eksporteres.
Så har det også vært en debatt om lokale ringvirkninger. Jeg tror at ringvirkningene lokalt er én av flere viktige faktorer for næringens legitimitet. Dette prosjektet
bidrar til det – uten tvil.
Samtidig må jeg få lov til å nevne at det i 2013 ble feiret at det skulle bygges en ny ilandføringsterminal for
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olje fra Barentshavet, med egen terminal planlagt til
Veidnes. Selv om sentrale premisser for den beslutningen ikke har slått til, skapte dette store forventninger lokalt i Honningsvåg. Vi registrerer i dag at selskapene slår
fast at den utredede ilandføringsløsningen ikke er samfunnsmessig eller industrielt lønnsom med denne utbyggingen alene. Men jeg er glad for det vi vedtar i dag,
nemlig at ved etablering av flere produserende felt i Barentshavet må disse ses i sammenheng med Johan Castberg og bygging av en ilandføringsterminal på Veidnes.
Jeg er også glad for at flertallet påpeker at det i denne
saken er viktig med et best mulig beslutningsgrunnlag,
at arbeidet i BSOI derfor videreføres, og at alle beslutninger skal bygges på hensynet til god ressursforvaltning.
Dette er en viktig beslutning, det er en lønnsom beslutning og en beslutning som skal gi lokale ringvirkninger.
Terje Halleland (FrP) [17:37:26]: Dette er en stor dag.
Dette er en stor dag for Norge, en stor dag for NordNorge og en stor dag spesielt for Finnmark. Med dagens
godkjennelse av utbyggingsplanen for Castberg-feltet
vedtar vi investeringer på 47 mrd. kr og 47 000 årsverk
de neste seks årene.
Det er mye som har forandret seg siden 2013, da vi så
en oljepris på langt over 100 dollar fatet. For mange har
det vært en tøff tid. Det har vært en kamp for økt produktivitet, effektivisering og reduserte kostnader. I dag
ser vi resultatet som er med på å sikre norsk konkurransekraft i landets viktigste næring.
Petroleumssektoren er vår desidert største og viktigste næring, med enorme ringvirkninger, verdiskaping
og inntekter til staten. Som rogalending vet jeg alt om
dette, men det kan være verdt å ta med seg at det er ikke
noen næring som har større betydning for distriktene i
Norge enn akkurat petroleumsnæringen. I 2016 var
nærmere 200 000 personer sysselsatt i næringen – eller i
tilknytning til den – og de bidro med 168 mrd. kr til
statskassen.
I 2017 kom det ti planer for utbygging og drift, med
en samlet investering på 120 mrd. kr. Ett av disse feltene
var Castberg, som blir behandlet i dag, et prosjekt som
man planla å bruke 100 mrd. kr på å bygge ut, og som var
avhengig av en minimumspris på rundt 80 dollar fatet. I
dag framstår Castberg som det prosjektet som tydeligst
viser en ny hverdag. I dag ligger det til grunn en plan for
utbygging og drift på 47 mrd. kr og en «break even» på
31 dollar fatet. Det er bare å gratulere de involverte med
et godt stykke arbeid, et arbeid som har ført til at prosjektet er realiserbart.
Nå er det mye som har endret seg i planen, og det er
en realitet at en har måttet gjøre tøffe valg for å klare det-
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te – en ilandføring er blant disse konsekvensene. Det ser
vi at det blir reagert på, men vi gjør oss selv en bjørnetjeneste om vi nå pålegger næringen ekstra kostnader.
Fremskrittspartiet – og regjeringen – kommer til å arbeide for ringvirkninger i Nord-Norge og Finnmark i
forbindelse med all aktivitet fra petroleumsnæringen.
Det er det ikke vanskelig å mene – det er helt nødvendig
for å lykkes. Vi ser nå i saken at med dagens løsning ligger det store positive ringvirkninger for hele regionen.
Dette er bare starten. En eventuell omlastingsløsning i
Finnmark for olje fra Castberg-feltet eller andre felt i Barentshavet må bygge på hensynet til god ressursforvaltning. Jeg merket meg at også Stortinget understreker
dette. En industriutvikling som inkluderer omlasting, er
avhengig av lønnsomhet og volumer.
Ole André Myhrvold (Sp) [17:41:05]: Johan Castberg-feltet er det hittil største oljefeltet som er funnet i
Barentshavet, og med en forventet produksjonsperiode
på inntil 30 år blir prosjektet viktig for sysselsetting og
verdiskaping i lang, lang tid framover.
Som det er blitt sagt før i debatten, ble det i 2013 feiret
at det skulle bygges en ny ilandføringsterminal for olje
fra Barentshavet, med egen terminal planlagt til Veidnes
i Finnmark. Det skjedde som en følge av at Equinor, tidligere Statoil, offentliggjorde et konseptvalg for nåværende Castberg med en slik terminal. Med det skapte
man store forventninger lokalt, men også nasjonalt.
Viktige sentrale premisser for beslutningen har ikke
slått til, men behovet for og ønsket om disse arbeidsplassene er like stort. Nå slås det fast at den utredede
ilandføringsløsningen ikke er samfunnsmessig eller industrielt lønnsom med denne utbyggingen alene. Derfor er det viktig for Senterpartiet i energi- og miljøkomiteen å understreke at ved etablering av flere produserende felt i Barentshavet må disse ses i sammenheng med
Johan Castberg og bygging av en ilandføringsterminal
på Veidnes.
Lokale arbeidsplasser og verdiskaping er viktig for
Senterpartiet. Å få til en ilandføringsterminal på Veidnes i Finnmark med mulighet til å betjene flere felt er
derfor avgjørende viktig.
Senterpartiet er opptatt av at petroleumsvirksomheten til havs også skal gi arbeidsplasser og næringsutvikling på land. I 1971 vedtok Stortinget «de ti oljebud». Et
av de aller viktigste budene var at ressursene på norsk
sokkel som hovedprinsipp skulle ilandføres i Norge. Aktiviteten i Barentshavet må organiseres og drives slik at
ringvirkningene bidrar til sysselsetting og næringsutvikling i Nord-Norge. Ilandføring av olje fra felt i Barentshavet til oljeterminalen på Veidnes i Nordkapp vil være et
viktig bidrag i så måte.
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Positive ringvirkninger i hele landet og lokalt i regionen er en forutsetning for fortsatt norsk oljeutvinning.
Det er det som gir legitimitet. Derfor må også produksjonen komme fellesskapet til gode gjennom arbeidsplasser og styrking av lokalsamfunn. Folk som bor i Finnmark, skal dra nytte av oljeproduksjonen, og Senterpartiet er derfor opptatt av at selskapene legger aktivt til rette for at lokalt og regionalt næringsliv kan delta, særlig i
den langsiktige produksjonsfasen for feltet. Derfor mener også Senterpartiet det er viktig at rettighetshaverne
senest to år etter at feltet er satt i produksjon, skal gjennomføre en analyse av regionale og lokale ringvirkninger av utbyggingen.
Lars Haltbrekken (SV) [17:44:14]: Denne våren har
vi satt stadig nye varmerekorder. I april i år var den firehundrede måneden på rad over normaltemperaturen.
Sist vi hadde en måned med temperaturer under gjennomsnittet, var i desember 1984. Ronald Reagan var da
en måned unna å starte sin andre presidentperiode, og
«Wake Me Up Before You Go-Go» med Wham! toppet
Billboard-lista. I Norge hadde vi en statsminister, Kåre
Willoch, som noen år senere advarte mot et for høyt oljeutvinningstempo. Ingen av dagens 30-åringer har
opplevd en måned der temperaturen på kloden har ligget under normalen. De har bare opplevd temperaturer
over snittet.
Klimatrusselen tilhører ikke lenger bare framtiden.
Endringene skjer her og nå. Men den gode nyheten er at
vi kan begrense skadene om vi vil. Den gode nyheten er
at vi kan overlate en levelig klode til våre barn om vi vil.
Den gode nyheten er også at vi gjør ganske mye allerede.
Når 350 millioner tok kollektivtrafikk i Oslo og Akershus heller enn å kjøre bil i fjor, har det en enorm effekt
på både CO2-utslipp og lokal forurensning.
For å få til en felles klimadugnad trenger vi derfor politikere som støtter opp om ønskene til folk flest om å bidra. Når 2017 ble det første året der flere brukte kollektiv
enn bil i Oslo, er det fordi byrådet satser massivt på kollektivutbygging og gjør det litt mer tungvint å kjøre bil.
Mens vi alle reiser mer kollektivt, kjører flere elbiler, sykler mer og bidrar til å redusere utslippene, velger regjeringen aktivt å føre en politikk som øker utslippene
igjen. Utslippene fra gasskraftverket på oljefeltet Johan
Castberg er like høye som de utslippskuttene alle norske
elbilister har bidratt med. Dette setter denne saken i
perspektiv. Det er også dobbelt så mye som de beregnede kuttene av innsatsen som gjøres i de store byene for å
øke kollektivtrafikken. Regjeringen inviterer oss på
klimadugnad. Mange bidrar, men sammen med stortingsflertallet får regjeringen nullet ut effekten av vår felles innsats med ett enkelt vedtak i Stortinget.
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I tillegg er det høyst kritikkverdig at Equinor, før Stortingets behandling av saken, har fått lov til å inngå kontrakter til en verdi av over 2 mrd. kr. Dette er å la oljenæringen snike seg forbi demokratisk kontroll og bare gå i
gang. Når Equinor har valgt en utbyggingsløsning som
gjør det umulig å kutte utslippene gjennom elektrifisering, og når de går i gang med utbyggingen før Stortinget
har fattet vedtak, gjør de det vanskelig for Stortinget å
gjøre vedtak som kutter utslippene. Derfor sier vi nei til
at oljenæringen sniker i køen, og nei til nye tildelinger
som øker utslippene dramatisk i en tid hvor vi må kutte.
Vi må begynne å omstille Norge ut av oljealderen nå.
Det påligger stortingsflertallet og regjeringen et stort ansvar i denne saken. Vi låser oss til store utslipp for flere
tiår framover, tiår hvor de norske utslippene skal gå dramatisk ned. Det er en villet politikk, det som skjer. Når
klimagassutslippene øker, er det fordi stortingsflertallet
aktivt ønsker at de skal gjøre det. Verden har funnet mer
olje, kull og gass enn det vi kan svi av dersom vi fortsatt
skal ha et levelig klima, og dersom framtidens generasjoner skal kunne oppleve måneder hvor gjennomsnittstemperaturen er under det som er snittet.
Jeg tar med det opp de forslagene som SV er alene om,
og dem vi står sammen med andre om.
Presidenten: Da har representanten Lars Haltbrekken tatt opp de forslagene han refererte til.
Ketil Kjenseth (V) [17:49:34] (komiteens leder): Venstres primærpolitikk for olje- og gassutvinning er i prinsippet enkel: Vi vil holde oss unna sårbare områder, det
skal være lønnsomt, og vi vil redusere klimagassutslipp
fra eksisterende petroleumsaktivitet.
Johan Castberg-feltet ligger i Barentshavet, et område
hvor Venstre i utgangspunktet er skeptisk til oljeaktivitet av hensyn til miljø, klima og økonomisk risiko i prosjektene. Jeløya-plattformen, som ligger til grunn for
dagens regjering, innebærer at det ikke skal åpnes for oljeaktivitet i Lofoten, Vesterålen, Senja, Mørefeltene, Skagerrak, Jan Mayen og iskanten. Iskanten skal defineres i
forbindelse med revidering av forvaltningsplanen for
Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten, etter
Faglig forums anbefalinger. Debatten om iskanten skal
vi komme tilbake til, og det samme gjelder områder av
Barentshavet – spesielt Bjørnøya har vært nevnt. Men
det som er et faktum, er at Johan Castberg er et av feltene
som godkjennes i Stortinget før forvaltningsplanen er
ferdig.
Barentsregionen kan bli et nytt område for olje- og
gassaktivitet på norsk kontinentalsokkel. Snøhvit- og
Goliat-feltene er i produksjon, Johan Castberg behandler vi i dag i denne innstillinga. Eierne til Alta/Gotha- og
Wisting-feltene arbeider aktivt med å få dem modnet,
slik at det kan komme flere planer for utbygging og drift
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til Stortinget. Det er i tillegg utsikter til ytterligere funn
av olje- og gassforekomster i området.
Det som kjennetegner disse nordlige områdene, er
utfordrende klimatiske forhold, moderate vanndyp og
grunnreservoarer. I tillegg kan lokaliseringen langt fra
eksisterende infrastruktur, særlig for nye gassfelt, gjøre
dem lite økonomisk drivverdige. Et eksempel på det er
at temperaturen på den oljen vi tar opp på Goliat-feltet,
er 33 °C. På Johan Castberg vil den være på 37 °C, på Wisting-feltet helt nede i 17 °C, og for at oljen skal bli flytende, må den opp i 50 °C. Det sier noe om varmebehovet
som må til, altså den energien som må til, og jo lenger
nord, jo større vil også dette varmebehovet bli.
Vi erkjenner at den energien de mulige framtidige utbyggingene vil trenge for at det roterende maskineriet
skal varme opp oljen, i hvert fall i denne løsningen vil
komme i form av gassturbiner. Med det følger også store
CO2-utslipp. Det er en utfordring. Hvis framtidige utbyggere skal få behandlet sine saker én etter én, vil vi knapt
finne den områdeløsningen som gjør at vi får bedre løsninger med sikte på å redusere CO2-utslippene. Så departementet anmodes om å invitere aktuelle oljeselskaper og andre til å fremme forslag om områdeløsninger
for produksjon av elektrisk kraft, det være seg i form av
utslippsfrie gasskraftløsninger eller havvindløsninger,
som flertallet skisserer som en mulig løsning for framtida.
I snitt er det beregnet et utslipp fra disse gassturbinene på 315 000 tonn, men vi står altså i en situasjon der vi
i 2030 også her kan ha et utslipp på 1 million tonn fra
gassturbiner, slik det er på Sleipner-feltet, og nettopp
2030 er et år der vi skal ha kuttet betydelige mengder
CO2. Da må vi tenke at den kvotepliktige sektoren også
må ta sin del av ansvaret for å kutte utslipp. Det hjelper
lite at vi kjører på og kutter utslipp i ikke-kvotepliktig
sektor hvis vi i den kvotepliktige lar én og én ture fram
med store utslipp.
Så er det slik – som en liten «careless whisper», apropos Wham! og George Michael til representanten Lars
Haltbrekken – at vi fyller ikke bare på med stadig nye utslipp. Det er også en del oljefelter som skal fases ut, og vi
må forutsette at det kommer inn ny og bedre teknologi,
og at vi også får fram karbonfangstanlegg som kan bidra
til å hjelpe disse anleggene bort fra store framtidige utslipp. Det er en debatt vi bl.a. skal ha senere denne uka,
men også i årene framover. Det er også en del av bildet.
Det er også slik at Norges andel av utslippene er
rundt 1 pst. av den totale oljeproduksjonen. Representanten Heggelund var inne på befolkningsveksten.
Framover i de neste tiårene skal vi altså vokse fra
sju milliarder til ni milliarder mennesker. Det er et stort
energibehov som kommer på oss, og som det ikke er
helt sannsynlig at vi kommer til å fase ut umiddelbart,
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uten at Norge går foran og skaper utslippsfrie (presidenten avbryter) …
Tore Storehaug (KrF) [17:54:53]: La meg begynne
med å takke saksordføraren for eit godt framlegg og
ikkje minst for eit godt samarbeid.
Petroleumsindustrien har vore viktig for Noreg over
mange år, og norsk petroleumsnæring har gjeve eit høgt
velstandsnivå og bidratt til stor kompetanseutvikling og
industriutvikling. Samtidig skal vi ta inn over oss at
norsk petroleumsnæring òg bidrar til CO2-utslepp, både
under produksjon og når det vi faktisk hentar ut, blir
forbrunne. Parisavtalen og den internasjonale semja
om at utslepp av klimagassar må ned – ein må halde seg
under den globale temperaturauken på 2 grader, helst
1,5 grad – vil få innverknad på korleis vi driv på norsk
sokkel. Tidlegare var eit referansepunkt i debatten
«peak oil» og uroa for at verda kunne gå tom for olje og
gass. No handlar den uroa heller om «stranded assets»,
eller at vi har ressursar som vi må la liggje. Det er viktig
for oss som skal leggje rammevilkåra i desse meldingane, og i det arbeidet som Stortinget driv med, å regulere
aktiviteten på norsk sokkel.
Fornybar energiproduksjon har styrkt lønsemda betydeleg dei siste åra. Sjølv om fornybar energiproduksjon framleis berre har ein liten marknadsdel om ein samanliknar med fossil energi, er det naturleg å anta at
han vil styrkje seg ganske mykje når behovet for subsidiar fell vekk og strengare utsleppskrav blir innførte. Offshore olje og gass har hovudvekta av investeringane sine
i fyrste fase av levetida til feltet, mens inntektene kjem
gjennom heile levetida. Offshore-utbyggingane er difor
ekstra sårbare for permanente endringar i marknadsforholda. Klimarisikoen på prosjekta på norsk sokkel må
difor vektleggjast tyngre i åra framover.
Skatteregimet på norsk sokkel er investeringsvenleg
og avvik i så måte frå resten av skattesystemet, der ein
prøver å oppnå ein slags nøytralitet. Det har vore viktig
for å realisere verdiane på norsk kontinentalsokkel å
byggje norsk petroleumskompetanse, men det er grunn
til å stille spørsmål ved om dette er riktig i ei tid der vi går
ein auka klimarisiko i møte. All den tid staten tek ein betydeleg del av risikoen ved utbyggingar, er dette eit både
økonomisk og klimapolitisk spørsmål som staten bør
meine noko om.
Føreseielege vilkår og låg politisk risiko har vore ein
viktig konkurransefordel på norsk sokkel. Eventuelle
endringar i petroleumsskattesystemet må gjennomførast på ein fagleg forsvarleg måte, og det må skje på ein
måte der det òg er ei retning på det vi gjer. Petroleumsførekomstane skal kome landet til gode. Dette har vore
eit berande prinsipp heilt frå starten, då regelverket for
norsk sokkel blei lagt fast. Det er eit viktig prinsipp for
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Kristeleg Folkeparti, som meiner at samfunnsøkonomisk lønsemd skal liggje til grunn for nye utbyggingar.
Eg må kome inn på Johan Castberg-feltet, som er
grunnlaget for den proposisjonen vi i dag skal behandle.
Eg merkar meg at det har vore veldig store lokale forventningar til ringverknadene Johan Castberg-feltet
skulle gje. Dessverre møter ikkje det vi har på bordet i
dag, heilt desse forventningane. Sterk oppslutning i folket har vore ein føresetnad for norsk oljeutvinning. Difor må produksjonen kome fellesskapet til gode gjennom arbeidsplassar og styrking av dei lokalsamfunna vi
har rundt omkring i heile landet vårt. Folk som bur i
Finnmark, skal dra nytte av oljeproduksjonen som skjer
i deira eigen region. Eg er glad for at ein mogleg ilandføringsterminal enno skal takast med i vurderingane
viss det kjem fleire felt i produksjon som kan gje det
nødvendige volumet og økonomi i prosjektet. Det er òg
bra at nedskalerte løysingar skal greiast skikkeleg ut.
Dette handlar om å ta behovet for lokale ringverknader
på alvor.
Per Espen Stoknes (MDG) [17:59:08]: I oljeindustriens barndom hadde Norge framsynte industripolitikere som forsto behovet for en tydelig politisk styring av
norsk petroleumsindustri til fellesskapets beste. Flere
har allerede nevnt «de ti oljebud» som et eksempel. De
forsto risikoen for at oljeindustrien også kunne bli en
bøllete gjøkunge – det mente bl.a. Høyre-mannen Terje
Osmundsen og Kåre Willoch – som dyttet andre deler
av næringslivet ut av reiret, en gjøkunge som grådig forsynte seg av de klokeste hodene, de største investeringene og de beste politiske rammebetingelsene. De forsto dessuten at en gjøkunge også kan bli så dominerende og viljesterk at den manipulerer foreldrene trill
rundt. Derfor ble det etablert et tydelig politisk rammeverk rundt markedene og oljeindustrien. Man etablerte
lover og regler og en praksis der Stortinget skal godkjenne åpning av store havområder og store investeringer. Det ble satt et investeringstak for å hindre at oljeindustrien gjorde landet for oljeavhengig.
Disse framsynte industripolitikerne fikk rett i sine advarsler, for snart forsvant de statsbærende partiene i
Norge inn i oljerusen. De siste tiårene har både oljeindustrien og det sentrale politiske miljøet i Norge blitt
rammet av en slags skrålende hybris, der man har overbevist seg selv om at petroleum alltid og uansett er lønnsomt, at politikere bør holdes lengst mulig unna beslutninger som betyr noe, og at miljøbevegelsen og andre
oljeskeptikere alltid vil forbli en marginal og irrelevant
stemme. Denne hybrisen har satt sitt preg på petroleumspolitikken i både røde og blå regjeringer. Den har
gitt opphav til slurv, feilinformasjon til Stortinget og
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manglende respekt for vedtak fattet av storting og regjering.
La meg nevne noen eksempler:
1. I åpningsprosessen for Barentshavet sørøst, den
største åpningsprosessen på 20 år, ga den rødgrønne regjeringen grov feilinformasjon til Stortinget om lønnsomheten i å drive petroleumsvirksomhet i området. Stortingsmeldingen inneholdt en
rekke feil og svakheter. Statsråden har ikke tatt tydelige grep for å rette opp dette beslutningsgrunnlaget.
2. I høst oppga statsråden feil tall til Stortinget om
Goliat-utbyggingen.
3. Statsråden melder videre at Aasta Hansteen-utbyggingen vil gi en heftig avkastning, mens den i realiteten ligger under PUD-grensen.
4. Statsråden viderefører en tradisjon i OED siden
2013 med å ignorere og overkjøre absolutt 100 pst.
av de miljøfaglige rådene rundt utlysningen.
5. OED aksepterer gang på gang at det inngås store
kontrakter før PUD-en godkjennes av Stortinget,
inkludert i den saken vi behandler i dag.
Dette viser hvordan oljeindustrien har fått utvikle seg
til nettopp en gjøkunge, som sparker ut andre næringer
fra reiret i Norge, og det viser hvordan gjøkungen til og
med har blitt sterk nok til å svekke den demokratiske
styringen av petroleumsnæringen. Statsråden oppfører
seg som en gjengleder for industrien, ikke som en representant for fellesskapet.
Dette skjer samtidig som behovet for styring tiltar
dramatisk. Uansett om man støtter Miljøpartiet De
Grønnes eller Høyres oljepolitikk, er det åpenbart at
framtiden vil stille strengere krav til demokratisk forankring. 44 pst. av nordmennene vil i dag begrense
norsk oljevirksomhet for å begrense utslippene. Kun
42 pst. er uenige i det. Store deler av EU-parlamentet sier
nå nei til oljeleting i Arktis. Aasta Hansteen kan bli lønnsomt for selskapet, men ikke for det norske folk, og med
økt risiko er det sannsynlig at vi får flere slike prosjekter,
hvor staten de facto taper penger på miljøskadelig produksjon. Det er altså stadig mer sannsynlig at norske
skattebetalere finansierer skattefordeler til sterkt
ulønnsomme petroleumsprosjekter. Mange er bekymret for at vi har en petroleumspolitikk som fører til at investeringene der er sju ganger høyere enn i all annen industri til sammen. Vi ser at gjøkungen tapper andre sektorer for kapital og kompetanse.
Tiden der oljepolitikken var ukontroversiell, er over.
Miljøpartiet De Grønne mener at statsrådens håndtering av disse sakene i sum er kritikkverdig, og fremmer
derfor følgende forslag:
«Stortinget finner at olje- og energiministerens
innsats for å rydde opp i petroleumsforvaltningens
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feilinformasjon til Stortinget, upresis bruk av tall og
manglende respekt for Stortingets kompetanse til å
legge rammer for petroleumsindustrien, er kritikkverdig.»
Presidenten: Da har representanten Per Espen Stoknes tatt opp det forslaget han refererte til.
Seher Aydar (R) [18:04:30]: Utbyggingen av Johan
Castberg-feltet binder Norge til enorme klimagassutslipp de neste 30 årene. De årlige driftsutslippene på
rundt 315 000 tonn CO2 tilsvarer årlig utslipp fra rundt
140 000 biler. I tillegg kommer utslippene når olje pumpes opp og brennes, og det vil tilsvare utslippene fra ca.
100 millioner biler. Disse utslippene har ikke kloden
råd til. Johan Castberg-feltet er en klimabombe, og vi
svikter framtidige generasjoner når vi bygger dette feltet.
Johan Castberg-feltet kommer til å slippe ut klimagasser til 2052 – når Stortinget har vedtatt at Norge skal
være et lavutslippssamfunn. Stortingsflertallet lukker i
denne saken øynene for de enorme klimaendringene vi
står overfor. For oss som sitter her i salen, har konsekvensene av klimaendringene vært en rekordvarm og
ganske deilig mai-måned på Østlandet. Men for bare
én måned siden herjet flommene flere steder. Og den rekordtørre perioden vi har hatt, setter norske jordbruksavlinger og dermed selvforsyningen vår i fare.
I Norge betyr klimaendringene økte utgifter, men
mange andre steder i verden betyr klimaendringene
død, sult og tap av leveområder, og det fører igjen til flere
klimaflyktninger. Vedtaket om å bygge ut Johan Castberg-feltet bidrar til disse verdensomfattende katastrofene. Rødt mener at norsk olje- og gassproduksjon må
trappes ned til et minimum, samtidig som vi sikrer omstilling til et lavutslippssamfunn med et næringsliv basert på fornybare ressurser.
Regjeringen presenterer Johan Castberg-feltet som et
samfunnsøkonomisk lønnsomt prosjekt, men flere utbygginger på norsk sokkel har hatt store avvik fra de
økonomiske planene som ble presentert for Stortinget.
Statsråd Søviknes kalte nylig avkastningene fra Aasta
Hansteen-feltet for heftige. Det er oppsiktsvekkende, og
det er ikke første gangen statsråden roter med hvor
lønnsomme petroleumsprosjektene er. Det er de samme aktørene som skal bygge Johan Castberg-feltet som
står bak de enorme overskridelsene på Goliat-plattformen. Og hvordan kan vi være sikre på at tallene for dette
prosjektet stemmer? Vi i Rødt støtter derfor Miljøpartiet De Grønnes forslag om at statsråden har opptrådt kritikkverdig.
Johan Castberg, som dette feltet er oppkalt etter, sto
opp for de svake i samfunnet på den tiden, barn som var
født utenfor ekteskap. Å pumpe opp mer olje midt i kli-
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makrisen vi er i nå, skaper store kriser for dem som kommer etter oss – altså barna. Jeg tror Castberg ville rotert i
graven hadde han visst hva Stortinget vedtar i dag.
Statsråd Terje Søviknes [18:07:38]: Dette er en god
dag for å slå fast at olje- og gassnæringen er Norges suverent største og viktigste næring. Næringen sysselsetter direkte og indirekte i underkant av 200 000 personer. Næringen stimulerer til positiv næringsteknologi
og samfunnsutvikling over hele landet. Den er konkurransedyktig, innovativ og har evne og vilje til å tilpasse
seg nye omgivelser. Næringen er vår spydspiss i det internasjonale varebyttet.
Vi ser også at teknologi utviklet i olje- og gassnæringen blir overført til andre næringer, enten det gjelder
havbruk, offshore vind, infrastruktur eller helse, for å ta
noen eksempler. Kompetansebasen som er bygd opp
gjennom 50 år, er kanskje den viktigste verdien vi sitter
igjen med så langt fra oljeeventyret.
Norsk sokkel har vært et teknologisk laboratorium
som har lagt grunnlaget for utvikling av en høykompetent og internasjonalt konkurransedyktig industri. Verdens etterspørsel etter olje og gass øker. Det vil være et
stort behov for olje og gass i tiår framover. Ja, vi skal innføre fornybar energi i energimiksen, men fortsatt blir
det mye olje og gass. Da må det altså utvikles nye felt, fordi man over tid tømmer eksisterende og produserende
felt. Vi skal bidra til at folk får tilgang på energi, i størst
mulig grad ren energi – fordi befolkningen øker, men
også fordi vi skal løfte flere ut av fattigdom.
Virksomheten på norsk sokkel bidrar også til å finansiere velferden vår. Bare i fjor utgjorde statens netto kontantstrøm 68 mrd. kr fra petroleumsvirksomheten. Inntektene vil øke i årene som kommer. Siden starten har
man fått en verdiskaping fra olje- og gassvirksomheten
på smått utrolige 14 000 mrd. kr, målt i dagens kroneverdi.
Framtidsutsiktene for norsk sokkel er fortsatt positive, med en konkurransedyktig ressursbase, høy investeringstakt og god interesse fra oljeselskapenes side til
fortsatt å drive leting, utbygging og drift. Noe av grunnlaget for dette er norsk petroleumspolitikk, som fungerer godt. Regjeringen vil videreføre en stabil og langsiktig petroleumspolitikk. Jeg er derfor veldig glad for at et
stort flertall i Stortinget i dag viderefører den politikken
som framgår av proposisjonen vi har til behandling, og
som er forankret i Meld. St. 28 for 2010–2011 og Prop.
114 S for 2014–2015.
Forutsigbarhet og langsiktighet på tvers av partier og
regjeringer har vært et konkurransefortrinn for norsk
kontinentalsokkel i konkurranse med andre oljeregioner i en global næring.
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Utbyggingen av Johan Castberg-feltet er et gigantisk
industriprosjekt med høy lønnsomhet, og jeg er opptatt
av, som flere talere også har vært, at utbyggingen skal gi
lokale ringvirkninger og størst mulige verdier for fellesskapet. Forventet nåverdi før skatt for utbyggingen er
om lag 74 mrd. kr for Johan Castberg-prosjektet, og en
stor andel av dette vil tilfalle fellesskapet gjennom både
skattesystemet og SDØE-ordningen.
Det vil være 47 000 årsverk i utbyggingsfasen – en andel av dette i nord. I driftsfasen vil det være ca. 1 700 årsverk årlig, og en enda større prosentvis andel går til
virksomhet i de nordligste fylkene våre. Både Hammerfests og Harstads oljemiljøer vil bli styrket gjennom
denne utbyggingen, og vi vil se at ringvirkningene gir utslag i vekst og utvikling.
I et eget industriprosjekt har Equinor og de andre
operatørene for felt og funn i Barentshavet jobbet i flere
år med en mulig ilandføring av olje fra Johan Castbergfeltet og de andre feltene. Så langt har man verken funnet samfunnsmessig eller industriell lønnsomhet i disse
prosjektene, men jeg er glad for at arbeidet fortsetter.
Man ser på en nedskalert løsning med en mindre terminal, eventuelt i kombinasjon med skip-til-skip-omlasting, og vi kommer selvfølgelig tilbake til Stortinget med
en avklaring etter at operatørsamarbeidet i BSOI har
fullført sitt arbeid fram mot fjerde kvartal 2018.
Dette er en historisk dag for Stortinget. Vi skal fatte
vedtak om videre petroleumspolitikk og Johan Castberg-prosjektet. Det er faktisk grunn til å gratulere Stortinget med det som ser ut til å bli vedtatt denne dagen.
Presidenten: De talere som heretter får ordet, har en
taletid på inntil 3 minutter.
Runar Sjåstad (A) [18:12:55]: Oljeprisfallet førte til
redusert aktivitet og en sterk nedgang i oljeinvesteringene over flere år. Det er derfor svært gledelig at Equinor har funnet løsningen som realiserer en utbygging
av Johan Castberg-feltet utenfor kysten av Finnmark.
Johan Castberg er et viktig industriprosjekt. Utbyggingen har en forventet investering på ca. 50 mrd. kr og
vil utgjøre en betydelig andel av investeringene på norsk
sokkel de nærmeste årene. Johan Castberg-feltet har en
forventet produksjonstid på 30 år, og feltet vil bidra
sterkt samfunnsøkonomisk.
Arbeiderpartiet har vært en pådriver for å sikre lokale
ringvirkninger knyttet til utbyggingen av Johan Castberg-feltet. Det må være krav om nasjonale, regionale og
lokale ringvirkninger i utbyggings- og driftsfasen. Det er
gledelig at norske bedrifter allerede har sikret seg viktige
kontrakter, slik at mange arbeidsplasser trygges og nye
jobber skapes. Mange av dem som ble rammet av nedbemanning og oppsigelser, har fått tilbud om ny jobb.
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I proposisjonen og i Equinors eget notat om ringvirkninger av Johan Castberg-prosjektet beskrives en ambisjon om at en størst mulig andel av personellet skal
komme fra Nord-Norge, samt en ambisjon om å tilsette
160 lærlinger hvert år de neste fem årene og at ca. en
tredjedel av disse skal komme fra Nord-Norge. Dette er
positivt, og det må følges opp i samarbeid med fylkeskommunene, slik at utdanningsinstitusjonene er klare
for oppgaven.
Stortingsflertallet har bedt om at utredningen fra The
Barents Sea Oil Infrastructure om ulike løsninger for
ilandføring skal legges fram for Stortinget i løpet av
2018. Det blir opp til Stortinget å avgjøre om det blir en
nedskalert terminalløsning eller en skip-til-skipløsning på Veidnes – en beslutning som skal bygge på
hensynet til god ressursforvaltning. Det er stilt store
forventninger og krav om at oljen fra Johan Castbergfeltet ilandføres.
Johan Castberg-feltet er et stort funn, og daværende
Statoil og hele Nord-Norge feiret at det skulle bygges en
ilandføringsterminal for olje fra Barentshavet, allerede i
2013. Arbeiderpartiet har bidratt til å få stortingsflertallet med på at det senest ved etablering av flere produserende felt i Barentshavet skal bygges en ilandføringsterminal på Veidnes i Finnmark. Da skal oljen fra Johan
Castberg-feltet i land der i en framtidig terminal som
også kan inkludere olje fra bl.a. Alta/Gotha- og Wistingfeltet.
En sterk oppslutning i befolkningen er en forutsetning for fortsatt norsk oljeutvinning. Derfor må produksjonen skje på en bærekraftig måte, som styrker lokalsamfunnene og ikke fortrenger eksisterende næringer.

ga, eit prosjekt som for tre–fire år sidan ikkje såg ut til å
vera lønsamt med den oljeprisen som var då. Selskap og
leverandørar nytta kompetansen sin til å tenkja nytt, for
enn så lenge treng verda tilfang av energien me hentar
opp fleire hundre meter under havbotnen. Med Johan
Castberg-prosjektet vil me i tillegg få høg norsk verdiskaping og aktivitet langs heile kysten, noko som er viktig når me no ser at det minkar på store olje- og gassprosjekt. No er det viktig med aktivitet for å halda på kompetansen i overgangen til fornybart, og eg er glad for det
breie stortingsfleirtalet som stiller seg bak stabile og føreseielege rammevilkår for petroleumssektoren.
Men det er ei sak frå komitéhandsaminga som ikkje
kan stå uimotsagd. Med den merksemda det no er på å
halda kostnadane nede, er det med stor undring me registrerer at SV og Miljøpartiet Dei Grøne fremjar forslag
om at kontraktmessige forpliktingar og byggjearbeid
ikkje kan starta før PUD er godkjend, sjølv med kanselleringsklausular.
Det er viktig for arbeidsplassar i leverandørindustrien at Stortinget ikkje endrar dagens praksis, der kontraktar kan tildelast med atterhald om PUD-godkjenning. Ei endring til at PUD først skal på plass, vil innebera ein pause i leverandørane sine arbeidsprosessar med
å laga prosjekteringsgrunnlag. Høve til å tilby effektiv og
rask gjennomføring er ein av dei viktigaste faktorane for
at norske leverandører kan slå konkurrentar frå andre
land, ettersom kvar månad med ekstra prosjektarbeid
før produksjonsstart kostar samfunnet 250–500 mill. kr.
I tillegg er verdien av tett samhandling for å få til dei beste løysingane både teknisk, økonomisk og på HMSområdet avgjerande for at prosjektet vert bra.

Liv Kari Eskeland (H) [18:16:03]: Noreg har gjennom
dei siste tiåra delteke i olje og gass-eventyret. I dag skriv
me nok eit kapittel i denne historia som har ført det vesle landet her oppe i nord til velstand – bygd med kompetanse og kunnskap frå vår innovative leverandørindustri og utbyggingsselskapa våre.
Når me i dag skal vedta utbygging og drift av Johan
Castberg-feltet, er det eit resultat av eit arbeid som ikkje
er ei sjølvfølgje. I dei føregåande tiåra utvikla me kompetansen vår innan olje- og gassindustrien, men me må
nok innrømma at sidan merksemda har vore retta mot
miljø og tryggleik, vart det ikkje i same grad fokusert på
kostnadane då ein høg og stabil oljepris var gjeldande.
Det fekk leverandørindustrien smerteleg erfara då internasjonale aktørar sytte for å vinna kontraktar me gjerne
skulle hatt, men kanskje verre – at oljeprisen fekk seg ein
alvorleg knekk.
Det var trong for å ta grep, det var trong for å tenkja
nytt for å oppnå lønsemd i nye prosjekt. Og her står me
i dag og skal gjera vedtak om Johan Castberg-utbyggin-

Tore Storehaug (KrF) [18:19:24]: Den fyrste delen av
stortingsproposisjonen vi debatterer no, er ein meldingsdel som omhandlar norsk oljenæring. Difor tillèt
eg meg å følgje opp eit av dei store diskusjonstemaa
som har vore om norsk oljenæring og norsk sokkel. Det
handlar om elektrifisering av Utsira. I 2014 sa Lundin til
Teknisk Ukeblad at gassturbinen deira kom til å køyre
uansett og uavhengig av eit elektrifiseringsvedtak. I
2017, i oktober, sa ein, òg til Teknisk Ukeblad, at ein
enno ikkje hadde ei løysing på varmeproblemet.
Dette er vel noko av bakgrunnen for at statsråden dei
siste to vekene har fått fleire spørsmål om dei to turbinane på Edvard Grieg. Dei er i drift i dag, men med pålegg
om at dei skal takast ut av drift og erstattast av kraft frå
land. I det fyrste spørsmålet blei statsråden spurd om
han kjenner til informasjon som tilseier at turbinane
ikkje blir stengde. I spørsmål nummer 2, frå representanten Per Espen Stoknes, blei han spurd om han kan
garantere at gassturbinane på Edvard Grieg blir stengde
ned i tide. Spørsmåla viser ei uro for at vedtaket eit ein-
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stemmig storting gjorde 18. juni 2015, ikkje blir innfridd. I vedtaket står det:
«Rettighetshaverne på Johan Sverdrup-feltet skal
senest i 2022 etablere en områdeløsning for kraft fra
land som skal dekke hele kraftbehovet til feltene Johan Sverdrup, Edvard Grieg, Ivar Aasen og Gina
Krogh.»
Heile kraftbehovet, sa altså Stortinget der.
I merknadene til denne proposisjonen blei Edvard
Grieg spesielt omtalt. Ein samla komité skreiv i ein komitémerknad:
«Komiteen viser til proposisjonens omtale av
kraftbehovet i området og varmebehovet på feltene
som knyttes til områdeløsning for kraft fra land, og
registrerer at det arbeides med forskjellige løsninger
for dekning av varmebehov. For Edvard Grieg-feltets
del vil den pålagte tilknytning til områdeløsningen
for kraft fra land medføre at all egen kraftgenerering
fra gassturbiner fases ut. Komiteen merker seg at det
i den forbindelse arbeides med alternative løsninger
for dekning av varmebehovet.»
Eg vil gjenta, for å få fram poenget: «For Edvard Griegfeltets del vil den pålagte tilknytning til områdeløsningen for kraft fra land medføre at all egen kraftgenerering
fra gassturbiner fases ut.»
Ingen av dei svara som statsråden har gjeve, er eit tilfredsstillande svar på det spørsmålet handlar om, nemleg fjerning av gassturbinane. Det at han etter gjentekne
spørsmål ikkje kan bekrefte at gassturbinane skal vekk,
i tråd med det Stortinget har vedteke og ein samla komité har sagt i merknad, gjev meg ingen grunn til ro.
Ingalill Olsen (A) [18:22:19]: Den 12. februar 2013
var det fest på Veidnes i Nordkapp kommune. Jeg vet
det, for jeg var der. Statoil feiret med befolkningen at Johan Castberg-feltet skulle ilandføres, nettopp på Veidnes. Finnmark Arbeiderparti var glade, vi hadde fått
visshet om at ringvirkningene fra oljefeltene utenfor
vår kyst skulle gi ringvirkninger i Finnmark.
Men så ble det stille, oljeprisen gikk ned, prosjektet
ble utsatt, nedskalert, og det ble til slutt klart at Statoil
ikke så det regningssvarende å ilandføre oljen i Finnmark. Resultatet av det var at holdningen til olje- og
gassvirksomhet i Finnmark langsomt endret seg. Vi visste at Johan Castberg-feltet ville gi nasjonale ringvirkninger, vi visste også at det ville gi regionale ringvirkninger. Det som gjensto, var de lokale ringvirkningene, og
det svarte ikke Statoil opp. Hvis naturressurser skal utvinnes og ha folkelig oppslutning, må de gi lokale ringvirkninger i form av arbeidsplasser, vekst og utvikling.
Finnmarkingenes tilslutning til å utvinne Johan Castberg-feltet var uløselig knyttet til kravet om ilandføring.
Det gjaldt Finnmark Arbeiderpartis positive vedtak, og
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det var også forutsetningen i Finnmark fylkestings vedtak. For Arbeiderpartiet er lokale ringvirkninger like
viktig som nasjonale og regionale ringvirkninger. Derfor
er det en stor glede i dag at Stortinget kommer til å vedta
at det skal ilandføres. Noe annet ville aldri være akseptabelt.
Finnmark har historisk vært en råvareleverandør.
Våre ressurser ble hentet ut og videreforedlet andre steder. Dette er uakseptabelt i dag. Arbeiderpartiet har –
med sin saksordfører Haukeland Liadal – drevet denne
saken igjennom og skaffet oppslutning om kravet om
lokale ringvirkninger. Vi vet at det er nasjonale ringvirkninger – det vet vi fra statsbudsjettet – vi vet at driftsorganisasjonen er lagt til Harstad, men håpet i Finnmark
om lokale ringvirkninger holdt på å svinne da Statoil leverte sin PUD. Stortinget har rettet det opp. Det er Stortinget som gir tillatelse til plan for utbygging og drift, og
det er Stortinget som i dag fastslår hvordan dette skal utvikles, og at senest ved etablering av flere produserende
felt i Barentshavet må disse ses i sammenheng med Johan Castberg-utbyggingen og bygging av ilandføringsterminal på Veidnes i Finnmark.
Vi vet at det er flere drivverdige felt i området, og regjeringen må komme tilbake innen utgangen av 2018,
med sikte på vedtak. Dette er en viktig dag på Stortinget,
for Finnmark. Noe annet enn ilandføring er totalt uakseptabelt.
Rita Lekang (A) [18:25:22]: Det er ikke hver dag vi i
Nord-Norge får 500 nye kompetansearbeidsplasser
spredt over hele landsdelen. Johan Castberg-utbyggingen er med på å sikre disse arbeidsplassene, pluss at det
i tillegg vil gi godt over 1 700 årsverk i utbyggingsfasen.
Leverandørindustrien over hele landet har sikret seg
gode kontrakter i sterk konkurranse med internasjonale
leverandører. Dessverre er det fortsatt slik at nordnorske
aktører taper kampen om de mest lukrative kontraktene. I lang tid har de lokale aktørene brukt store ressurser
på å skaffe seg samme kompetanse som sine konkurrenter i sør, men som nye aktører i markedet og uten erfaring å vise til blir de taperne. Hvis disse selskapene skal
kunne utvikle seg, er de avhengige av de store jobbene. I
tillegg er det viktig at de er attraktive for ungdom som
søker seg jobb, og at de kan være gode opplæringsbedrifter hvor man kan få fagbrev. Det må bli et mål i seg selv å
utvikle den havbaserte kompetansen videre.
Equinor har et særlig ansvar for å være tydelig overfor
hovedleverandørene på at de ønsker å trekke industrien
nordover, og kontraktstrategiene som selskapene har
ved feltutbygging, må kunne omfatte dette.
Arbeiderpartiet mener at det er viktig at operatørene
velger å bruke rederier som fører norske flagg, knyttet til
byggeaktiviteten og i det videre arbeidet. Vi må kunne
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forvente at disse skipene driftes med et mannskap som
kan bo i landsdelen. Det krever at norske lønns- og arbeidsvilkår legges til grunn. Uten norske sjøfolk blir den
maritime klyngen betydelig svekket. Utvinning av våre
petroleumsressurser skal ikke baseres på sosial dumping.
Equinor har også et særskilt ansvar for å legge til rette
for ringvirkninger i Norge, som den største operatøren
på norsk sokkel. Oppslutningen om petroleumsaktiviteten er avhengig av at den skaper verdier og gir arbeidsplasser – i hele landet. Oljen og gassen på norsk sokkel er
verdifulle ressurser som tilhører fellesskapet.
Lars Haltbrekken (SV) [18:28:13]: Jeg hører Høyrerepresentanten Stefan Heggelund er bekymret for energitilgangen til verdens fattige. Mener han virkelig at vi
bygger ut Johan Castberg-feltet for å gi verdens fattige
oljen fra Castberg? Hvis representanten Heggelund
hadde vært bekymret for energitilgangen til de fattigste
– og det bør han være – hadde han protestert høyt og
tydelig da den blå-blå regjeringen kuttet kraftig i bevilgningene til fornybar energi til de fattigste i verden, men
jeg hørte ikke et eneste pip da det skjedde.
Jeg må si jeg føler lite grann med Venstre i dag. De er
jo egentlig ikke for utbyggingen av Johan Castberg-feltet. Mens resten av regjeringen hører George Michaels
«Last Christmas» og kanskje tenker at dette forhåpentligvis var den siste julen med snø, trøster nok Venstres
representanter seg med en annen av George Michaels
sanger, hvor det heter: «’Cause I gotta have faith».
Som representanten Tore Storehaug vil også jeg avlegge statsråden en liten visitt med et spørsmål knyttet
til elektrifiseringen av Edvard Grieg-feltet og mulighetene for å få ned utslippene av klimagasser fra norsk oljeproduksjon. Spørsmålet er: Kan statsråden bekrefte at
områdeløsningen med kraft fra land for feltene Johan
Sverdrup, Edvard Grieg, Ivar Aasen og Gina Krog innebærer at hele produksjonen av elektrisitet fra gassturbinene på Edvard Grieg-feltet erstattes med kraft fra land,
slik Stortinget enstemmig vedtok 18. juni 2015?
N i l s T. B j ø r k e hadde her teke over presidentplassen.
Ketil Kjenseth (V) [18:30:43]: Som jeg sa i mitt første
innlegg: Venstres primærpolitikk er at vi vil holde oss
unna sårbare områder, det skal være lønnsomt, og vi vil
redusere klimagassutslipp fra eksisterende petroleumsaktivitet.
Når representanten Haltbrekken sier at Venstre trolig er imot: Det er vanskelig å si, fordi vi ikke har gått
igjennom en helhetlig områdeplan for Barentshavet.
Det kan være at nettopp dette er et område der det er
mulig. Det vi vet, er i hvert fall at det er lønnsomhet i det
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i dag, basert på oljeprisene. Men så vet vi også at det er
store utgifter som ikke ligger inne her. Det er basert på
sårbarhet, det er basert på ikke minst klimakostnader og
også ilandføringen. Så det er en stor diskusjon framover
i hvilken grad dette har den samfunnsøkonomiske
lønnsomheten som vi krever.
Men det var representanten Storehaug som gjorde at
jeg tok ordet, for debatten om elektrifisering og utfasing
av gassturbinene er en viktig debatt. Det hører også økonomien – og teknologien – til å finne de løsningene som
gjør at vi nettopp får redusert klimagassutslippene, og
det er det særlig politikeres ansvar å drive fram. Det ble
gjort i stortingsvedtakene knyttet til Utsira, og vi må
fortsette å ha blikket på de områdeløsningene som gjør
at vi samler flere aktører til å få til disse løsningene.
Så til det som er mer relatert til å skape arbeidsplasser
i nord, som flere har vært inne på, sist representanten
Olsen. En dimensjon ved dette som det ikke er sagt så
mye om foreløpig, er altså kaldt klima-teknologi. En del
av det vi gjør i dag, er jo å bevege oss litt nordover, og her
kommer det jo flere utbygginger. Enten det er på norsk
side, på russisk side, på britisk sokkel eller britiske interesser, så er den teknologien utrolig viktig. Som jeg var
inne på i mitt innlegg: Når vi skal inn i områder som har
andre klimasoner, andre klimadimensjoner, er dette
utrolig viktig. Her har også Norge en stor mulighet til å
bidra til den teknologien.
Også det som vi har skrevet inn om havvind, gir muligheter – med sikte på å produsere hydrogen på sikt og
ta det inn i industrien. Det igjen skaper muligheter for
hele Nordkalotten, og da er utfordringen snarere å rekruttere teknologi-ungdommer til å fylle opp arbeidsplassene på Nordkalotten, der det nå kives litt – mellom
de nordiske landene i nord – om å rekruttere ungdom.
Det må vi også ha i mente.
Statsråd Terje Søviknes [18:33:59]: Når en registrerer spørsmål og kommentarer som har kommet fra talerne hittil i denne debatten, burde kanskje komiteen
lagt opp til replikkordskifte allikevel. Men jeg skal forsøke – raskt – å svare på noen av de spørsmålene som er
reist.
Først til representanten Stoknes og Miljøpartiet De
Grønne, som omtalte olje- og gassnæringen som en
«bøllete gjøkunge»: Jeg mener det er en kraftig fornærmelse av de mange hundre tusen som har vært med på å
utvikle norsk olje- og gassvirksomhet fra null til en verdensledende kompetansebase, som vi har i dag, og en
fornærmelse mot de mange som har bidratt til at vi har
fått en velstand og en samfunnsutvikling vi bare kunne
ha drømt om uten olje og gass. Til noen av påstandene
representanten Stoknes kom med om at man viker
unna politiske vedtak: Nei, det er helt feil. Det er knapt
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noen næring som er så gjennomregulert som olje- og
gassnæringen, der all aktivitet – fra leting og funn til utbygging og drift – må myndighetsgodkjennes før man
kan sette i gang virksomhet.
Når det gjelder Barentshavet sørøst: Ja, det var det en
feil i et Excel-ark i konsekvensutredningen knyttet til åpningen av området, men i det som var fremmet for Stortinget, i selve stortingsmeldingen, var det brukt korrekte
tall. Det er også sånn at ved inngåelse av tidligkontrakter
er det etter et vedtak i Stortinget at Olje- og energidepartementet har fullmakt til å godkjenne dette for operatørene, nettopp for å kunne få bedre prosjekter, som representanten Eskeland var inne på. Så vi opererer i henhold til gitt vedtak. Og det er ikke slik at staten tar noen
større risiko om en aksepterer at det blir inngått tidligkontrakter. De må i så fall inngås med leverandørindustrien, med forbehold om myndighetenes endelige godkjenning av utbyggingsplan, og all risiko påligger selskapene.
Når det gjelder dette at undertegnede skal være en
«gjengleder for industrien»: Nei: «Gjengleder» er negativt
forankret, og det er nok derfor Stoknes bruker det begrepet. Det jeg kan si, er at jeg heier på verdiskaping, jeg heier på norske arbeidsplasser, men først og fremst ivaretar
jeg fellesskapets interesser knyttet til olje- og gassvirksomheten, akkurat i tråd med intensjonen som ble lagt
opprinnelig da man utformet norsk petroleumsindustripolitikk.
Helt avslutningsvis – til Storehaug og Haltbrekken,
knyttet til områdeløsning med elektrifisering for Utsirahøyden: Der går arbeidet helt etter planen, det blir gjennomført fra og med 2022, i tråd med det som kommer
som fase 2 av Johan Sverdrup-feltet. Når det gjelder
Edvard Grieg spesifikt, så skal operatøren der vurdere
varmebehovet. Og så må jeg bare legge til at det er CO2utslipp i sum man må være opptatt av, også fra norsk
sokkel.
Stefan Heggelund (H) [18:37:14]: Først har jeg – i akkurat i denne saken – lyst til å være den rød-grønne regjeringens varmeste forsvarer. Arbeiderpartiet, SV og
Senterpartiet gjorde ingen feil i Meld. St. 36 for 2012–
2013, slik Miljøpartiet De Grønne prøver å gi inntrykk
av. Det er rett og slett feil, det han sier.
Så hører jeg representanten Lars Haltbrekken snakke
om kollektivtrafikken i Oslo. Jeg snakker gjerne om kollektivtrafikken i Oslo, uansett hva slags sak vi behandler
her. Selv om vi nå er i Barentshavet, er jeg glad for at byrådet viderefører den sterke satsingen på kollektivtrafikk som det borgerlige byrådet startet i hovedstaden.
Det han ikke kan svare på, derimot, er hva som ville
skjedd med de globale utslippene dersom vi hadde avskaffet petroleumsvirksomheten på norsk sokkel. Hva
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ville skjedd med de globale utslippene, det vi bør være
opptatt av som klimapolitikere? Ville det hatt en stor effekt? Nei, det ville ikke det. Men vi har sterke og gode reguleringer av en ansvarlig petroleumsnæring på vår sokkel. Det er bra, og det er viktig. Og så vet vi at land i Europa ønsker vår gass – det har også med deres forsyningssikkerhet å gjøre – gass fra Norge på vei mot fornybarsamfunnet.
Jeg registrerer for øvrig at partiet Rødt, som sier de er
på arbeidstakernes side, ikke kunne brydd seg mindre
om alle dem som jobber tilknyttet eller direkte i petroleumsnæringen.
SV har også stemt imot et samarbeid om fornybar
energi i Europa, så klimatroverdigheten deres er lik null.
Så registrerer jeg at SV og Miljøpartiet De Grønne vil
stille krav om ilandføring i dag. Til alle dem som nå måtte sitte og følge debatten: Finnes det noe mer useriøst
enn det forslaget, når de samtidig stemmer imot utbyggingen? Det er ingen ringvirkninger å spore med deres
politikk, for det vil ikke være noe å ha ringvirkninger fra.
Snakk om å ville ha i både pose og sekk, snakk om å ville
selge skinnet uten engang å ha planlagt å skyte en bjørn
– ja, man har faktisk bestemt seg for at bjørnen ikke skal
skytes i det hele tatt! Hadde dette vært en forretningsmodell, ville det blitt kalt for svindel. Snakk om å fyre for
kråka, snakk om et forslag som er perler for svin! Det kan
ikke verdsettes i den helhetlige politikken. Snakk om å
se ti fugler på taket. Man roper på dem for at én av dem
skal komme til hånden – men de bare flyr av sted. Det er
virkelig feilinformasjon når man stemmer for ilandføring uten å ha noe å ilandføre.
Presidenten: Representanten Lars Haltbrekken har
hatt ordet to gonger tidlegare og får ordet til ein kort
merknad, avgrensa til 1 minutt.
Lars Haltbrekken (SV) [18:40:42]: Først til representanten Heggelund: Hva ville skjedd med de globale
CO2-utslippene om Norge hadde redusert sitt oljeutvinningstempo? Jo, det har Statistisk sentralbyrå, som
representanten Heggelund kanskje fester lit til, kommet med svaret på: De globale CO2-utslippene ville ha
gått ned med en reduksjon av den norske oljeproduksjonen.
Så må jeg avlegge statsråd Søviknes en visitt igjen, for
jeg hørte ikke noe svar på mitt spørsmål. Mitt spørsmål
var nemlig om han kan bekrefte at når områdeløsningen for kraft er på plass, så kan han love at den elektrisitetsproduksjonen som skjer fra gassturbinene på Edvard Grieg-feltet, vil bli erstattet med kraft fra land, som
Stortinget enstemmig vedtok den 18. juni 2015.
Per Espen Stoknes (MDG) [18:42:00]: Når statsråd
Søviknes framstiller vår posisjon som en fornærmelse
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mot arbeiderne, overser han glatt at metaforen om
gjøkungen kom fra Høyres Kåre Willoch og Terje Osmundsen, altså fra konservative politikere, som advarte
mot en for sterk dominans fra én næring, på bekostning
av andre.
Vi i Miljøpartiet De Grønne har en veldig stor respekt
for alle de tusener av oljearbeidere som har bidratt til å
skape de enorme verdiene som vi har fått. Vi er dypt
takknemlige overfor de menneskene som nesten har
gitt både sin helse og sitt liv for å skape de verdiene for
Norge. Vi sier gjerne takk for oljen! Den har gjort veldig
mye bra for norsk velferd. Dette har vært godt.
Til påstandene fra representanten Heggelund og
statsråd Søviknes om at det vi sier, ikke stemmer: Da vil
jeg henvise til at det ikke bare var snakk om en regnearkfeil som hadde oppstått i det tidligere beslutningsgrunnlaget. Det er dobbelttelling av verdiskapingseffekter, det er ingen nåverdiberegning, det er manglende
diskontering. Ingen kostnader for CO2-utslipp er tatt
med, ingen kostnader til opprydding er tatt med, og det
er misvisende opplysninger i konsekvensutredningens
sammendrag. Det er de fem–seks feilene som ligger i
dette.
Når det gjelder Goliat, vil jeg bare minne om at statsråden først kom med ett årstall, om at det ville være
lønnsomt fra 2019, så kom et annet årstall senere, 2022,
og så kom et tredje årstall, 2024. Man valgte da å være
budbringer for industrien i stedet for å kontakte Oljedirektoratet, som sitter på disse tallene, og spørre om dette.
Til sist, tilbake til elektrifiseringen, som både representanten Storehaug og representanten Haltbrekken
har tatt opp: Det vi ønsket å få klarhet i gjennom vårt
spørsmål, var om statsråden kunne gi en garanti for at
gassturbinene på Edvard Grieg vil stenges ned i tide, i
tråd med Stortingets enstemmige vedtak fra 18. juni
2015. Da vi spurte om den garantien, valgte statsråden å
sitere fra sitt svar til Stortinget i 2011, hvor det står: «(…)
med mindre departementet av særskilte grunner bestemmer noe annet.»
Mitt spørsmål er da: Mener statsråden at dette vilkåret fortsatt gjelder, altså at departementet kan bestemme seg for noe annet, selv etter Stortingets vedtak i 2015
om å elektrifisere hele? Enda mer direkte: Vil statsråden
garantere at han vil stenge ned begge turbinene på Edvard Grieg, og er det de forutsetningene operatøren jobber etter?
Statsråd Terje Søviknes [18:45:03]: La meg innledningsvis få lov å understreke: Representanten Stoknes
refererte til en advarsel fra de ærverdige Høyre-representantene som ble nevnt, om at man ikke måtte ende
opp med å få en olje- og gassnæring som framsto som
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en gjøkunge. Man etablerte en politikk nettopp for å
unngå det – en politikk som har stått fast, på tvers av
partier og regjeringer, gjennom utviklingen av det norske olje- og gasseventyret. Så var det representanten
Stoknes selv som, i slutten av sitt innlegg, beskrev at nå
var olje- og gassnæringen blitt den bøllete gjøkungen
som noen hadde advart mot. Det er en stor forskjell på
å advare – og å legge et rammeverk som gjør at man
ikke skal ende opp der – og faktisk å påstå at man har
endt opp der, som representanten Stoknes gjorde.
Så til spørsmålene rundt elektrifisering av Utsirahøyden: Det er helt riktig referert til både stortingsvedtak fra
2015 og vedtak knyttet opp mot plan for utbygging og
drift av Edvard Grieg noen år tidligere. Hele områdeelektrifiseringen går som planlagt og vil være en del av
PUD-en for Johan Sverdrup fase 2, som skal leveres til
Olje- og energidepartementet i andre halvår i år, med
sikte på at vi skal ha alt på plass fra 2022.
Så er det senest i dag – for dem som har fulgt med –
kommet et utspill fra Equinor om at man vil vurdere om
også Sleipner, og eventuelt Gudrun-plattformen, kan få
en elektrifisering via Gina Krogh, som er én av de fire
plattformene som er på Utsirahøyden, og som skal elektrifiseres i 2022.
Når det gjelder Edvard Grieg spesifikt, ser operatøren
på varmebehovet – hvordan det skal dekkes inn – etter
at elektrifiseringen er gjennomført i 2022. Da har de sagt
at de vil vente til 2020 før de legger fram sin løsning for
ombygging av Edvard Grieg-plattformen.
Jeg tenker det er viktig at vi både har vedtaket fra
2012, og PUD-en, og vedtaket fra Stortinget i 2015 med
oss i det arbeidet som nå gjøres for å sikre full elektrifisering av Utsirahøyden – og at man er åpen for å se om det
er løsninger som dukker opp fra da vedtakene ble fattet,
og fram til at dette skal realiseres, som bidrar til at man
faktisk kan få enda større kutt i CO2-utslipp fra norsk
sokkel ved å tenke litt annerledes og se ting i sammenheng. Det må i så fall være et gode. Jeg er i hvert fall opptatt av at vi skal få mest mulig igjen for den elektrifiseringen som nå skal skje på Utsirahøyden i form av reduserte CO2-utslipp. For er det noe som er avgjørende for
norsk olje- og gassvirksomhet i fortsettelsen, så er det
både «low-cost» og «low-carbon». Da må vi tenke helhetlig, og vi må tenke fornuftig, men så langt jobber jeg
etter de vedtak Stortinget har fattet, om at begge gassturbinene på Edvard Grieg-feltet skal stenges ned.
Presidenten: Fleire har ikkje bedt om ordet til sak
nr. 16.
Presidenten vil føreslå at sakene nr. 17–33 vert behandla under eitt. – Det er vedteke.
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Forslag nr. 7 lyder:
«Stortinget ber regjeringen sørge for at ansettelsesavtaler med skoleledere og rektorer ikke kan inneholde detaljerte målkrav og indikatorer knyttet til
elevresultater.»
Miljøpartiet Dei Grøne og Raudt har varsla støtte til
forslaga.
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Votering:
Tilrådinga frå komiteen vart vedteken med 53 mot 49
røyster.
(Voteringsutskrift kl. 19.15.16)
Vidare var tilrådd:
IV

Votering:
Forslaga frå Arbeidarpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti vart med 53 mot 49 røyster ikkje vedtekne.
(Voteringsutskrift kl. 19.14.45)
Komiteen hadde tilrådd Stortinget å gjera følgjande

Stortinget ber regjeringen nedsette et utvalg der partene i skolesektoren er representert, for å gjennomgå
Nasjonalt kvalitetsvurderingssystem i lys av fagfornyelsen og fremme forslag til endringer på egnet måte.
Presidenten: Arbeidarpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet Dei Grøne og Raudt har
varsla subsidiær støtte til tilrådinga.

vedtak:
Votering:
I
Stortinget ber regjeringen undersøke i hvilken grad
detaljerte målkrav og indikatorer knyttet til elevresultater benyttes i ansettelsesavtaler med skoleledere og rektorer. Videre ber Stortinget regjeringen vurdere konsekvensene av dette sett i lys av overordnet del av læreplanen og melde tilbake til Stortinget på egnet måte.
Votering:
Tilrådinga frå komiteen vart samrøystes vedteken.
Vidare var tilrådd:
II
Stortinget ber regjeringen sørge for at arbeidet med
fagfornyelsen og revidering av opplæringsloven ivaretar
lærerprofesjonens profesjonelle handlingsrom, i tråd
med Overordnet del – verdier og prinsipper for grunnopplæringen.
III
Stortinget ber regjeringen fortsette å redusere omfanget av rapportering og dokumentasjon på nasjonalt
nivå samt ta initiativ til at kommunene gjennomgår sine
lokale planer for rapportering og dokumentasjon når
nye læreplaner innføres. En slik gjennomgang bør gjennomføres i samarbeid med partene, lærerutdanningsinstitusjonene, elever, lærerstudenter, skoleeiere og skoleledere, med sikte på å redusere dokumentasjonskravene
og styrke det lokale handlingsrommet til skoleeier.
Presidenten: Arbeidarpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet Dei Grøne og Raudt har
varsla at dei vil røysta imot.

Tilrådinga frå komiteen vart samrøystes vedteken.
Votering i sak nr. 15
Komiteen hadde tilrådd Stortinget å gjera følgjande
vedtak:
Stortinget ber regjeringen foreta en gjennomgang av
dagens regelverk for rangering av søkere til høyere utdanning, inkludert utdanning som i dag ikke gir poeng,
og komme tilbake til Stortinget på egnet måte.
Votering:
Tilrådinga frå komiteen vart samrøystes vedteken.
Votering i sak nr. 16
Presidenten: Under debatten er det sett fram i alt 13
forslag. Det er
– forslaga nr. 1–7, frå Lars Haltbrekken på vegner av
Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet Dei Grøne
– forslaga nr. 8–12, frå Lars Haltbrekken på vegner av
Sosialistisk Venstreparti
– forslag nr. 13, frå Per Espen Stoknes på vegner av
Miljøpartiet Dei Grøne
Det vert votert over forslag nr. 13, frå Miljøpartiet Dei
Grøne. Forslaget lyder:
«Stortinget finner at olje- og energiministerens
innsats for å rydde opp i petroleumsforvaltningens
feilinformasjon til Stortinget, upresis bruk av tall og
manglende respekt for Stortingets kompetanse til å
legge rammer for petroleumsindustrien, er kritikkverdig.»
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11. jun. – Voteringer

Sosialistisk Venstreparti og Raudt har varsla støtte til
forslaget.
Votering:
Forslaget frå Miljøpartiet Dei Grøne vart med 93 mot
9 røyster ikkje vedteke.
(Voteringsutskrift kl. 19.16.42)
Presidenten: Det vert votert over forslaga nr. 8, 9 og
11, frå Sosialistisk Venstreparti.
Forslag nr. 8 lyder:
«Stortinget ber regjeringen stille som krav at plan
for utbygging og drift (PUD) av alle nye petroleumsfelter skal gjennomføre en full utredning av et utbyggingskonsept der vilkåret er bruk av kraft fra landløsning eller annen fornybar energiforsyning for
kraft- og varmebehovet til driften av feltet.»
Forslag nr. 9 lyder:
«Stortinget ber regjeringen stille som krav at plan
for utbygging og drift (PUD) av alle nye petroleumsfelter sikrer bruk av kraft fra land-løsning eller annen
fornybar energiforsyning for kraft- og varmebehovet
til driften av feltet.»
Forslag nr. 11 lyder:
«Stortinget ber regjeringen sørge for at det gjennomføres en tilleggsutredning for Johan Castbergfeltet, der kraft- og varmebehovet til driften av feltet
dekkes av kraft-fra-land eller annen fornybar eller utslippsfri energiforsyning, og at denne gjennomføres
og legges fram før Prop. 80 S (2017–2018) sluttbehandles.»
Votering:
Forslaga frå Sosialistisk Venstreparti vart med 95 mot
7 røyster ikkje vedtekne.
(Voteringsutskrift kl. 19.17.00)
Presidenten: Det vert votert over forslaga nr. 10 og
12, frå Sosialistisk Venstreparti.
Forslag nr. 10 lyder:
«Stortinget ber regjeringen pålegge bruk av Norsk
olje og gass og Norsk Industris framforhandlede
standardkontrakter når petroleumsfelter bygges ut.»
Forslag nr. 12 lyder:
«Stortinget ber regjeringen sørge for følgende nye
vilkår for godkjenning av plan for utbygging og drift
av Johan Castberg-feltet:
Rettighetshaverne skal gjennomføre et program
for å sikre teknologiutvikling og kvalifisering av teknologi for overføring av store kraftmengder til produksjonsskip. Nærmere tidsramme for gjennomføring
settes av Oljedirektoratet.
Rettighetshaverne skal legge fram en plan for

2018

hvordan en områdeløsning for kraft fra land kan
gjennomføres. Nærmere tidsramme for gjennomføring settes av Oljedirektoratet.»
Raudt har varsla støtte til forslaga.
Votering:
Forslaga frå Sosialistisk Venstreparti vart med 94 mot
8 røyster ikkje vedtekne.
(Voteringsutskrift kl. 19.17.18)
Presidenten: Det vert votert over forslaga nr. 1–7, frå
Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet Dei Grøne.
Forslag nr. 1 lyder:
«Stortinget ber regjeringen sørge for at vesentlige
kontraktsmessige forpliktelser ikke inngås og byggearbeid ikke påbegynnes, før plan for utbygging og
drift (PUD) av en petroleumsutbygging er godkjent.»
Forslag nr 2 lyder:
«Stortinget ber regjeringen utarbeide lønnsomhetsberegninger for staten etter skattevirkninger ved
vurdering av alle fremtidige investeringer på norsk
sokkel, og at disse beregningene kommer inn i vurderingsgrunnlaget når nye investeringer skal til behandling i Stortinget.»
Forslag nr. 3 lyder:
«Stortinget ber regjeringen komme tilbake til
Stortinget med samfunnsøkonomiske beregninger
av Castberg-prosjektet hvor de reelle klimarisikoene
og -kostnadene er inkludert.»
Forslag nr. 4 lyder:
«Stortinget ber regjeringen fremme forslag til
endring i «Veiledning til plan for utbygging og drift
av en petroleumsforekomst (PUD) og plan for anlegg
og drift av innretninger for transport og for utnyttelse av petroleum (PAD)». Veiledningen må sikre at en
reell samfunnsøkonomisk analyse presenteres for
Stortinget hvor de reelle klimakostnadene av forslagene presenteres.»
Forslag nr. 5 lyder:
«Stortinget ber regjeringen stille krav om ilandføring av olje fra Johan Castberg-feltet til Finnmark for
å utløse lokale ringvirkninger.»
Forslag nr. 6 lyder:
«Stortinget ber regjeringen stoppe videre tildelinger av lisenser inntil Stortinget har fått seg forelagt
korrekt informasjon, og åpningen av Barentshavet
kan vurderes på korrekt grunnlag.»
Forslag nr. 7 lyder:
«Stortinget ber regjeringen komme tilbake til
Stortinget med nye anslag over forekomstene og
samfunnsøkonomisk lønnsomhet knyttet til Barentshavet Sør-Øst. Det forutsettes bl.a. at en korrekt
CO2-pris, som forutsetter å inkludere kostnadene for
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11. jun. – Referat

å nå 2-gradersmålet, inkluderes i beregningene. Samfunnskostnadene av global oppvarming forutsettes
også hensyntatt i beregningene.»
Raudt har varsla støtte til forslaga.
Votering:

5033

Det ligg ikkje føre nokon forslag til merknad. Stortingets lovvedtak er dermed godtekne ved andre gongs behandling og vert å senda Kongen i samsvar med Grunnlova.
S a k n r . 3 4 [19:18:27]

Forslaga frå Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet
Dei Grøne vart med 93 mot 9 røyster ikkje vedtekne.
(Voteringsutskrift kl. 19.17.37)
Komiteen hadde tilrådd Stortinget å gjera følgjande
vedtak:
I
Stortinget samtykker i at Olje- og energidepartementet godkjenner plan for utbygging og drift av Johan Castberg-feltet.
II
Stortinget samtykker i at Petoro AS, som er rettighetshaver for statens deltakerandel (SDØE), kan delta i utbygging og drift av Johan Castberg-feltet.
III
Stortinget ber regjeringen sørge for at senest ved etablering av flere produserende felt i Barentshavet må disse sees i sammenheng med Johan Castberg og bygging
av en ilandføringsterminal på Veidnes i Finnmark.
IV
Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget på egnet måte – innen utgangen av 2018 og med sikte på vedtak – om utredningene Barents Sea Oil Infrastructure gjør om en nedskalert terminalløsning og en
skip-til-skip-løsning på Veidnes i Finnmark. Beslutningen skal bygge på hensyn til god ressursforvaltning.
Presidenten: Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet
Dei Grøne og Raudt har varsla at dei vil røysta imot.
Votering:
Tilrådinga frå komiteen vart vedteken med 91 mot 10
røyster.
(Voteringsutskrift kl. 19.17.58)
Votering i sakene nr. 17–33

Referat
(459) Statsministerens kontor melder at
1. lov om endringer i forbrukermerkeloven (Lovvedtak 58 (2017–2018))
2. lov om endringar i opplæringslova, friskolelova
og folkehøyskoleloven (plikt til å tilby intensiv
opplæring og plikt til fleirfagleg samarbeid
m.m.) (Lovvedtak 57 (2017–2018))
3. lov om høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleloven) (Lovvedtak 56 (2017–2018))
4. lov om endringer i barnehageloven mv. (minimumsnorm for grunnbemanning, plikt til å
samarbeide om barnas overgang fra barnehage
til skole og SFO mv.) (Lovvedtak 64 (2017–
2018))
- er sanksjonert under 8. juni 2018
Samr.: Vert lagd ved protokollen.
2. (460) Samtykke til godkjenning av avgjerd i EØSkomiteen nr. 186/2017 av 22. september 2017 om
innlemming i EØS-avtala av direktiv 2014/26/EU
om kollektiv forvalting av opphavsrett og nærståande rettar og multiterritoriell lisensiering av rettar
til musikkverk for bruk på nettet i den indre
marknaden (Prop. 97 S (2017–2018))
Samr.: Vert send familie- og kulturkomiteen, som
legg fram sitt utkast til innstilling for utanriks- og
forsvarskomiteen til fråsegn før innstillinga vert gjeven.
3. (461) Endringer i finansforetaksloven (forsikringsog pensjonsforetaks investeringer i forsikringsfremmed virksomhet) (Prop. 98 L (2017–2018))
Samr.: Vert send finanskomiteen.
4. (462) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Knut Arild Hareide, Olaug V. Bollestad og Kjell
Ingolf Ropstad om ideelle aktørers historiske pensjonsutgifter (Dokument 8:235 S (2017–2018))
Samr.: Vert send helse- og omsorgskomiteen.
1.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandla.
Ber nokon om ordet før møtet vert heva? – Møtet er
heva.

Presidenten: Sakene nr. 17–33 er andre gongs behandling av lovsaker og gjeld lovvedtaka 67 til og med 83.
Møtet slutt kl. 19.19.
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for næringen. Det har vært stor interesse fra industrien i de siste konsesjonsrundene, og etter et par år
med lavere leteaktivitet ser vi nå at aktiviteten tar seg
opp igjen. Dette er viktig for at ressurspotensialet skal
bli påvist og produsert.
De siste årene har funnene vært mindre enn tidligere. I områder med eksisterende infrastruktur kan selv
svært små funn knyttes opp til felt i produksjon og
bidra til betydelig verdiskaping. Våre analyser av lønnsomheten på norsk sokkel viser at leteaktiviteten har
vært lønnsom i alle havområder. Derfor er det viktig at
det fortsatt letes aktivt både i kjente og mindre kjente
områder. Et mangfoldig aktørbilde bidrar til dette.
Olje- og gassforekomstene blir stadig vanskeligere å
¿QQH7HNQRORJLXWYLNOLQJHQKDUJLWWEHGUHGDWDRJEHGre verktøy som har bidratt til ny innsikt og gjort det
PXOLJnLGHQWL¿VHUHQ\HOHWHNRQVHSWHU'HQQHXWYLNOLQgen vil fortsette i årene som kommer. Integrasjonen av
bred og dyp geofaglig kompetanse og digital teknologi
EOLUWUROLJQ¡NNHOHQWLOnLGHQWL¿VHUHQ\HUHVVXUVHUL
årene framover.
Rapporten sammenstiller informasjon og presenterer en rekke analyser som vil være en del av kunnskapsgrunnlaget til både myndighetene og næringen.
Analysene er ment å danne grunnlag for læring og
gode letebeslutninger som kan bidra til å opprettholde
leteaktiviteten og produksjonsnivået utover i tid.
Det er forekomster av mineraler med sjeldne jordarter på havbunnen mange steder i verden, og det er
en begynnende interesse for kommersiell utnyttelse
av slike. På norsk kontinentalsokkel er det kjent at
KDYEXQQVPLQHUDOHU¿QQHVLGHG\SHGHOHQHDY1RUVkehavet. Sommeren 2018 skal Oljedirektoratet sette i
gang egne undersøkelser. Dette kan bli et nytt kapittel
i historien om Norges havressurser.

R E S S U R S R A P P O R T L E T I N G 2018

roduksjonen av olje og gass fra norsk sokkel
ventes å øke de nærmeste årene. Økningen
skyldes bidrag fra funn som er under utbygging, men også produksjonsvekst fra allerede
produserende felt. Fra midten av 2020-tallet synker
produksjonen fra disse, og produksjon fra ressurser
som ennå ikke er oppdaget vil begynne å gjøre seg
JMHOGHQGH'HWWDUÀHUHnUIUDGHWJM¡UHVIXQQWLOHW
felt kommer i drift. For å opprettholde produksjonen
på samme nivå etter midten av 2020-tallet, er det
derfor behov for raskt å gjøre nye og større funn.
Oljedirektoratets hovedoppgave er å bidra til størst
mulige verdier for samfunnet fra olje- og gassvirksomKHWHQJMHQQRPHQHϑHNWLYRJIRUVYDUOLJUHVVXUVIRUYDOWning, der det tas hensyn til helse, miljø, sikkerhet og til
andre brukere av havet. Et godt fakta og kunnskapsgrunnlag er en forutsetning for at myndighetene skal
kunne spille en avgjørende rolle i ressursforvaltningen.
I denne rapporten legger Oljedirektoratet fram en
oppdatert oversikt over uoppdagede petroleumsressurser på norsk kontinentalsokkel. Denne viser at etter
over 50 års virksomhet er rundt 55 prosent av forventede olje- og gassressurser ennå ikke produsert, og av
disse er litt under halvparten ennå ikke funnet.
Oljedirektoratets oppdaterte estimat for uoppdagede
ressurser er på 4000 millioner SmӾ o.e. Dette er en økning på nærmere 40 prosent siden forrige estimat fra
2016. Den store økningen er et resultat av Oljedirektoratets ressurskartlegging nordover i Barentshavet nær
avgrensningslinjen mot Russland. I den åpne delen av
Barentshavet, i Nordsjøen og i Norskehavet er anslaget
for de uoppdagede ressursene om lag som sist. Nesten
to tredjedeler av de uoppdagede ressursene ligger i
Barentshavet mens resten er fordelt på Norskehavet
og Nordsjøen. Oppsidepotensialet er størst i Barentshavet der store områder ennå ikke er utforsket.
Tallene forteller oss at mulighetene på norsk sokkel
fortsatt er store og kan gi grunnlag for olje- og gassproduksjon i mange tiår. Myndighetene legger til rette
for jevnlig tilgang på leteareal gjennom regelmessige
konsesjonsrunder som bidrar til viktig forutsigbarhet
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Figur 1.3 Utvikling i antall påbegynte letebrønner
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Ӽ)XQQKYRUXWYLQQLQJHUOLWHVDQQV\QOLJ5HVVXUVNODVVH 5. HULNNHLQNOXdert i den gjennomsnittlige funnstørrelsen. I beregning av teknisk funnrate
er alle funn inkludert. I kommersiell funnrate er funn i ressursklasse seks
5. LNNHLQNOXGHUW'HWHURJVnIRUHWDWWHQVNM¡QQVPHVVLJYXUGHULQJDYQ\H
IXQQLUHVVXUVNODVVHVMX 5. GYVIXQQVRPLNNHHYDOXHUW VH¿JXUIRU
2'VUHVVXUVNODVVL¿NDVMRQVV\VWHP 

Funnene er mindre: Funnene de seineste årene er
JMHQQRPVQLWWOLJPLQGUHHQQWLGOLJHUH ¿JXU 'HWte er en naturlig utvikling i en moden petroleumsprovins. Modne områder kjennetegnes ved at det
er kjent geologi, normalt færre og mindre tekniske
utfordringer, samt godt utbygd eller planlagt infrastruktur. Størstedelen av det arealet som er åpnet
for petroleumsvirksomhet er nå modne områder. Det
er fortsatt store uoppdagede ressurser igjen i modne
områder som kan gi grunnlag for nye funn. Disse
ressursene kan representere betydelige verdier.
Utvikling i teknisk funnrate viser at økt kunnskap,
bedre og mer data samt teknologiutvikling har biGUDWWWLODWOHWHYLUNVRPKHWHQHUEOLWWPHUHϑHNWLYVLGHQ
første brønn i 1966. Selv om gjennomsnittlig funnrate
er noe redusert de siste årene, har den holdt seg på
et høyt nivå siden tidlig på 1990-tallet. Den kommersielle funnraten har holdt seg på om lag samme nivå
siden petroleumsvirksomheten startet, til tross for
at gjennomsnittlig funnstørrelse har vært avtakende.
Det er fortsatt lønnsomt å lete på norsk sokkel.

UTVIKLINGSTREKK

avtar. Fra rundt 2025 må en stadig større del av proGXNVMRQHQNRPPHIUDXRSSGDJHGHUHVVXUVHU ¿JXU 
Skal produksjonen og aktivitetsnivået opprettholdes på
dagens nivå, må det derfor letes mer og påvises nye
ressurser.

Figur 1.5 Utviklingen i gjennomsnittlig funnstørrelse og
gjennomsnittlig teknisk og kommersiell funnrate.Ӽ Funnstørrelsen er basert på dagens estimat, ikke estimatet rapportert
på funntidspunktet.

Millioner Sm o.e.
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Til tross for over 50 år med letevirksomhet, er det etWHU2OMHGLUHNWRUDWHWV 2' YXUGHULQJIRUWVDWWVWRUHPXligheter på sokkelen. Ressursregnskapet indikerer at
om lag halvparten av de totale petroleumsressursene
er igjen å produsere. Av de forventede gjenværende
ressursene ligger rundt 53 prosent i felt og funn, mens
SURVHQWJMHQVWnUn¿QQH
ODs oppdaterte kartlegging har medført en økning i
estimatet for uoppdagede ressurser fra rundt 2900 til
4000 millioner SmӾROMHHNYLYDOHQWHU RH (VWLPDWHW
har en betydelig usikkerhet, spesielt for de lite utforVNHGHRPUnGHQHL%DUHQWVKDYHWRJ-DQ0D\HQ
De totale gjenværende ressursene gir grunnlag for
olje- og gassproduksjon i mange tiår framover. Dagens
prognose for framtidig petroleumsproduksjon viser en
økning fram til midten av 2020-tallet, før den gradvis

BETYDELIG RESSURSPOTENSIAL

Etter kraftig vekst i antall letebrønner og letekostnader
fra 2005 til 2014 førte kostnadsnivået og oljeprisfallet seinhøsten 2014 til kutt i letebudsjetter, utsatte
investeringer og nedgang i antall letebrønner som falt
fra 57 i 2014 til 36 i 2016. Industrien satte også i verk
WLOWDNIRUn¡NHSURGXNWLYLWHWHQRJHϑHNWLYLWHWHQRJUHGXVHUHNRVWQDGVQLYnHW,ÀDWHWQHGJDQJHQXWRJ
leteaktiviteten i 2018 forventes å bli høyere enn de to
foregående årene. I et historisk perspektiv er leteaktiviteten fortsatt relativt høy.

MYK LANDING

Figur 1.4 Historisk og forventet framtidig produksjon fra
norsk sokkel fram til 2030
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Figur 1.2 Makroøkonomiske indikatorer for petroleumssektoren 2017 (Kilde: norskpetroleum.no)
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MÅLRETTEDE TILTAK

1999

Leteaktiviteten, målt i antall letebrønner, har blant
DQQHWVYLQJWLWDNWPHGXWYLNOLQJHQLROMHSULV ¿JXU
 )UDVOXWWHQDYWDOOHWVDQNOHWHDNWLYLWHWHQRJ
var på sitt laveste i 2005 med 12 letebrønner. Den lave
leteaktiviteten førte til at myndighetene satte i gang
målrettede tiltak for å stimulere aktiviteten og øke
mangfoldet og konkurransen på sokkelen. Sammen
med stigende oljepris førte tiltakene til en kraftig
økning i antall letebrønner. Nye selskap kom inn, og
GHWEOHJMRUWÀHUHO¡QQVRPPHIXQQPHG-RKDQ
Sverdrup som det største.

1981

Olje og gass fra norsk sokkel har gitt store inntekter
som har bidratt til at Norge i dag er et svært rikt land.
Petroleumsvirksomheten er landets største næring
målt i verdiskaping, statlige inntekter, investeringer og
eksportverdi.

2017

Olje- og gassvirksomheten utgjorde i 2017 om lag
14 prosent av landets samlede verdiskaping, brutto
QDVMRQDOSURGXNW %13  ¿JXU ,QYHVWHULQJHQHXWgjorde 19 prosent av totale investeringer, og sektoren
sto for 17 prosent av statens inntekter. Salgsinntekter
fra olje og naturgass sto for rundt 40 prosent av den
samlede eksportverdien dette året.

1996

T

Statfjord
Ekoﬁsk

Snøhvit
Troll Øst

Johan Sverdrup

2002

LOQHVWHnUHUGHWnUVLGHQ(NR¿VNEOHIXQQHWV¡UL1RUGVM¡HQ(NR¿VNIXQQHWI¡UWHWLO
stor interesse for å lete i norske områder, og i
O¡SHWDYGHQHVWHnUHQHEOHGHWJMRUWÀHUH
betydelige funn. Om lag 70 prosent av påviste ressursHUEOHIXQQHWLSHULRGHQIUDPWLO ¿JXU 
Siden de første lønnsomme oljefunnene ble gjort,
har Norge etablert seg som en viktig aktør i de internasjonale olje- og gassmarkedene.

1966

Figur 1.1 Ressurstilvekst på norsk sokkel 1966 – 2017

0

2000

4000

6000

8000

Ormen Lange

1990

10000

1980

~ 1075 undersøkelsesbrønner

2000

12000

2005

Store gjenværende ressurser
på norsk sokkel gir fortsatt
store muligheter både i
modne og mindre utforskede
områder. Økt kunnskap,
bedre datadekning, nye
arbeidsmetoder og ny teknologi
åpner for nye letemuligheter og
NDQJLÁHUHO¡QQVRPPHIXQQ
6HOVNDSHQHPnOHWHRJÀQQH
mer for å opprettholde aktivitet
og produksjon over tid.

2011

K APIT TEL 1
I N N L E D N I N G O G S A M M E N D R AG

2010
2008

I I I I I

2014

11 I

2017

Funnrate

USD/fat (foregående år)

0

1000

Nordsjøen

725

Norskehavet

740

Barentshavet

2535

Totalt

4000

Km
75

Bjørnøya

Svalbard

Olgabassenget

Storbankhøgda

Kong Karl-plattformen

Kong Karls Land

Kvitøya

40˚

Sentralbankhøgda
Gardarbankhøgda

• J

,
j

R E S S U R S R A P P O R T L E T I N G 2018

Ӿ ODs rapport Geologisk vurdering av petroleumssystemer i østlige deler av
Barentshavet nord 2017

Figur 1.8 Kartet viser store strukturer og utstrekningen av
kartlagte områder i Barentshavet nord (tidskart topp perm
alder)Ӿ
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Gass krever samhandling og fellesløft: Rundt
halvparten av de uoppdagede ressursene er gass.
Ettersom gjennomsnittlig funnstørrelse er avtakende,
kan det i de åpne områdene forventes mange mindre
gassfunn. I Nordsjøen og Norskehavet er infrastrukWXUHQJRGWXWE\JG ¿JXU (WWHUKYHUWVRPGHWEOLU
mer ledig kapasitet, kan selskapenes interesse for å
lete også etter mindre gassforekomster øke.
Nesten to tredjedeler av de uoppdagede gassressursene forventes å ligge i Barentshavet. Dette
understreker betydningen av Barentshavet for den
langsiktige produksjonen. Dagens gasstransportkapasitet fra Barentshavet er begrenset til LNGanlegget på Melkøya, som etter planen vil være fullt
utnyttet fram til begynnelsen av 2040-tallet. Mangel

langsiktig perspektiv er det derfor bekymringsfullt at
søkertallet til petroleumsfagene har hatt en betydelig
nedgang de siste årene, i takt med selskapenes kostnadskutt og oppsigelser.
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Figur 1.9 Dagens gassinfrastruktur og forventede
gjenværende gassressurser
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5HVVXUVHQHHUYDQVNHOLJHUHn¿QQH±NUHYHU
teknologi og kompetanse: Det blir stadig vanskeliJHUHn¿QQHQ\HSHWUROHXPVUHVVXUVHULRPUnGHUPHG
lang letehistorie. Letingen foregår i stor grad i områder som har vært åpnet i en årrekke, så nye data må
samles inn eller gamle data må analyseres på nytt for
å etablere ny innsikt. Seismikk og data fra letebrønner
er geologenes viktigste grunnlag for å etablere nye
modeller. Den teknologiske utviklingen har gitt nye og
bedre verktøy som har bidratt til stadig bedre forståelse av undergrunnen.
Sammenstilling og integrasjon av alle tilgjengelige
data er også svært viktig for å gjøre nye funn. Her er
kompetanse og erfaring av avgjørende betydning. I et

Halvparten av de uoppdagede ressursene i Barentshavet ligger i uåpnede områder i nord. ODs kartlegging
av deler av de uåpnede områdene har avdekket store
strukturer som kan inneholde store mengder olje og
JDVV ¿JXU 

-· "· .

ӽ Se Ressursrapporten 2017 for analyser av aktørbildet i utbygging- og driftsfasen på www.npd.no

Mangfold skaper konkurranse: Et stort mangfold
av selskap, både små og store, skaper konkurranse
VRPIUHPPHUHϑHNWLYLWHWRJLGHPDQJIROGLOHWHIDVHQӽ
Antall aktører på norsk sokkel har økt fra midten av
2000-tallet, blant annet som følge av tiltak for å skape
et større mangfold. Antallet er imidlertid noe redusert
VLGHQPHQPDQJIROGHWHUIRUWVDWWVWRUW ¿JXU
 
Det har vært en trend de siste årene at de store
utenlandske selskapene er mindre aktive innenfor
leting og trapper ned eller trekker seg ut fra sokkelen.
Dette kan sees i sammenheng med blant annet fallet
i oljeprisen og at forventet funnstørrelse er redusert.
Når de store selskapene reduserer leteaktiviteten, blir
de mellomstore og små aktørene stadig viktigere. For
HQIRUWVDWWHϑHNWLYXWIRUVNQLQJDYVRNNHOHQHUGHWYLNtig å opprettholde en god kombinasjon av erfarne og
aktive store og mellomstore selskap, mer rendyrkede
leteselskap og nyetableringer innen både leting og
produksjon.

Det meste og de største er i nord: Mesteparten av
de uoppdagede ressursene forventes å ligge i BarentsKDYHW ¿JXU 0XOLJKHWHQHIRUnJM¡UHVW¡UUHIXQQHU
størst i lite utforskede områder. Nye funn i Barentshavet blir stadig viktigere etter hvert som produksjonen i
sør begynner å falle fra rundt 2025.
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Selv svært små funn kan bli lønnsomme når de
fases inn til andre felt eller bygges ut samordnet med
DQGUHIXQQ6DPRUGQHWXWE\JJLQJDYÀHUHIXQQJLU
normalt lavere enhetskostnader og senker terskelen
for leting og utbygging. Det er mer krevende å få lønnsomme utbygginger av mindre funn som ligger langt
fra eksisterende infrastruktur.
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Figur 1.7 Estimat for uoppdagede ressurser fordelt på havområder
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Figur 1.6 Antall aktører på norsk sokkel inndelt etter størrelse, 2000-2017
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KAPIT TEL 7: LETEANALYSER
Tidligere OD-analyser har vist at selskapene overestimerer ressursforventningene og underestimerer
funnsannsynligheten. Dette medfører at selskapenes
leteportefølje systematisk underleverer i forhold til
forventningene.
Industrien har over lang tid arbeidet målrettet for

KAPIT TEL 6: NY LETETEKNOLOGI OG NYE
ARBEIDSPROSESSER
For å få bedre forståelse av hvordan utviklingen
innenfor leteteknologi og geologiske metoder har
ELGUDWWWLOHϑHNWLYOHWLQJKDU2'JMHQQRPI¡UWHQ
undersøkelse i samarbeid med konsulentselskapet
Westwood Global Energy Group. I denne undersøkelVHQEOHGHWLGHQWL¿VHUWÀHUHRPUnGHULQQHQIRUHWXWvidet leteteknologibegrep, som omfatter datainnsamling, geovitenskap og arbeidsmetoder som enten har
vært eller forventes å bli viktige for letevirksomheten
på norsk sokkel.

KAPIT TEL 5: AKTØRBILDET I LETEFASEN
Et stort mangfold av selskap skaper konkurranse som
IUHPPHUHϑHNWLYLWHWRJYHUGLVNDSLQJLOHWHIDVHQ'HWWH
bidrar til økt idémangfold og interesse for ulike letemodeller, teknologier og letekonsepter. Antall aktører
på norsk sokkel har økt fra midten av 2000-tallet,
blant annet som følge av tiltakene for å skape et større
mangfold. Antall aktører er imidlertid noe redusert
siden 2013, men mangfoldet er fortsatt stort.

KAPIT TEL 4: LØNNSOMHET AV LETING
Letevirksomheten de siste ti årene har tilført samfunnet betydelige verdier. Netto nåverdi fra leting de siste
10 årene er om lag 930 milliarder kroner med 4 prosent diskonteringsrate og om lag 560 milliarder kroner
med 7 prosent diskonteringsrate. Letevirksomheten
har vært lønnsom i alle havområder.

KAPIT TEL 3: UOPPDAGEDE RESSURSER
De totale uoppdagede ressursene er estimert til
PHOORP 3 RJ 3 PLOOLRQHU6PӾ o.e.
Forventningsverdien er 4000 millioner SmӾ o.e. Forventningsverdien i 2015 var 2920 millioner SmӾ o.e.
Dette gir en økning på 37 prosent. Økningen skyldes
hovedsakelig nytt estimat for Barentshavet nord i
2017. Her har ODs kartlegging avdekket store strukturer som kan gi store olje- og gassfunn. Oppdatering av
estimatet for uoppdagede ressurser viser at de totale
gjenværende ressursene kan gi grunnlag for olje- og
gassproduksjon i mange tiår framover.
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KAPIT TEL 2: LETING PÅ NORSK SOKKEL
I dette kapittelet presenteres trender for letevirksomheten på sokkelen og leting i de ulike havområdene.
(WWHUÀHUHnUPHGK¡\OHWHDNWLYLWHWHUDQWDOOOHWHEU¡Qner redusert fra 57 brønner i 2015 til 36 brønner i 2016
og 2017. I 2018 er det forventet 40 til 50 letebrønner.
Det har vært stor interesse for nytt leteareal i de
siste konsesjonsrundene. Dette er trolig blant annet
et resultat av ny innsikt basert på bedre seismikk og
brønnresultater som har resultert i nye letekonsepter.
Kostnadsreduksjoner og tilgang til kapasitet i infrastruktur er også viktige faktorer.
Funnene de siste årene er i gjennomsnitt mindre
enn tidligere. Mindre funn og færre brønner gjør det
krevende å opprettholde produksjonen over tid. Det
PnERUHVÀHUHEU¡QQHURJJM¡UHVVW¡UUHIXQQHQQGHW
som har vært gjennomsnittet de siste ti årene for
at produksjonen skal opprettholdes på et høyt nivå.
Mulighetene for å gjøre større funn er trolig størst i
mindre utforskede områder.

SAMMENDRAG

HARDT ARBEID OG SMARTE VALG
Det er store muligheter igjen på norsk sokkel. Over
halvparten av de forventede ressursene ligger fortsatt
i undergrunnen, og halvparten av disse er ennå ikke
oppdaget. Ny teknologi og bedre datakvalitet åpner for
nye muligheter, også i modne områder. Ledig kapasitet
i eksisterende infrastruktur og reduksjon i lete- og
utbyggingskostnader har senket terskelen for å lete
etter og utvinne mindre funn.
Skal produksjonen opprettholdes, må det også gjøres større funn. Det er fortsatt mulig å gjøre relativt
store funn i kjente og modne områder. Potensialet
for å gjøre større funn som kan løfte ny infrastruktur
og bidra til høy produksjon, er imidlertid størst i lite
utforskede områder, spesielt i områder som ennå ikke
er åpnet.
Men ressursmulighetene kommer ikke av seg selv.
Hardt arbeid og smarte valg må til for at ressursene
både i modne og mindre utforskede områder skal bidra
til å opprettholde produksjonen og skape verdier også
i framtiden.

på infrastruktur og ledig gasstransportkapasitet
påvirker leteaktiviteten. For selskapene ligger det
OLWHQYHUGLLn¿QQHJDVVVRPLNNHIRUVYDUHUHQVHOYstendig eksportløsning. Funn av gass i Barentshavet
er derfor i større grad avhengig av samordning og
koordinert utbygging. Dersom selskapene ikke leter
HWWHUJDVVYLOGHWVDPWLGLJEOLYDQVNHOLJHUHn¿QQH
ressurser nok til å løfte ny gassinfrastruktur.

K APIT TEL 1
I N N L E D N I N G O G S A M M E N D R AG
På norsk kontinentalsokkel er det kjent at havbunnsPLQHUDOHU¿QQHVLGHG\SHGHOHQHDY1RUVNHKDYHW
Kartlegging har blant annet påvist manganskorper og
VXO¿GHU
Gasshydrater kan også bli en framtidig energikilde.
'HW¿QQHVVWRUHPHQJGHUJDVVK\GUDWHUOLNHXQGHUKDYbunnen i enkelte områder i Norskehavet og Barentshavet. Så langt er det ingen løsning på hvordan gasshydrater kan produseres lønnsomt, men det forskes
internasjonalt på utvinningsmetoder.
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Reserver og betingede ressurser utgjør totale oppdagede utvinnbare ressurser. Disse er igjen inndelt i
XQGHUNODVVHUVRPUHÀHNWHUHUVWDWXVI¡URJHWWHUYLNWLJH
beslutningsmilepæler i prosessen med å modne proVMHNWIUDPWLOXWE\JJLQJRJXWYLQQLQJ SURGXNVMRQ 
Uoppdagede ressurser deles inn i estimerte, men
ikke påviste utvinnbare petroleumsressurser i kartlagte prospekt og estimerte, men ikke-påviste utvinnbare
petroleumsressurser, knyttet til letemodeller (faktaERNV 

Reserver

Figur 1.10 2'VUHVVXUVNODVVL¿VHULQJVV\VWHP ZZZQSGQR 
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ODS RESSURSKLASSIFISERINGSSYSTEM
Petroleumsressursene inndeles i klasser som gjenspeiler kunnskapen om petroleumsmengdene og modenhet
til utvinningsprosjektene. Klassene samsvarer i stor
grad med dem som er brukt i internasjonalt anerkjenWHNODVVL¿VHULQJVV\VWHPHU

RESSURSKLASSIFISERING OG RESSURSREGNSKAP PER 31. DESEMBER 2017

KAPIT TEL 8: RESSURSER FOR FRAMTIDEN:
HAVBUNNSMINERALER OG GASSHYDRATER
Sterkere fokus på energiproduksjon med lavt karbonavtrykk forventes å medføre økt behov for naturgass
og økende etterspørsel etter metaller og sjeldne jordarter.

å unngå forventningsskjevheter i beslutningsgrunnODJHWPHQÀHUHDQDO\VHUYLVHUDWGHWIRUWVDWWHUHW
forbedringspotensial. ODs analyser, som presenteres i
dette kapittelet, understreker dette.
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ӿ Olje og kondensat oppgis i millioner standard kubikkmeter. NGL oppgis i millioner tonn, og gass oppgis i milliarder standard kubikkmeter. Omregningsfaktor
for NGL i tonn til SmӾ er 1,9. Sum oljeekvivalenter oppgis i millioner SmӾo.e.
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Reserver
Solgt og levert

Totale ressurser:
15,6 milliarder Sm o.e.
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Figur 1.11 Petroleumsressurser og usikkerhet i estimatene per 31.12.2017

Milliarder Sm3 o.e.

Tabell 1.1 Totale petroleumsressurser på norsk sokkel per 31.12.2017ӿ

* Inkluderer ressursklassene 1, 2 og 3

8130,7

275,0

Betingede ressurser i funn

Totalt

338,2

Betingede ressurser i felt

1995,0

1131,1

Reserver*

Uoppdagede ressurser

4261,4

Produsert

Gass
mrd. Sm

Totalt

Olje
mill. Sm

Totale petroleumsressurser på norsk kontinentalsokkel per 31.12.2017

Det forventes at det er 8,5 milliarder SmӾ o.e. igjen
å produsere. Av dette er 4,5 milliarder SmӾ o.e. påviste
ressurser. Estimatet for ikke påviste ressurser er 4,0
milliarder SmӾ o.e. Dette tilsvarer om lag 47 prosent av
det totale ressursene.

Gass

RESSURSREGNSKAP PER 31.DESEMBER 2017
ODs estimat for totale påviste og ikke påviste petroleumsressurser på norsk sokkel er om lag 15,6 milliarder
SmӾ o.e. Av dette er 7,1 milliarder SmӾ o.e., eller 45
SURVHQWVROJWRJOHYHUW WDEHOO 

Væske

K APIT TEL 1
I N N L E D N I N G O G S A M M E N D R AG

13

6HOVNDSHQHPnOHWHRJJM¡UHVW¡UUHIXQQIRU
at produksjonen på norsk sokkel skal kunne
RSSUHWWKROGHVSnHWK¡\WQLYn

K APIT TEL 2
LETIN G PÅ N O R S K SO K K E L
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Figur 2.2 Antall påbegynte letebrønner per havområde
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Figur 2.3 Antall funn
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Avgrensningsbrønn: Letebrønn som bores
for å bestemme utstrekning og størrelse av en
petroleumsforekomst som allerede er påvist av
en undersøkelsesbrønn.

Undersøkelsesbrønn: Letebrønn som bores for
nXQGHUV¡NHRPGHW¿QQHVSHWUROHXPLHQPXOLJ
forekomst.

Letebrønn: Brønn som bores for å påvise mulig
IRUHNRPVWDYSHWUROHXPHOOHUVNDϑHLQIRUPDVMRQ
for å avgrense en påvist forekomst. Letebrønn
er en fellesbetegnelse for undersøkelses- og
avgrensningsbrønner.
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Figur 2.4 Ressurstilvekst fordelt på funnstørrelser. Antall
funn er markert i søylene.
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RESURSSTILVEKST OG PRODUKSJON
Nedgang i gjennomsnittlig funnstørrelse medfører også
nedgang i ressurstilvekst over tid. Ressurstilveksten
fra funn har vært betydelig mindre de siste 30 årene
enn de første 20 årene av norsk oljehistorie. Dette er
en naturlig utvikling i en moden petroleumsprovins.
Figur 2.4 som viser ressurstilveksten fra funn inndelt
etter størrelser, illustrerer dette. Ressurstilveksten i de
ulike havområdene er vist i faktaboks 2.5.

dagens estimat. Funnstørrelse kan øke eller minske
over tid som følge av ny kunnskap om reservoarene.
1HGJDQJHQLJMHQQRPVQLWWOLJIXQQVW¡UUHOVHUHÀHNWHUHUDWVW¡UVWHGHOHQDYQRUVNVRNNHOQnHUPRGHQ ¿JXU
 6HOYVY UWVPnIXQQNDQLPLGOHUWLGJLJRGO¡QQsomhet dersom eksisterende infrastruktur utnyttes efIHNWLYW VHPHULNDSLWWHO/¡QQVRPKHWDYOHWLQJ 'HW
HUYLNWLJPHGIRUWVDWWK¡\OHWHDNWLYLWHWIRUnLGHQWL¿VHre og bygge ut små funn mens de store innretningene
fortsatt er i produksjon.

•

•

•
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2001-2010

FUNNENE ER MINDRE
Høy leteaktivitet de siste årene har resultert i mange
IXQQ ¿JXU )XQQHQHHUJMHQQRPVQLWWOLJPLQGUH
enn tidligere.
Internasjonal erfaring viser at de største funnene
blir gjort tidlig i utforskningsfasen i en ny petroleumsprovins, og at funnstørrelsen avtar etter hvert som
petroleumsprovinser modnes. Dette gjelder også på
QRUVNVRNNHO ¿JXU 'HVW¡UVWHIXQQHQHPHGXQQWDNDY2UPHQ/DQJHLRJ-RKDQ6YHUGUXSL
ble gjort i løpet av de første 20 årene. Fra midt på
1980-tallet har funnstørrelsen avtatt. Gjennomsnittlig
IXQQVW¡UUHOVH XWHQ5.VHNDSLWWHOIRUGH¿QLVMRQ GH
siste sju årene har vært om lag sju millioner SmӾ o.e.
)XQQVW¡UUHOVHL¿JXURJHUEDVHUWSnGDJHQV
estimat, ikke estimat rapportert på funntidspunktet.
Opprinnelig estimat for funnstørrelse kan avvike fra

+LVWRULVNHUGHWnUOLJERUHWÀHVWOHWHEU¡QQHUL1RUGVM¡HQPHQLEOHGHWIRUI¡UVWHJDQJERUHWÀHVWL
%DUHQWVKDYHW ¿JXU PHGOHWHEU¡QQHUVRPHU
det høyeste noensinne. I 2018 er det forventet en nedgang i Barentshavet, mens boreaktiviteten i Nordsjøen
og Norskehavet forventes å øke.

145

Barentshavet
117
28

Tabell. 2.1 Antall påbegynte letebrønner etter formål
og fordelt på havområde per 31.12.17

Total

Nordsjøen
733
453

Formål

Type brønner

li

Figur 2.1 Antall påbegynte letebrønner
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FAKTABOKS 2.1: Letebrønner

11 11 1

10

20

30

40

50

Barentshavet
Norskehavet
Nordsjøen

1975

70

1972

60

Avgrensningsbrønner
Undersøkelsesbrønner

1978

70

2008

Den første letebrønnen på norsk sokkel ble boret i
 VHIDNWDERNV 'HWYDUSnEHJ\QWWRWDOW
OHWHEU¡QQHUSHUGHVHPEHU WDEHOO 
Leteaktiviteten har variert betydelig gjennom denne
nUVSHULRGHQ ¿JXU 'HQI¡UVWHWRSSHQEOHQnGG
midt på 1980-tallet med opptil 50 letebrønner årlig.
Fra slutten av 1990-tallet sank leteaktiviteten og var
på det laveste i 2005 med 12 letebrønner. Etter dette
tok leteaktiviteten seg opp igjen, og i 2009 ble det påbegynt 65 letebrønner. Økningen etter 2006 kom som
et resultat av omlegging av letepolitikken kombinert
med økende oljepris. Leteaktiviteten holdt seg stort
sett høy fram til 2015, men det kraftige oljeprisfallet
har ført til en betydelig nedgang de to siste årene. Det
er likevel fortsatt relativt høy aktivitet sammenlignet
med perioden 1998-2005.
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eteaktiviteten påvirkes blant annet av antatt
prospektivitet, tilgjengelig areal, rammebetingelser, kostnader og prisnivået på olje og
gass. En langvarig oppgang i aktiviteten, som
tok til i 2006, ble avbrutt i 2016 etter at oljeprisen
falt betydelig. I 2015 ble det boret 56 letebrønner,
mens det ble boret 36 brønner i 2016 og 2017. I 2018
er det imidlertid forventet 40 til 50 letebrønner.
Det har vært stor interesse for nytt leteareal i de
siste konsesjonsrundene. Dette er blant annet et resultat av ny innsikt basert på bedre seismikk og brønnresultater som har resultert i nye letekonsepter. Kostnadsreduksjoner og tilgang til kapasitet i infrastruktur
er også viktige faktorer.
Det må gjøres større funn enn det som har vært
gjennomsnittet de siste ti årene for at produksjonen
skal opprettholdes på et høyt nivå. Mulighetene for å
gjøre større funn er størst i lite utforskede områder.

2014

UTVIKLINGEN I LETEAKTIVITETEN
FRA 1965 TIL 2017

Myndighetene legger til rette for jevn
tilgang på leteareal gjennom regelmessige
konsesjonsrunder. I de siste konsesjonsrundene
har det vært stor interesse fra industrien.
Etter et par år med lavere leteaktivitet tar
DQWDOOHWOHWHEU¡QQHUVHJRSSLJMHQ'HWHUYLNWLJ
DWLQGXVWULHQRSSUHWWKROGHUHWK¡\WQLYnSn
leteaktiviteten.
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Figur 2.8 Kjøp og bytte av eierandeler
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Myndighetene legger stor vekt på jevnlig tilgang til
areal, noe som er viktig for å opprettholde interessen for leting og sikre utbygging av lønnsomme funn.
Selskapene får hovedsakelig tilgang til areal gjennom
konsesjonsrunder, men også ved kjøp og bytte av
andeler i utvinningstillatelser.
I takt med økning i antall selskap, tillatelser og
utviklingen i oljepris, har annenhåndsmarkedet (kjøp,
E\WWHRJVDOJ IRUHLHUDQGHOHU¡NWEHW\GHOLJVLGHQ
PHGHQWRSSL ¿JXU 
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Figur 2.7 Ressurstilvekst fordelt på tiår for tildeling
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deler av Norskehavet og Barentshavet åpnet for letevirksomhet.
TFO-ordningen ble innført i 2003. Hensikten med
RUGQLQJHQHUnVLNUHHϑHNWLYXWIRUVNQLQJDYPRGQH
områder og å påvise tidskritiske ressurser nær planODJWRJHNVLVWHUHQGHLQIUDVWUXNWXU IDNWDERNV 'HW
er viktig at areal som tildeles blir utforsket raskt og
HϑHNWLYWVOLNDWHNVLVWHUHQGHLQIUDVWUXNWXUNDQXWQ\WWHV
best mulig og at små funn som blir gjort, fases raskt
inn forutsatt at det er ledig kapasitet. TFO-området
er blitt utvidet i takt med at nye områder blir modne.
Utvidelsen er basert på etablerte kriterier, jfr. Meld.
6W  En næring for framtida - om petroleumsvirksomheten. Ett av følgende kriterier må
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Ԁ Fra 1999 t.o.m. 2002 ble disse kalt Nordsjøtildelingene, NST

Figur 2.10 Tildelt, lisensiert og tilbakelevert areal

-40

-20

0

20

40

60

80

100

120

140

160

KONSESJONSRUNDER
Det er to likestilte typer konsesjonsrunder på norsk
sokkel, nummererte runder og tildelinger i forhåndsde¿QHUWHRPUnGHU 7)2 Ԁ. Etter 1999 har det vært årlige
TFO-runder, mens de nummererte rundene i mindre
utforskede leteområder som hovedregel kommer hvert
annet år. De regelmessige rundene bidrar til en viktig
forutsigbarhet for næringen. Omfanget av tildelinger er
YLVWL¿JXUHQHRJ
Den første konsesjonsrunden i 1965 var klart den
PHVWRPIDWWHQGHPHGKHQV\QWLOXWO\VWDUHDO'H¿UH
første rundene omfattet bare Nordsjøen. Fra og med
femte runde, som ble gjennomført i 1980-82, ble også

10

utvikling av kjente og nye letemodeller basert på ny
seismikk og kontinuerlig leteboring, kombinert med
IRUEHGUHWWRONQLQJVYHUNW¡\RJPHWRGHU VHNDSLWWHO 
I tillegg har utbygging av infrastruktur, videreutvikling
av nye utbyggingskonsepter og ny boreteknologi gjort
det økonomisk interessant å utforske stadig mindre
prospekt.

Antall kjøp og bytte av eierandeler

,GHQI¡UVWHWLnUVSHULRGHQHWWHUIXQQHWDY(NR¿VN
i 1969 ble de store feltene Statfjord, Sleipner Vest,
Gullfaks og Oseberg påvist. Disse feltene er fortsatt i
SURGXNVMRQ,SHULRGHQWLOEOHGHÀHVWHDY
GH¡YULJHVW¡UVWHIHOWHQHIXQQHW ¿JXU 1HVWHQ
prosent av alle de påviste ressursene ble funnet i denne perioden. Figuren viser at med unntak av Ormen
/DQJH  RJ-RKDQ6YHUGUXS  KDUUHVVXUVWLOveksten fra leting vært lav de siste 30 årene. De siste
20 årene har den årlige ressurstilveksten stort sett
vært lavere enn produksjonen. Produksjonen har hovedsakelig kommet fra felt som er funnet i utvinningstillatelser tildelt fra 1965 til tidlig på 1990-tallet.
Figur 2.7 viser ressurstilvekst fordelt på tiår for
tildeling. Nesten halvparten av den totale ressurstilYHNVWHQIUDOHWLQJ IRUGHOWSnWLnUIUDWLOGHOLQJ NRPPHU
fra funn i utvinningstillatelser som ble tildelt i 1. til 5.
NRQVHVMRQVUXQGH I¡U 0DQJHDYOHWHEU¡QQHQH
som er boret de siste 10 årene er boret på areal som
ble tildelt før 1980. Dette skyldes blant annet videre-

0
Figur 2.9 Årlige tildelinger siden 2000
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Figur 2.6 Årlig ressurstilvekst og produksjon
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Figur 2.5 Gjennomsnittlig funnstørrelse per område
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TFO 2017 OG TFO 2018
Modne områder på norsk sokkel er fremdeles attraktive. I TFO 2017 ble det satt ny rekord i antall søknader fra totalt 39 selskap. Den store interessen skyldes
blant annet tilgang til nye og forbedrede seismiske
data. Store deler av sokkelen, spesielt de modne
områdene i Nordsjøen og Norskehavet, er nå dekket
av bredbåndseismikk. Kombinert med økt datakraft
og nye tolknings- og visualiseringsverktøy har dette
JMRUWGHWPXOLJnLGHQWL¿VHUHQ\HOHWHPXOLJKHWHURJVnL
arealer som er utforsket tidligere.
Figur 2.13 viser utvidelsen i TFO 2018. De forhåndsGH¿QHUWHRPUnGHQHHUVLGHQ7)2XWYLGHWPHG
blokker i Norskehavet og 56 blokker i Barentshavet.
Det kan søkes på alle ledige blokker eller deler av blokker innenfor disse områdene.
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Figur 2.13 Utvidelsen i TFO 2018
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Figur 2.12 Utlyste blokker i 24. runde
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Drivverdig?

utarbeider OD en anbefaling til Olje- og energidepartePHQWHW 2(' RPKYLONHEORNNHUVRPE¡UO\VHVXW
24. konsesjonsrunde ble utlyst 21. juni 2017 med
søknadsfrist 30. november 2017. I denne runden ble 102
EORNNHUGHOHUDYEORNNHUO\VWXWIRUGHOWSnL1RUVNHKDYHWRJL%DUHQWVKDYHW ¿JXU 

NEI: 18 %

Funn i lisensen?

Det blir fortsatt tildelt utvinningstillatelser med faste
brønner i TFO-runder, men i færre utvinningstillatelser
enn tidligere. Grunnen til dette er at de største og
EHVWGH¿QHUWHVWUXNWXUHQHDOOHUHGHHUERUHWRSS'HW
er vanskeligere å kartlegge gjenværende prospekt, og
det er ofte nødvendig med mer omfattende geovitenskapelige analyser før det kan tas en borebeslutning.

ikke, faller utvinningstillatelsen bort. Dersom det blir
gjort et drivverdig funn, må rettighetshaverne vedta om det skal sendes inn en utbyggingsplan, Plan
IRUXWE\JJLQJRJGULIW 38' 'HQQHSURVHVVHQPHG
JMHQQRPVQLWWVWDOOIUDnUHULOOXVWUHUWL¿JXU

0°

D li

24. KONSESJONSRUNDE
I forkant av utlysning av en nummerert konsesjonsrunde blir selskapene invitert til å nominere blokker
de mener bør inkluderes i runden. Basert på dette

være oppfylt: arealet er infrastrukturnært, arealet har
en letehistorie eller arealet grenser til eksisterende
IRUKnQGVGH¿QHUWHRPUnGHUVRPLNNHHURPV¡NWLQXPmererte runder. Forutsigbarhet om hvilke områder som
det er mulig å søke på med jevnt tilsig av nytt areal er
YLNWLJIRUHϑHNWLYLWHWHQDYRUGQLQJHQ(WWHULQQI¡ULQJHQ
av TFO har antall tildelte utvinningstillatelser og tildelt
DUHDO¡NWEHWUDNWHOLJ ¿JXUHQHRJ 
Det er levert tilbake mer areal de siste ti årene enn
tidligere. Hurtigere sirkulasjon av areal var nettopp
en av hensiktene med TFO-ordningen. Strengere
DUEHLGVSURJUDP IDNWDERNV RJ¡NWDUHDODYJLIW
medfører at rettighetshaverne må arbeide raskere
med å evaluere prospektiviteten og levere tilbake
DUHDOGHLNNH¿QQHULQWHUHVVDQW'HWWHPHGI¡UHUDW
arealet blir raskere tilgjengelig for andre aktører med
nye øyne og nye ideer.

NEI: 75 %

Bore letebrønn?

0\QGLJKHWHQHNQ\WWHUIRUSOLNWHOVHU DUEHLGVSURJUDP 
til utvinningstillatelsene. Det har skjedd en utvikling
i arbeidsprogrammene etter hvert som sokkelen er
blitt mer moden. I de første konsesjonsrundene, da
sokkelen var umoden og manglet data, ble det ofte
VWLOW NUDY RP VHLVPLNNLQQVDPOLQJ RJ ERULQJ DY ÀHUH
faste brønner. I de modne områdene, i TFO-rundene,
blir det ofte krevd at utvinningstillatelsen skal anVNDϑHVHLVPLNNHQWHQYHGNM¡SHOOHULQQVDPOLQJ,WLOlegg blir det stilt betingelser om boring eller bortfall.
Det betyr at rettighetshaverne har ett til tre år på seg
til å beslutte om de vil bore en undersøkelsesbrønn.
Dersom det fattes vedtak om boring av en undersøkelsesbrønn, videreføres utvinningstillatelsen. Hvis

FAKTABOKS 2.2: Arbeidsprogram
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UNDERSØKELSESBRØNNER
Utviklingen i antall undersøkelsesbrønner fordelt på
havområder i perioden 2000 til 2017 er illustrert i
¿JXU
I Nordsjøen ble det boret relativt få undersøkelsesbrønner fra 2000 til 2005, men fra 2007 økte antallet
betydelig. Leteaktiviteten holdt seg høy fram til 2016
med gjennomsnittlig 21 undersøkelsesbrønner i året.
I 2017 ble det bare boret 8 undersøkelsesbrønner i
Nordsjøen.
I Norskehavet har leteaktiviteten variert noe mer
enn i Nordsjøen. Også her var det høy aktivitet fra
2008, men i 2016 falt den til 3 påbegynte undersøkelsesbrønner.

LETETRENDER I DE TRE
HAVOMRÅDENE FRA 2000 TIL 2017
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Figur 2.17 Tekniske funnrater og antall undersøkelsesbrønner per havområde
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FUNN
Utviklingen i antall funn etter år 2000 fordelt på havRPUnGHUHULOOXVWUHUWL¿JXU)UDKDUGHQK¡\H
leteaktiviteten resultert i stor økning i antall funn. De
ÀHVWHIXQQHQHHUJMRUWL1RUGVM¡HQPHGXQQWDNDYnUHW
GDGHWEOHJMRUWÀHVWIXQQL1RUVNHKDYHWRJnUHQH
RJGDGHWEOHJMRUWÀHVWIXQQL%DUHQWVKDYHW
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Figur 2.16 Teknisk funnrate og gjennomsnittlig funnstørrelse
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I Barentshavet har leteaktiviteten variert over hele
perioden. Etter 2009 har antall undersøkelsesbrønner
variert mellom 1 og 12. I 2017 tok leteaktiviteten seg
opp, og det ble boret 17 letebrønner.
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Figur 2.15 Antall funn fordelt på havområder
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Figur 2.14 Undersøkelsesbrønner fordelt på havområder
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Mange av arealene der det letes i dag har vært tilGHOWRJWLOEDNHOHYHUWÀHUHJDQJHU ¿JXU %HGUH
VHLVPLNN LQIRUPDVMRQ IUD ÀHUH EU¡QQHU Q\ WHNQR
logi og nye tanker og ideer medfører at det påvises
petroleumsressurser i områder som har vært utforsket mange ganger tidligere. Flere av områdene
innenfor TFO-arealet og rundt de store feltene i
1RUGVM¡HQ RJ 1RUVNHKDYHW KDU Y UW WLOGHOW ¿UH WLO
IHP JDQJHU 6HOY RP DUHDOHU EOLU WLOGHOW ÀHUH JDQJHU
NDQGHWIRUWVDWWJM¡UHVEHW\GHOLJHIXQQ-RKDQ
6YHUGUXS-RKDQ&DVWEHUJIXQQHQH 6NUXJDUG RJ +DYLV VDPW $OWD HU
gode eksempler på dette.

FAKTABOKS 2.4: Gjenbruk av areal

Fra og med 1. januar 2005 ble det innført en ordning
OHWHUHIXVMRQVRUGQLQJHQ VRPOLNHVWLOWHVHOVNDSLRJ
utenfor skatteposisjon når det gjelder den skattemessige behandlingen av letekostnader. Gjennom
ordningen kan selskap med skattemessig underVNXGGYHOJHnInXWEHWDOWVNDWWHYHUGLHQ SURVHQW 
av letekostnadene i stedet for å framføre sitt underskudd med et rentetillegg. For Staten er de to
alternativene økonomisk like. Målet med refusjonsordningen var å redusere inngangsbarrierene ved å
likestille nye selskap i letefasen med etablerte selskap i skatteposisjon.

I 2000 la myndighetene til rette for å slippe til nye
VHOVNDS RJ WLOEXGHW RP SUHNYDOL¿VHULQJ DY RSHUD
tører og rettighetshavere ble etablert. Denne ordningen hadde til hensikt å gi bidrag til forutsigbarhet for nye selskap som ønsket å etablere seg på
norsk sokkel, enten gjennom tildeling eller gjennom
kjøp av andeler.

I 1999 ble tildelingspolitikken i modne områder
endret ved å etablere de årlige Nordsjøtildelingene
167  VRP L  EOH YLGHUHXWYLNOHW WLO WLOGHOLQJHU
L IRUKnQGVGH¿QHUWH RPUnGHU 7)2  )RUPnOHW YDU n
påvise og utvinne lønnsomme ressurser i modne
områder før infrastrukturen ble stengt ned. Det var
RJVnYLNWLJnELGUDWLOHϑHNWLYOHWHDNWLYLWHWLVHOVNDS
ene ved økt forutsigbarhet for industrien gjennom å
sørge for jevnlig tilgang på nytt areal.

FAKTABOKS 2.3: Endringer i rammebetingelser og
konsesjonspolitikk
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ԁ5HVVXUVDQVODJHWIRU-RKDQ6YHUGUXSHURPODJPLOOLRQHU6PӾ o.e. Dette
inkluderer fase 2 i utbyggingsprosjektet. Kilde: Equinor

AKKUMULERT RESSURSTILVEKST FORDELT PÅ
HAVOMRÅDE
De siste 18 årene har samlet ressurstilvekst fra
Norskehavet og Barentshavet vært noe mindre enn
IUD1RUGVM¡HQ ¿JXU ,SHULRGHQWLO
er det gjort totalt 257 funn, hvorav 36 er større enn
10 millioner SmӾ o.e. Det er gjort ett virkelig stort
funn i perioden, ressurstilveksten fra dette funnet
-RKDQ6YHUGUXS XWJM¡USURVHQWDYGHQ
totale ressurstilveksten.ԁ :LVWLQJ 
 +DYLV RJ 6NUXJDUG KDUELGUDWWPHVWWLO
ressurstilveksten i Barentshavet. I Norskehavet er
GHWEODQWDQGUH UIXJO RJ0DULD
som har bidratt. 175 av de totalt 257 funnene er under 5 millioner SmӾ o.e. Slike mindre funn utgjør 14
prosent av ressurstilveksten. Ressurstilveksten i de
ulike havområdene er vist i faktaboks 2.5.

FUNNRATER
Den gjennomsnittlige tekniske funnraten (antall funn i
IRUKROGWLODQWDOOXQGHUV¡NHOVHVEU¡QQHU YDULHUHURYHU
WLGRJPHOORPGHXOLNHKDYRPUnGHQH ¿JXURJ
 ,JMHQQRPVQLWWKDUGHQOLJJHWUXQGWSURVHQW
GHVLVWHnUHQH VHNDSLWWHO 

Figur 2.18 Akkumulert ressurstilvekst fordelt på havområde
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3 undersøkelsesbrønner og 1 avgrensningsbrønn. I
2017 tok letevirksomheten seg opp, og det ble satt ny
rekord med 17 avsluttede letebrønner. 5 av brønnene
var avgrensningsbrønner. Det ble gjort til sammen
7 funn i 2016 og 2017.
Det var knyttet store forventninger til Statoils
EU¡QQ .RUSIMHOO GHQDOOHUI¡UVWHEU¡QQHQ
i Barentshavet sørøst som ble åpnet for letevirksomhet i 2013. Brønnen ble boret på Haapetdomen, en
stor struktur nær delelinjen mellom Norge og Russland. Mange hadde håpet på et stort oljefunn, i stedet
ble det påvist små mengder gass i brønnen. Selv om
UHVXOWDWHWYDUVNXϑHQGHOnJDVVIXQQHWLQQHQIRU2'V
forventede utfallsrom. Foreløpig beregning av størrelsen på funnet er mellom 8 og 11,5 millioner Sm³ o.e.
Funnet er per i dag ikke lønnsomt å bygge ut, men
brønnen har bidratt med viktig ny geologisk kunnskap
om området.

10°

10°
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I perioden 2016 og 2017 ble det avsluttet 71 letebrønner på sokkelen. Av disse er 52 undersøkelsesbrønner.
Det ble gjort 29 funn, noe som gir en funnrate på
62 prosent i 2016 og 50 prosent i 2017. De største
IXQQHQHLSHULRGHQYDU &DUD RJ %UDVVH L1RUGVM¡HQRJ )LOLFXGL RJ
.RUSIMHOO L%DUHQWVKDYHW$OOHIXQQLSHULRGHQHUYLVWL
¿JXURJUHVVXUVWLOYHNVWHQLGHXOLNHKDYRPUnGHQH
er vist i faktaboks 2.5.
I Nordsjøen ble det avsluttet 30 letebrønner i 2016
og 12 i 2017. 12 av disse var avgrensningsbrønner.
16 av undersøkelsesbrønnene påviste hydrokarboner.
I Norskehavet var det lav leteaktivitet i 2016 med
bare 3 undersøkelsesbrønner, mens det i 2017 var
en svak økning til 5 letebrønner (4 undersøkelsesEU¡QQHU 'HWEOHJMRUWIXQQLSHULRGHQ
I Barentshavet ble det boret 4 letebrønner i 2016,

LETERESULTATER 2016-2017
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Figur 2.20 Funn på norsk sokkel i perioden 2016 og 2017
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Horisontalaksen viser antall undersøkelsesbrønner i
den tidsrekkefølgen de ble
boret. Når det blir gjort et
nytt funn, avtegnes ressursmengden som akkumulerte verdier på den vertikale
aksen. Når kurven er bratt,
viser den at det er funnet
mye ressurser med relativt få
brønner. Når kurven har svak
helning, viser den at de påviste funnene er små.

,SHULRGHQWLOKDUGHWY UWÀHVWXQdersøkelsesbrønner og høyest ressurstilvekst
i Nordsjøen. I Barentshavet er ressurstilveksten omtrent 60 prosent av tilveksten
i Nordsjøen, men det er boret færre
undersøkelsesbrønner der. Ressurstilveksten var minst i Norskehavet, selv om det ble boret
QRHQ ÀHUH EU¡QQHU KHU HQQ
i Barentshavet.

0HOORP  RJ  HU GHW RJVn ERUHW ÀHVW
brønner og funnet mest ressurser i Nordsjøen. I
Norskehavet og Barentshavet er ressursveksten
om lag den samme, men det er boret nesten
dobbelt så mange brønner i Norskehavet som i
Barentshavet.

Letekurven fra perioden 1965 til 2017 viser at
GHW HU ERUHW ÀHVW EU¡QQHU RJ IXQQHW PHVW UHVsurser i Nordsjøen. Norskehavet og Barentshavet ble åpnet for letevirksomhet i 1980. Det
HUERUHWÀHUHEU¡QQHURJIXQQHWPHUUHVVXUVHUL
Norskehavet enn i Barentshavet.

FAKTABOKS 2.5: Letekurver
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Figur 2.21 Figurene viser akkumulert ressurstilvekst
i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet mellom
1966 - 2017, 2000 - 2017 og 2015 - 2017
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Figur 3.2 Uoppdagede ressurser fordelt på havområdene
med spredning fra P95 til P05. Forventningsverdien er vist
med tall.
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Endrede forventninger til potensialet utenfor Lofoten,
Vesterålen og Senja basert på ODs seismikkinnsamling
og kartlegging påvirket også anslagene (ODs rapporter
Petroleumsressursene i havområdene utenfor Lofoten,
Vesterålen og Senja og Geofaglig vurdering av petroleumsressursene i havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja, 
Bakgrunnen for økningen i Barentshavet i 2012 er
ODs kartlegging og inkludering av Barentshavet sørøst. Området ble norsk etter at delelinjeavtalen med
Russland trådte i kraft i 2011. Samme år ble havområGHQHXWHQIRU-DQ0D\HQLQNOXGHUWLHVWLPDWHWIRU1RUVkehavet. Dette førte til en økning i det totale estimatet
for uoppdagede ressurser.
Ressursestimatet i Barentshavet før 2017 omfattet
i hovedsak uoppdagede ressurser i Barentshavet sør
inkludert ressurser i letemodeller som strekker seg inn
i Barentshavet nord. Etter ODs kartlegging av BarentsKDYHWQRUGLHUDQVODJHWIRUGHQ¡VWOLJHGHOHQ
av Barentshavet nord skilt ut med eget ressursestimat
(ODs rapport Geologisk vurdering av petroleumsressursene i østlige deler av Barentshavet nord 2017 5HVsursene i dette området utgjør om lag 35 prosent av de
uoppdagede ressursene, og er dermed den største andelen av totale uoppdagede ressurser på norsk sokkel.
Det er ikke gjort tilsvarende kartlegging av øvrige deler
av Barentshavet nord.

Figur 3.5 Utviklingen i anslag for uoppdagede ressurser over
tid. I 2017 er estimatet for den østlige delen av det norske
Barentshavet nord tatt med.

Millioner Sm o.e.
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Figur 3.3 Fordeling av uoppdagede ressurser for hvert havområde; gass, væske og totalt
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HISTORISKE ENDRINGER
Estimatet for totale uoppdagede ressurser har variert
RYHUWLG ¿JXU 1\NXQQVNDSIUDNDUWOHJJLQJRJ
letebrønner kan medføre betydelig endring av estimatene, både i positiv og negativ retning. Over tid vil
estimatene imidlertid reduseres naturlig, etterhvert
som prospekt bores.
Estimatene økte fra 1996 fram til 2002, for deretter
å avta fram til 2017. Etter funnet av Ormen Lange i
YDUGHWK¡\HIRUYHQWQLQJHUWLOÀHUHVWRUHVWUXNWXUHULG\SYDQQVRPUnGHQHL1RUVNHKDYHW6NXϑHQGH
undersøkelsesbrønner medførte imidlertid at estimatene ble nedjustert i 2003. Dette gjaldt spesielt gasspotensialet i dyphavsområdene.
Mens estimatet for Barentshavet økte i 2010, ble
estimatene i Nordsjøen og Norskehavet redusert. Reduksjonen skyldes primært lavere forventning til gass.
,1RUVNHKDYHWYDUKRYHGnUVDNHQHQGDÀHUHVNXϑHQGH
leteresultater på store strukturer i dypvannsområdene.

Estimat for uoppdagede ressurser er usikre.
Det er stor usikkerhet knyttet til de kartlagte
prospektene, og antall og størrelse på de prospektene som ennå ikke er kartlagt er enda mer
usikre. Metoden OD bruker for å estimere uoppGDJHGH UHVVXUVHU IDNWDERNV   NYDQWL¿VHUHU
usikkerheten. Ressursestimatene kommer fram
som sannsynlighetsfordelinger, ikke som ett enkelt tall. Når estimat i denne rapporten angis
som ett tall, er det forventningsverdien i sannsynlighetsfordelingen som brukes. Eksempelet
viser at det er 95 prosent sannsynlighet for at
GHW ¿QQHV PHU HQQ  PLOOLRQHU 6PӾ o.e. og
 SURVHQW VDQQV\QOLJKHW IRU DW GHW ¿QQHV PHU
enn 6200 millioner SmӾRH ¿JXU 

FAKTABOKS 3.1: Forventningsverdien

•
•
•

Figur 3.1 Estimat for uoppdagede ressurser – forventningsverdi og usikkerhetsspenn
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OPPDATERT ESTIMAT FOR UOPPDAGEDE
RESSURSER
De totale uoppdagede ressursene er estimert til melORP 3 RJ 3 PLOOLRQHU6PӾ o.e.
Forventningsverdien er 4000 millioner SmӾ o.e. (faktaERNVRJ¿JXU 'HWWHHUHQ¡NQLQJSnSURVHQW
sammenlignet med forventningsverdien i 2015, som
var 2920 millioner SmӾ o.e. Den store økningen skyldes
hovedsakelig nytt estimat for Barentshavet nord i 2017.

Totale utvinnbare uoppdagede
ressurser (millioner Sm o.e.)

ljedirektoratet publiserer jevnlig oppdaterte
estimat for uoppdagede ressurser på norsk
VRNNHO VHNDSLWWHO5HVVXUVNODVVL¿VHUing og Ressursregnskap per 31. desember
 )RUULJHHVWLPDWEOHXWDUEHLGHWL 2'VRessursrapport 2016 %HUHJQLQJVPHWRGHQKDUY UWGHQ
samme siden midt på 1990-tallet. Dette gir et godt
grunnlag for sammenligning av estimatene over tid.

P05

OMRÅDEVIS FORDELING
Estimatet for uoppdagede ressurser i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet sør per 31. desember 2017
¿JXU HUWLOQ UPHWGHWVDPPHVRPL
Usikkerheten i estimatene er størst i områder med
lite informasjon og kort letehistorie som i store deler av
Barentshavet. Det gjelder spesielt i Barentshavet sørøst
og nord. I Nordsjøen og i den godt utforskede delen av
Norskehavet er usikkerheten betydelig mindre.
Estimatet for uoppdagede ressurser viser at de
gjenværende ressursene kan gi grunnlag for leting og
ROMHRJJDVVSURGXNVMRQLÀHUHWLnUIUDPRYHU
Over 60 prosent av de uoppdagede ressursene forventes å ligge i Barentshavet, resten er fordelt omtrent
OLNWPHOORP1RUGVM¡HQRJ1RUVNHKDYHW ¿JXU 
Litt over halvparten av de uoppdagede ressursene
IRUYHQWHVnY UHY VNH6RPGHWJnUIUDPDY¿JXUHQH
3.3 og 3.4, varierer fordelingen mellom væske og gass
i de ulike havområdene.

2'VRSSGDWHUWHHVWLPDWIRUXRSSGDJHGH
ressurser er 4000 millioner Sm 3RH'HWWHHU
HQ¡NQLQJSnQ UPHUHSURVHQWVLGHQIRUULJH
HVWLPDW'HQVWRUH¡NQLQJHQHUHWUHVXOWDWDY
2'VUHVVXUVNDUWOHJJLQJLGHQQRUGOLJHGHOHQDY
%DUHQWVKDYHW¡VW'HWQ\HHVWLPDWHWIRUXRSSGDJHGH
ressurser viser at de gjenværende ressursene kan gi
grunnlag for olje- og gassproduksjon i mange tiår.

K APIT TEL 3
U O P P DAG E D E R E S S U R S E R

6675

Di Dli

10°

20°

Figur 3.4 Forventet forhold mellom uoppdaget væske og gass i de ulike havområdene. Tallene er oppgitt i millioner SmӾ o.e.
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ESTIMAT FORDELT ETTER STRATIGRAFISKE
NIVÅ
Ressursbidragene fordelt på de geologiske tidsperiodeQHYDULHUHUPHOORPKDYRPUnGHQH'HWWHUHÀHNWHUHUGHQ
geologiske utviklingen i de forskjellige havområdene.
Figur 3.6 viser at om lag 80 prosent av de uoppdagede ressursene i Nordsjøen forventes å ligge i
letemodeller av jura alder, mens tilsvarende tall for
Norskehavet er om lag 50 prosentԂ, for Barentshavet
sør om lag 35 prosent og for Barentshavet nord 18
prosent. I Norskehavet er det større innslag av yngre
bergarter, mens i deler av Barentshavet er yngre
EHUJDUWHU VHQMXUDNULWWRJSDOHRFHQ HURGHUWERUW
Dette har medført at eldre bergarter, fortrinnsvis
trias, ligger på dyp som er gunstig for dannelse av
petroleum.
I Barentshavet sør forventes 55 prosent av de
uoppdagede ressursene å ligge i letemodeller av trias
alder og eldre, mens det tilsvarende estimatet er om
lag 80 prosent i Barentshavet nord.
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Ԃ I Nordsjøen og Norskehavet er den øvre delen av trias inkludert i letemodellene av tidlig- til mellomjura alder, men bidrar med en liten andel av
ressursene i disse letemodellene.

For en mer utfyllende beskrivelse av metodikken, se
Ressursrapport 2016.

Et prospekt er en mulig petroleumsfelle med et kartleggbart, avgrenset bergartsvolum.

troleum holdes tilbake og akkumuleres i reservoaret.
Fellen må være dannet før petroleum slutter å komme
LQQLUHVHUYRDUHW .LOGHEHUJDUWVRPHUVNLIHUNDONstein eller kull som inneholder organisk materiale som
kan omdannes til petroleum. Kildebergarten må også
være moden, det vil si at temperatur og trykk er slik at
petroleum faktisk blir dannet. Det må være en migrasjonsvei som betyr at petroleum kan bevege seg fra
kildebergarten til reservoarbergarten. En letemodell
er bekreftet når det er påvist produserbar petroleum
i letemodellen. Det er ikke en forutsetning at produksjonen må være lønnsom. Er det ennå ikke påvist produserbar petroleum i en letemodell, er den ubekreftet.
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En letemodell HU HW JHRJUD¿VN DYJUHQVHW RPUnGH
KYRUÀHUHJHRORJLVNHIDNWRUHURSSWUHUVDPPHQVOLNDW
produserbar petroleum kan påvises. Disse faktorene
HU 5HVHUYRDUEHUJDUWVRPHUHQSRU¡VEHUJDUWKYRU
petroleum kan oppbevares. Reservoarbergartene i en
EHVWHPW OHWHPRGHOO YLO Y UH DY JLWWH OLWRVWUDWLJUD¿VN
QLYn   )HOOH VRP HU HQ WHWW EHUJDUW HOOHU JHRORJLVN
struktur som omgir reservoarbergarten, slik at pe-

Estimat for uoppdagede ressurser er basert på ODs
analyser av tilgjengelige data fra kontinentalsokkelen. Disse omfatter selskapenes og ODs tolkning av
seismiske data, kartlegging, studier og evaluering av
prospektiviteten både i åpne områder og i områder
som ikke er åpnet for petroleumsvirksomhet. Sentralt
i dette arbeidet er data fra brønner, funn, felt og kartlagte prospekt. OD bruker denne informasjonen til å
GH¿QHUHOHWHPRGHOOHURJGHUHWWHUnXWDUEHLGHUHVVXUsestimat for hver enkelt letemodell.

Faktaboks 3.2: Uoppdagede ressurser er estimert for hver letemodell

Figur 3.6 Utvinnbare uoppdagede ressurser i hvert havområGHIRUGHOWHWWHUVWUDWLJUD¿VNHQLYn'HQSURVHQWYLVHIRUGHlingen gjenspeiler den geologiske utviklingen i de enkelte
havområdene.
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Årsaken til at Nordsjøen er en unik petroleumsprovins, er kombinasjonen av en svært rik kildebergart
med stor utbredelse og gode reservoarbergarter av
ulik geologisk alder. Den viktigste kilden til olje og
gass er organisk rike skifre av senjura alder. I store
deler av Nordsjøen ligger disse bergartene på et dyp
som er fordelaktig for generering av hydrokarboner.
Dessuten ble fellene dannet på et gunstig tidspunkt i
IRUKROGWLOPLJUDVMRQHQDYK\GURNDUERQHU'HW¿QQHV
tilsvarende forhold på Halten- og Dønnaterrassene
i Norskehavet. Tradisjonelle letemodeller med jura
kilde- og reservoarbergarter har imidlertid vist seg å
ikke fungere i dypvannsområdene mot vest. Her ligger
jurabergartene for dypt. Potensialet ligger derimot i
\QJUHEHUJDUWHUDYNULWWRJSDOHRFHQDOGHU
Den geologiske utviklingen i Barentshavet har
vært svært ulik utviklingen i Nordsjøen. Området er
VWHUNWSnYLUNHWDYÀHUHIDVHUDYEHJUDYQLQJRSSO¡IW
og påfølgende erosjon. Resultatet er at jura kildebergarter bare i enkelte områder ligger på gunstig
dyp for generering av hydrokarboner. I tillegg har
oppløft og erosjon ført til at petroleum ikke alltid blir
bevart i fellene, hovedsakelig på grunn av lekkasje. I
RPUnGHQHGHUMXUDEHUJDUWHQHLNNH¿QQHVHOOHUOLJJHU
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for grunt, kan kildebergarter av trias alder eller eldre
generere hydrokarboner. Disse kildebergartene synes
ikke å være like rike som kildebergartene av jura alder
i Nordsjøen.
Barentshavet er et meget stort område, og store
deler er relativt lite utforsket. Den geologiske historien er mer komplisert enn i de andre havområdene,
og hver eneste brønn, enten den gir funn eller er tørr,
gir ny kunnskap om geologien og petroleumssysWHPHQH'HÀHVWHSURVSHNWHQHVRPVNDOERUHVL
er geologisk uavhengig av prospektene som ble boret
i 2017, og vil utvide kunnskapen om de ulike delene
av Barentshavet.

av kartlagte områder (kilde: Geologisk vurdering av
petroleumssystemer i østlige deler av Barentshavet
nord 2017). Den stiplede linjen viser innsamlingsområdet rundt Gardarbankhøgda høsten 2017.

Figur 3.9 Topp perm tidskart som viser utstrekningen
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Figur 3.8 Akkumulerte ressurser per havområde. Ressurser
som allerede er funnet vises i mørke farger. Uoppdagede ressurser vises med usikkerhetsspenn i lysere farge på toppen.ԃ
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Innsamlingen på Gardarbankhøgda høsten 2017 var
en fortsettelse av disse undersøkelsene mot vest og
ga betydelig bedre datadekning i området. Arbeidet
med prosesseringen av de nye seismiske dataene
skal etter planen være ferdig i 3. kvartal 2018. Deretter vil de inngå i ODs evalueringsprosjekter.

I perioden 2012 til 2016 gjennomførte OD seismiske
undersøkelser i den østlige delen av Barentshavet
nord. Resultatene av dette arbeidet ble presentert 74˚30
våren 2017 (kilde: Geologisk vurdering av petroleumsressursene i østlige deler av Barentshavet nord
2017 

Høsten 2017 samlet OD inn om lag 4500 kilometer
2D-seismikk på Gardarbankhøgda øst og nordøst
for Bjørnøya i Barentshavet. Gardarbankhøgda er
et geologisk høydedrag som ligger mellom Spitsbergenbanken og Hopendjupet.

ODs innsamling av geologiske data og kartlegging i
uåpnede og lite utforskede deler av norsk sokkel bidrar til å øke forståelsen av geologien og øke datadekningen i områdene. Et godt data- og kunnskapsgrunnlag er en forutsetning for at myndighetene
skal kunne spille en avgjørende rolle i ressursforvaltningen. Midlene til ODs kartlegging gis over
statsbudsjettet.

Faktaboks 3.3: Seismikkinnsamling på Gardarbankhøgda

r

30

Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet sør er med
enkelte unntak åpnet for petroleumsvirksomhet. De
åpne områdene utgjør rundt 579 000 kmӽ. Til sammenlikning er Fastlands-Norge om lag 324 000 kmӽ.
Ved utgangen av 2017 var det avsluttet 731 undersøkelsesbrønner i Nordsjøen, 241 i Norskehavet og 116
L%DUHQWVKDYHWV¡U,¿JXUYLVHVDQWDOOXQGHUV¡NHOsesbrønner per blokk som en illustrasjon på graden av
utforskning.
Den totale ressurstettheten (påviste og uoppdaJHGH LGHQQRUVNHGHOHQDY1RUGVM¡HQHUVY UWK¡\
med 66 millioner SmӾ o.e. per 1000 kmӽ. Dette er høyt
også i global sammenheng, og er sammenlignbart med
de beste petroleumsprovinsene i Midtøsten.
Norskehavet og Barentshavet kan ikke sammenlignes med Nordsjøen, som er en unik petroleumsproYLQV ¿JXU *MHQQRPVQLWWOLJWRWDOUHVVXUVWHWWKHW
i Norskehavet er 10 millioner SmӾ o.e. per 1000 kmӽ.
I Barentshavet sør er den 5,5 millioner SmӾ o.e. per
1000 kmӽ. Estimatet for de uoppdagede ressursene i
den kartlagte delen av Barentshavet nord gir relativt
høy gjennomsnittlig ressurstetthet, om lag 10 millioner
SmӾ o.e. per 1000 kmӽ.

BRØNN- OG RESSURSTETTHET

Fig 3.7 Antall undersøkelsesbrønner per blokk
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(Se Ressursrapport 2016 og rapporten Geologisk vurdering av petroleumsressursene i østlige deler av Barentshavet nord 2017 for mer informasjon om ODs
innsamling av geologiske data og kartlegging i uåpneGHRPUnGHUDYVRNNHOHQ

boring nord for Kvitøya er det påvist dolomitt som antagelig er avsatt i karbon.

Resultater av de seks grunne boringene sør for
Kvitøya viser at de eldste bergartene er karbonater
og skifer av karbon og perm alder. Overgangen mellom perm og trias er godt bevart i kjernene. Det ble
tatt kjerner av en mørk skifer fra midtre trias. I en

•

Det er gjennomført detaljerte geokjemiske analyser
i kjernene fra de sju borehullene. I de seks sørligste borehullene ble det påvist bergarter med godt til
svært godt kildepotensial. Gassanalyser viser også at
området har en fungerende kildebergart. Oljeprøver
IUD EU¡QQ 8 YLVHU HQ PDULQ NLOGHEHUJDUW
sannsynlig av trias alder.

Bjørnøya

Svalbard

Kvitøya

----------------------=

Figur 3.10 Grunne boringer ved Kvitøya i 2015
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40˚
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I statsbudsjettet for 2015 ble det bevilget midler til
grunne boringer, og det ble hentet geologisk materiale fra inntil 200 meter lange kjerner. Det primære
området for innsamling var sør og nord for Kvitøya.
OD boret sju borehull og valg av borelokaliteter var
EDVHUWSn'VHLVPLVNHGDWD ¿JXU 0nOHWYDUn
ta kjerner i bergartsgrenser som i hovedsak opptrer
på dypt nivå i Barentshavet, men som av ulike geologiske årsaker opptrer på grunt nivå i undersøkelsesområdet. Totalt ble det tatt 1048 meter kjerner
med geologisk materiale, og kunnskap fra kjernene
har økt den geologiske forståelsen av nordlige deler
av Barentshavet.

Km

•
/

74˚30

76˚

0

Grunne boringer 2015
Tildelt område

20˚
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Den geologiske utforskningen av Barentshavet nord
startet med innsamling av 2D-seismikk midt på
1970-tallet. Etter hvert ble det behov for å innhente
geologisk prøvemateriale for å forstå hvilke bergDUWHU VRP JD GH VHLVPLVNH VLJQDOHQH UHÀHNWRUHQH 
som ble vist på seismikken. Det var også viktig å
få kunnskap om bergartenes alder for å forstå den
geologiske utviklingen i Barentshavet nord over tid.
3n VOXWWHQ DY WDOOHW EOH GHW ERUHW ÀHUH YLWHQskapelige grunne borehull for å øke kunnskapen om
geologien i området.

Grunne boringer brukes for å hente inn data om de
sedimentære lagene. Borekjernene er mellom fem
RJVMXFHQWLPHWHULGLDPHWHU'HJLULQIRUPDVMRQRP
bergartstype og sedimentære strukturer. I tillegg kan
de gi grunnlag for å indikere potensialet bergarten
har til å fungere som kilde-, reservoar- eller kappebergart. Kjernene gir et godt grunnlag for regional
korrelasjon og økt forståelse for den geologiske utviklingen. Borelengden på denne type brønner er begrenset til 200 meter under havbunnen.

Faktaboks 3.4: Grunne boringer i Barentshavet nord
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/HWHYLUNVRPKHWHQKDUWLOI¡UWVDPIXQQHW
betydelige verdier de siste ti årene, og det
KDUY UWO¡QQVRPWnOHWHLDOOHKDYRPUnGHU

K APIT TEL 4
LØNNSOMHET AV LETING
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Figur 4.3 Letekostnader og antall letebrønner, 2008-2017
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Figur 4.2 Påbegynte letebrønner fordelt på havområder,
2008-2017

0

10

20

30

40

50

60

70

Leteaktiviteten målt i antall påbegynte letebrønner har
vært høy i tiårsperioden, med et gjennomsnitt på
51 letebrønner årlig. Aktiviteten var høyest i 2009 med
65 påbegynte brønner og lavest i 2017 med 36 påbe-

LETEAKTIVITET OG LETEKOSTNADER I
PERIODEN

etevirksomheten de siste ti årene har tilført
samfunnet betydelige verdier. Dette går fram
av ODs analyse, som viser den direkte økonomiske verdiskapingen fra letevirksomheten
fra og med 2008 til og med 2017. Alle lønnsomhetsanalysene er før-skatt-beregninger. Lønnsomhetsberegningene inkluderer ikke de indirekte økonomiske virkningene som konsekvenser av forlenget
produksjon på felt og ringvirkninger for resten av
økonomien. Geologisk informasjonsverdi av leteYLUNVRPKHWHQHUKHOOHULNNHNYDQWL¿VHUWLGHQQH
analysen. Metodikk og forutsetninger for analysen er
beskrevet i faktaboks 4.1.

Antall letebrønner (påbeynte)

J\QWHEU¡QQHU ¿JXU 'HWEOHERUHWÀHVWXQGHUV¡kelsesbrønner i Nordsjøen i perioden.
Det høye aktivitetsnivået i perioden fram til 2015
bidro, sammen med høye olje- og gasspriser, til en
betydelig kostnadsvekst. Selskapene satte derfor i verk
WLOWDNIRUnUHGXVHUHNRVWQDGHUHϑHNWLYLVHUHGULIWHQRJ
begrense kapitalutlegg og investeringer. Fallet i oljeprisen forsterket behovet for kostnadsreduksjoner.
Oljeprisfall og påfølgende kapitalrasjonalisering førte
WLOHWNUDIWLJIDOOLOHWHLQYHVWHULQJHQHIUD ¿JXU 
Letekostnader er utgifter som påløper i utvinningstillatelsen fra tildeling til et eventuelt funn bygges ut, og består
av kostnader til seismikk, letebrønner, feltevaluering og
administrasjon. Det er borekostnadene som utgjør den viktigste enkeltfaktoren i de totale letekostnadene. Utgifter til
leie av rigg er den største utgiftskomponenten.
Figur 4.4 viser reduksjonen i borekostnad per brønn
EU¡QQNRVWQDG LSHULRGHQ)LJXUHQYLVHUDWNRVWQDGHQH
per brønn er lavest i Nordsjøen og høyest i Barentshavet, selv om dette varierer noe over tid.

2'KDUJMHQQRPI¡UWHQO¡QQVRPKHWVEHUHJQLQJ
for leteaktiviteten på norsk sokkel de siste ti
årene. Beregningen viser at letevirksomheten
HUO¡QQVRPLDOOHKDYRPUnGHURJDWGHQKDU
WLOI¡UWVDPIXQQHWEHW\GHOLJHYHUGLHU6HOYVY UW
VPnIXQQNDQEOLO¡QQVRPPHQnUGHNQ\WWHVWLO
eksisterende infrastruktur.

K APIT TEL 4
LØNN S O MHE T AV LE T ING

Milliarder 2018-NOK

For 30 av funnene har OD utarbeidet egne produksjonsRJNRVWQDGVSUR¿OHU'HWWHJMHOGHUIXQQVRPHUHOOHUYLOEOL
faset inn til samordnede utbygginger som startet før anaO\VHSHULRGHQ IXQQ VRPIRUHNVHPSHOIXQQHW%
fra 2009 som allerede er i produksjon som en del av Sleipner Vest-feltet. I tillegg gjelder det funn som ikke var evaOXHUW 5.) YHGXWJDQJHQDYRJVRPLNNHKDUHJQH
LQQUDSSRUWHULQJHU  IXQQ  VRP IRU HNVHPSHO IXQQHW
 ,YRU\ IUDQRUG¡VWIRU$DVWD+DQVWHHQ

andelsberegningen. Et eksempel på dette er funnene i
1RDNDRPUnGHW 1RUWKRI$OYKHLP.UDÀD$VNMD 

Driftsfase
Produksjonsinntekter og
kostnader i driftsfasen. Omfatter
også miljøkostnader,
tariﬀkostnader og
Nedstengning og
øvrige kostnader
avslutningsfase
Kostnader knyttet til
nedstengning og
disponering
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Anslagene for lønnsomhet av leting er usikre. Dette skyldes usikkerhet i både ressursestimat, kostnadsanslag og
prisutvikling for olje og gass. En vesentlig andel av funnene fra perioden 2008 til 2017 er ikke besluttet utbygd
ennå. Det varierer hvor langt planene for disse funnene
er kommet, derfor er anslag for produksjon og kostnader
av varierende modenhet. I tillegg er det usikkerhet knyttet til tidspunkt for produksjonsstart, noe som i betydelig
grad også påvirker nåverdi. Dette gjelder spesielt for funn
i Barentshavet, hvor det er lite infrastruktur.

Som framtidig oljepris er det lagt til grunn 523 kroner
SHUIDW PnOWLIDVWHNURQHU 0HGGDJHQVGROODUNXUV
tilsvarer dette i underkant av 65 dollar per fat. Som framtidig gasspris er det lagt til grunn 1,9 kroner per SmӾ.
Dette er i samsvar med RNB 2018 (Meld. St. 2, 2017-2018,
)LQDQVGHSDUWHPHQWHW )RUSHULRGHQI¡UHUKLVWRULVNH
priser for olje, gass og NGL lagt til grunn. Det er benytWHWUHHOOHGLVNRQWHULQJVUDWHUSn¿UHRJVMXSURVHQW.RVWQDGVDQVODJIRURJIUDPRYHUUHÀHNWHUHUNRVWQDGVQLvået i 2017 med en økning på totalt 17,5 prosent fram til
 LKHQKROGWLO51% 
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For 39 av funnene i analysen er det lagt til grunn at de er
eller vil bli bygd ut sammen med andre funn i samordnede
XWE\JJLQJHU 5.WLO5. 'LVVHIXQQHQHKDULQJHQHJHQ
LQQUDSSRUWHULQJPHQHUHQGHODYDQGUHWRWDOSUR¿OHU)RU
n In IUDP SURGXNVMRQV RJ NRVWQDGVSUR¿OHU SHU IXQQ HU
GHEHUHJQHWVRPHQDQGHODYWRWDOSUR¿OHQHVRPRSHUDW¡ren har rapportert i forbindelse med RNB. Basisestimatet
for ressursanslaget per funn legges til grunn for denne

$YGLVVHHUDOOHUHGHLSURGXNVMRQ 5.RJ5. LSODQOHJJLQJVIDVH 5. WLO 5.  HOOHU L HQ IDVH GHU XWYLQQLQJ
HU VDQQV\QOLJ PHQ LNNH DYNODUW 5.  )RU GLVVH HU GHW
EHQ\WWHW SURGXNVMRQV RJ NRVWQDGVSUR¿OHU VRP HU UDSportert av operatør i forbindelse med revidert nasjonalEXGVMHWW 51% (NVHPSOHUSnGHWWHHU,YDU$DVHQ
fra 2008 som er et felt hvor produksjonen allerede er
L JDQJ 5. RJ 5.   -RKDQ 6YHUGUXS IUD 
VRP HU DYNODUW RJ L SODQOHJJLQJVIDVH 5. WLO 5.  RJ
 $OWD  IUD  KYRU XWYLQQLQJ HU VDQQV\QOLJ
PHQXDYNODUW 5. 

Det er gjort 190 funn i perioden. 73 av disse er kateJRULVHUWLUHVVXUVNODVVH 5. GHWYLOVLIXQQKYRUXWYLQQLQJ HU OLWH VDQQV\QOLJ ¿JXU  5HVVXUVNODVVL¿VHULQJ )XQQHQH 3LQJYLQ IUDRJ
.RUSIMHOO IUDHUHNVHPSOHUSnIXQQVRPHUSODVVHUWL
denne ressursklassen, og som derfor ikke er med i denne
analysen. Analysen omfatter de resterende 117 funnene.

/¡QQVRPKHWDYOHWLQJHUGH¿QHUWVRPEHUHJQHGHLQQWHNter fra funnene i perioden fratrukket alle kostnader, inkludert letekostnader og nedstengningskostnader. Letekostnadene omfatter både leting som har gitt funn og leting
som ikke har påvist ressurser. Inntekts- og kostnadsstrømmene er diskontert til samme år.

Figur 4.1 Illustrasjon av de ulike elementene som er inkludert i analysen

Utbyggingsfase
Investeringer knyttet til
utbygging av funnet

Konseptutforming
Inkluderer kostnader knyttet til
vurderinger av ulike
utbyggingskonsept

Leteaktivitet
Letekostnader for alle funnene
er inkludert. Omfatter også tørre
undersøkelsesbrønner

$QDO\VHQRPIDWWHUDOOHIDVHUDYYLUNVRPKHWHQIUDOHWLQJWLOQHGVWHQJQLQJRJIMHUQLQJ ¿JXU 

Faktaboks 4.1: Metodikk og forutsetninger
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Figur 4.7 Netto nåverdi av leting i perioden 2008 til 2017
med ulike diskonteringsrater
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Figur 4.6 Ressurstilvekst på norsk sokkel i analyseperioden
fra 2008 til 2017

Ressurstilvekst (Millioner Sm o.e.)

De 117 funnene som ligger til grunn for denne analysen representerer en total ressurstilvekst på om lag
1150 millioner SmӾ o.e. Funnstørrelsene varierer fra
GHWVW¡UVWHIXQQHW -RKDQ6YHUGUXS SnRPODJ
400 millioner SmӾ o.e. til de minste på under 1 million
SmӾo.e.
Figur 4.5 viser størrelsen på funnene i analysen.
*MHQQRPVQLWWOLJIXQQVW¡UUHOVH LQNOXGHUW-RKDQ

Netto nåverdi inkludert alle kostnader
(Milliarder 2018-NOK)

Lønnsomhet av leting er beregnet med diskonteringsUDWHSn¿UHRJVMXSURVHQW1HWWRQnYHUGLHURPODJ
930 milliarder kroner med 4 prosent diskonteringsrate
og om lag 560 milliarder kroner med 7 prosent diskonteringsrate. Samlet netto kontantstrøm er anslått
til nærmere 1600 milliarder kroner. Anslagene viser at
letevirksomheten har vært lønnsom i alle havområdene
¿JXU 

VERDISKAPING I PERIODEN

2015

FUNN OG RESSURSTILVEKST I
PERIODEN

2014

6YHUGUXS HURPODJPLOOLRQHU6PӾ o.e., og medianstørrelse er i underkant av 4 millioner SmӾ o.e. At
gjennomsnittlig funnstørrelse er vesentlig større enn
medianen, forteller at de største funnene er vesentlig større enn den typiske funnstørrelsen. Det vil si at
de største funnene utgjør en stor andel av ressurstilYHNVWHQQRHVRPNRPPHUW\GHOLJIUDPL¿JXU

2013

Median

Gjennomsnitt*

Funn, 2008-2017

Den viktigste årsaken til de høye borekostnadene i
%DUHQWVKDYHWGHVLVWHWUHnUHQHHUÀHUHNRPSOLVHUWH
brønner. Det er viktig å understreke at det er boret
YHVHQWOLJÀHUHEU¡QQHUL1RUGVM¡HQHQQL%DUHQWVKDYHWL
perioden. Det betyr at ekstremverdier gir større utslag
for gjennomsnittskostnadene i Barentshavet enn i
Nordsjøen.

2012

Millioner Sm3 o.e.

Figur 4.5 Funnstørrelse per funn, 2008-2017. Johan Sverdrup-funnet på om lag 400 millioner SmӾ o.e. ligger utenfor
¿JXUHQ
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Figur 4.4 Gjennomsnittlige letebrønnkostnader (borekostnader per brønn) fordelt på havområder, 2008-2017
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produksjonen skal transporteres i rørledningen fra Vilje til
Alvheim-feltet. Prosesseringen av olje og gass fra Skogul
VNDO VNMH Sn GHQ À\WHQGH SURGXNVMRQVLQQUHWQLQJHQ $OYheim FPSO. Alvheim er også feltsenter for feltene Volund
og Bøyla. Planlagt produksjonsstart er 1.kvartal 2020, og
det er Aker BP som er operatør for feltet. Investeringen
forventes å bli opp mot 1,5 milliarder kroner. Funnet hadde ikke vært lønnsomt å bygge ut dersom det ikke kunne
knyttes opp til eksisterende infrastruktur.

Figur 4.9 Prosesseringen av olje og gass fra Skogul skal
VNMHSnGHQÀ\WHQGHSURGXNVMRQVLQQUHWQLQJHQ$OYKHLP)362
(Illustrasjon: Aker BP).

Ved å benytte eksisterende infrastruktur kan også svært
små funn bli lønnsomme. Denne type utbygging er en viktig del av framtiden på norsk sokkel. Et eksempel på dette
er Skogul, som ble påvist i 2010. Skogul (tidligere kalt StorNODNNHQ LGHQPLGWUHGHODY1RUGVM¡HQEOLUHWDYGHPLQVWH
IHOWHQHSnQRUVNVRNNHOPHGHWUHVHUYHJUXQQODJSnFD
millioner SmӾROMH FDPLOOLRQHUIDW 6NRJXOVNDOXWYLkles med en togrensbrønn. Denne bores fra en havbunnsramme som er knyttet til installasjonene på Vilje-feltet, og

Faktaboks 4.2: 25/1-11 R Skogul

Figur 4.8 viser at nåverdien per letekrone er høyest
i Nordsjøen. 1000 letekroner som investeres i Nordsjøen gir nærmere 3000 kroner tilbake. Leteaktiviteten i Barentshavet gir 2100 kroner og i Norskehavet
1300 kroner per investerte 1000 kroner. Dette er
verdier utover 7 prosent avkastning.

VERDISKAPING FRA DE ULIKE
HAVOMRÅDENE

6680

Netto nåverdi inkl. alle kostnader
(Milliarder 2018-NOK, 7 % diskonteringsrate)

+20 %
RNB 2018-pris
-20 %
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Figur 4.10 Netto nåverdi av leting i perioden 2008 til 2017
med ulike priser og 7 prosent diskonteringsrate
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OD har gjort sensitivitetsanalyser av lønnsomheten
med endringer i olje- og gasspriser. En 20 prosent
økning i olje- og gasspriser vil gi nærmere 900 milliarder kroner i netto nåverdi med 7 prosent diskonteringsrate. En 20 prosent nedgang vil gi om lag 250
PLOOLDUGHUNURQHULQHWWRQnYHUGL ¿JXU .RVWnadsnivået er det samme i beregningene.
Lønnsomhetsanalysen er også testet for en tilsvarende økning i driftskostnader, som også inkluderer
miljøkostnader. Dette vil ikke ha avgjørende innvirkning på resultatene.

SENSITIVITETSANALYSE

K APIT TEL 4
LØNN S O MHE T AV LE T ING

Et stort mangfold av selskap skaper
konkurranse som fremmer effektivitet og
verdiskaping i letefasen
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AK TØRBILDET I LETEFASEN
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CapeOmega, Concedo, Faroe, Fortis, Lime,
M Vest, Okea, Pandion, Petrolia, Production
Energy, Skagen 44, Wellesley

Ԅ I denne rapporten brukes begrepet aktører om rettighetshavere (operatører
RJSDUWQHUH LXWYLQQLQJVWLOODWHOVHU

Tabell 5.1 Rettighetshavere per 31.12.2017 fordelt på ulike
selskapstyper

Små selskap

Aker BP, Capricorn, DEA, DNO, Idemitsu, Ineos,
Inpex, Kufpec, Lotus, Lukoil, Lundin, Maersk, MOL,
OMV, Point Resources, Repsol, Suncor, Wintershall

Edison, Engie, PGNiG, Spirit Energy,
VNG

Europeiske gass-/
kraftselskap

Mellomstore selskap

Chevron, ConocoPhillips, Eni, ExxonMobil,
Shell, Total

Statoil, Petoro

Store utenlandske
selskap

Store norske selskap
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Figur 5.4 Antall utvinningstillatelser fordelt på selskapstype,
2000-2017
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KDUVWRUWURSnQRUVNVRNNHO ¿JXU ,GHQQHNDWHgorien inngår to mellomstore og fem små selskap.
Figuren illustrer også at resterende små og mellomVWRUHVHOVNDSHXURSHLVNHJDVVNUDIWVHOVNDSRJVWRUH
XWHQODQGVNHVHOVNDSVHOJHUÀHUHDQGHOHUHQQGHNM¡SHU
De store internasjonale selskapene har vært viktige for utviklingen på norsk sokkel siden 1960-tallet.
Denne typen selskap sto for det meste av all leting de
første 10-15 årene. De hadde kompetanse, kapasitet,
¿QDQVLHOOVW\UNHRJHUIDULQJWLOnE\JJHXWÀHUHDYGH
første feltene, og bidro samtidig til å bygge kompetanse i den norske olje- og gassnæringen. De siste
årene har disse selskapene boret færre letebrønner.
Årsakene til dette kan være manglende leteinteresse
og -suksess, moden portefølje, optimalisering av egen
internasjonal portefølje og behov for økt kontantstrøm.
Samtidig som noen av de store utenlandske selskap-

Reduksjon i
antall selskap
15 20
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Ӽӻ Private equity er et samlebegrep på en spesiell type fond og selskap som
investerer i bedrifter som ikke er notert på børs. I Norge brukes ofte begrepet «aktiv eierkapital» som en erstatning for private equity, da PE-eiere
tradisjonelt er direkte involvert i bedriftenes utvikling (St.meld. nr. 7 (20082009) Et nyskapende og bærekraftig Norge 

Figur 5.3 Antall kjøp, salg og bytte av eierandeler på norsk
sokkel i 2017

Store utenlandske
selskap
-40
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kraftselskap

Mellomstore selskap

2017

3XUH( 3&RUH(QHUJ\RJ6SLNH([SORUDWLRQLRJ
GDQQHW3RLQW5HVRXUFHV
Blant de mellomstore selskapene solgte det amerikanske oljeselskapet Hess hele den norske virksomheten til Aker BP.
Av de store internasjonale selskapene fusjonerte BP
Norge med Det norske oljeselskap og dannet Aker BP.
Total kjøpte olje- og gassvirksomheten til Maersk. I
VROJWH([[RQ0RELOVLQHDQGHOHULGHHJHQRSHUHUWH
IHOWHQH%DOGHURJ5LQJKRUQHVWWLO3RLQW5HVRXUFHV
([[RQ0RELOKDULGDJLNNHRSHUDW¡URSSJDYHUSnIHOWL
GULIW6DOJHWPHGI¡UWHDW3RLQW5HVRXUFHVLGDJHUNDWHgorisert som et mellomstort selskap.
6HOVNDSVRPHU¿QDQVLHUWDYSULYDWHHTXLW\VHOVNDS
HOOHUIRQG 3( Ӽӻ har de siste årene foretatt betydelige
oppkjøp både på norsk og britisk sokkel. TransaksjonsDNWLYLWHWHQLLQGLNHUHUDW3(¿QDQVLHUWHVHOVNDS

Figur 5.2 Endringer i aktørbildet siden 2013

20

Store norske selskap

Antall utvinningstillatelser - justert for eierandeler

Store utenlandske
selskap

2001

Mellomstore selskap

2000

Små selskap

2002

2017

2003

2013

2005

VAKTSKIFTE?

Situasjonen i industrien de siste tre årene, med fallende oljepris, avtakende leteaktivitet og lav ressurstilvekst, har medført endringer i antall aktører. I 2013
hadde 56 selskap eierandeler i utvinningstillatelser
på norsk sokkel. Siden oljeprisfallet i 2014 er antallet
UHGXVHUWWLOL ¿JXU 
5HGXNVMRQHQKDUY UWVW¡UVWIRUHXURSHLVNHJDVV
kraftselskap og små selskap. Flere av de europeiske
gass- og kraftselskapene har valgt å slutte med
oppstrømsaktivitet for å konsentrere seg om nedstrømsaktivitet og fornybar energi. De har derfor solgt
VHJQHGHOOHUXW(NVHPSHOYLVKDU'RQJ  RJ(QJLH
 VROJWVLQROMHRJJDVVYLUNVRPKHWWLOKHQKROGVYLV
,QHRVRJ1HSWXQH PHOORPVWRUHVHOVNDS PHQVROMHRJ
JDVVYLUNVRPKHWHQWLO&HQWULFDRJGHQQRUVNHYLUNVRPheten til Bayerngas er slått sammen til Spirit Energy.
%ODQWVPnVHOVNDSHUGHWÀHUHVRPKDUDYVOXWWHW
virksomheten eller blitt kjøpt opp. I tillegg fusjonerte
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Figur 5.1 Utviklingen i antall selskap på norsk sokkel, 20002017
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Tidligere var leteaktiviteten dominert av få aktører,
hovedsakelig store norske og større internasjonale selskap.Ԅ Antall og mangfold av aktører har økt fra midten
av 2000-tallet, blant annet som følge av målrettede
WLOWDNIRUnVNDSHHWVW¡UUHPDQJIROG ¿JXURJWDEHOO
 'HWWHYDUWLOWDNVRPLQQI¡ULQJDYSUHNYDOL¿VHring av nye operatører og rettighetshavere i 2000,
TFO-ordningen i 2003 og refusjonsordningen i 2005.
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takt med at norsk sokkel er blitt en mer moden
petroleumsprovins, har det vært viktig for myndighetene å legge til rette for et aktørbilde som
VLNUHUHϑHNWLYXWIRUVNQLQJXWE\JJLQJDYIXQQ
og god ressursforvaltning.
Et stort mangfold av selskap skaper konkurranse
VRPIUHPPHUHϑHNWLYLWHWLOHWHDNWLYLWHWHQ6DPWLGLJ
sikrer dette økt idémangfold og interesse for ulike letekonsepter, i tillegg til at ulike teknologier og arbeidsmetoder blir tatt i bruk.
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(WVWRUWPDQJIROGDYDNW¡UHUVNDSHUNRQNXUUDQVHRJXOLNH
letekonsepter som fremmer effektivitet og verdiskaping. Selv
RPDQWDOODNW¡UHUHUQRHUHGXVHUWVLGHQHUPDQJIROGHW
fortsatt stort i letefasen. Gjennom en kombinasjon av
erfarne og aktive store og mellomstore selskap, rendyrkede
leteselskap og nyetableringer både innen leting og
produksjon ligger forholdene til rette for fortsatt effektiv
utforskning av ressurspotensialet på norsk sokkel.
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Figur 5.8 Andel undersøkelsesbrønner fordelt på selskapstype (rettighetshavere) for henholdsvis nummererte runder og
TFO i periodene 2000-2008 og 2009-2017

Store
norske
selskap
Funn

Ikke funn

92

46

Store
utenlandske
selskap

42

15

34

57

75

130

Europeiske Mellomstore
gass-/kraftselskap
selskap
Gjennomsnitt

Små
selskap

46

70

RETTIGHETSHAVERE

Store utenlandske
selskap

Europeiske gass-/
kraftselskap

Små selskap

Store norske selskap

Mellomstore selskap

2013-2017

2007

2007

0

20

Uten RK6

Nordsjøen
Norskehavet
Barentshavet

RETTIGHETSHAVERE
Millioner Sm o.e.
40
60
80
100
120

43

/HWHUHVXOWDWHQHDYKHQJHUDYÀHUHIDNWRUHUSURVSHNtiviteten i tildelt areal, hvor det letes og omfang og
kvalitet på leteaktiviteten. Figur 5.9-5.10 viser sammenhengen mellom antall undersøkelsesbrønner og
ressurstilvekst for siste femårsperiode.
0HOORPVWRUHVHOVNDSKDUERUHWÀHVWXQGHUV¡NHOVHV
brønner i perioden 2013 til 2017 og har hatt den
største ressurstilveksten. Ressurstilveksten har vært
VW¡UVWL%DUHQWVKDYHWRJLQNOXGHUHUIXQQVRP
 :LVWLQJ  $OWD  *RKWD RJ
 )LOLFXGL 
Mellomstore, store norske og små selskap har hatt
relativ høy ressurstilvekst per undersøkelsesbrønn.
6WRUHXWHQODQGVNHVHOVNDSRJHXURSHLVNHJDVVNUDIWselskap har hatt den laveste ressurstilveksten og
relativ lav ressurstilvekst per undersøkelsesbrønn.
Store utenlandske selskap har imidlertid sammen
med store norske selskap, hatt den høyeste funnraten
¿JXU 

RESULTATER FRA LETING DE SISTE
FEM ÅRENE
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Figur 5.11 Funnrate for perioden 2013 til 2017 fordelt på
selskapstyper (rettighetshavere)
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Økningen i både antall og bredde av aktører har medI¡UWHWPHUGLϑHUHQVLHUWDNW¡UELOGHLQQHQIRUOHWHDNWLYLteten. Figur 5.8 viser en større bredde i boreaktiviteten
i perioden 2009-2017 enn i 2000-2008, både i TFO og
nummererte runder.
I nummererte runder i første halvdel av 2000-tallet var det store norske selskap og store utenlandske
VHOVNDSVRPERUHWÀHVWXQGHUV¡NHOVHVEU¡QQHU,DQGUH

I

Figur 5.7 Investering i leting i perioden 2000 til 2017 fordelt
på selskapstyper (rettighetshavere)
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Antall utvinningstillatelser er mer enn doblet siden år
 ¿JXU 0HOORPVWRUHVHOVNDSKDUKDWWVW¡UVW
økning, og sammen med store norske selskap hadde
de om lag 70 prosent av utvinningstillatelsene i 2017.

NST/TFO

AKTØRBILDET I TFO OG NUMMERERTE
RUNDER

Funnrate

LETEAKTIVITET FORDELT PÅ
SELSKAPSTYPER

2017

halvdel har det vært store norske og mellomstore selVNDSVRPKDUERUHWÀHVW
I TFO sto store norske og store utenlandske for rundt
45 prosent av undersøkelsesbrønnene i perioden 20002008. I den siste perioden har denne andelen blitt
redusert til om lag 20 prosent. I samme periode har de
mellomstore og de små selskapene stått for rundt
60 prosent av boreaktiviteten innenfor TFO-området.

2014

2009

-

2008

Nummererte runder

som har redusert leteaktiviteten mest de siste to tre
årene.
Leteinvesteringer er sterkt sammenfallende med
antall letebrønner. Derfor har mellomstore selskap og
store norske selskap dominert investeringsbildet de
VLVWHWLnUHQH ¿JXU (WWHUROMHSULVIDOOHWLIDOW
leteinvesteringene betydelig, og i 2017 var de om lag
en tredjedel sammenlignet med toppåret 2013. Det er
LJUXSSHQHXURSHLVNHJDVVNUDIWVHOVNDSGHQSURVHQW
vise nedgangen har vært størst.

2007

Selskapenes leteaktivitet, målt i leteinvesteringer
og antall letebrønner, forteller noe om hvor aktivt
selskapene deltar i leting. Fra 2000 til 2007 var det
store norske selskap og store utenlandske selskap som
bidro mest til leteaktiviteten, både som operatører
RJVRPUHWWLJKHWVKDYHUH ¿JXURJ ,WDNW
med økningen av antallet aktører, økte leteaktiviteten
EHWUDNWHOLJIUDRJDNW¡UELOGHWEOHPHUGLϑHUHQVLert. I årene fra 2007 har mellomstore selskap og store
norske selskap hatt størst leteaktivitet. Europeiske
JDVVNUDIWVHOVNDSRJVPnVHOVNDSKDURJVnELGUDWWWLO
leteaktiviteten. Det er imidlertid disse selskapstypene

* Justert for eierandeler

Store utenlandske selskap
Store norske selskap

2017

ene har redusert aktiviteten, har andre selskap vært
mer aktive i de siste konsesjonsrundene. Flere selskap
har som resultat av denne prosessen kommet styrket
ut. Det gjelder spesielt mellomstore selskap som satser aktivt på norsk sokkel.
I 2018 forventes leteaktiviteten å bli noe høyere enn
de to foregående årene. Gjennom fortsatt kombinasjon
av erfarne og aktive store og mellomstore selskap,
mer rendyrkede leteselskap og nyetableringer innen
både leting og produksjon, legges det til rette for at
PDQJIROGRJNRQNXUUDQVHELGUDUWLOHϑHNWLYXWIRUVNQLQJ
av norsk sokkel.

III

Figur 5.10 Ressurstilvekst (ekskl. RK6) i perioden 2013-2017,
fordelt på selskapstype (rettighetshavere)

I I
Figur 5.9 Antall undersøkelsesbrønner i perioden 2013-2017,
fordelt på selskapstype (rettighetshavere)
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Figur 5.6 Antall påbegynte undersøkelsesbrønner fordelt på
selskapstype (rettighetshavere)
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Figur 5.5 Antall påbegynte undersøkelsesbrønner fordelt på
selskapstype (operatører)
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Figur 5.12 Gjenværende reserver og ressurser i funn på
norsk sokkel per 31.12.2017 fordelt på olje og gass
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Ved utgangen av 2017 var det fremdeles store norske
selskap og store utenlandske selskap som hadde mest
gjenværende reserver (gjenværende ressurser i felt
RJIXQQVRPHUEHVOXWWHWnXWYLQQH SnQRUVNVRNNHO
¿JXU 0HOORPVWRUHVHOVNDSKDULPLGOHUWLGVW\UNHW
sin posisjon og er den selskapsgruppen som har hatt
størst økning i antall tillatelser og høyest leteaktivitet
GHVLVWHnUHQH'HWWHKDUJLWWÀHUHIXQQRJPHGI¡UW
økning både i reserver og i ressurser i funn som ennå
ikke er besluttet utbygd. Sammen med store norske
selskap står de for nesten 70 prosent av ressursene i
funn som ennå ikke er besluttet utbygd.

LANGSIKTIGHET
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%HGUHGDWD¡NWNXQQVNDSRJQ\WHNQRORJL
reduserer risiko og skaper verdier
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ӼӼ0LONRY$9  5LVNWDEOHVIRUOHVVELDVHGDQGPRUHFRQVLVWHQWHVWLPDWLRQRISUREDELOLW\RIJHRORJLFDOVXFFHVV 3R6 IRUVHJPHQWVZLWKFRQYHQWLRQDORLO
and gas prospective resources(DUWK6FLHQFH5HYLHZVYROSS±

Dokumentasjon
(litteratur, rapporter,
referanser)

Regionale kart

Uoppdagete
ressurser
(Basseng)

Struktur-, isopach
Oppløft/erosjon

Letekurve &
Funnstørrelsesfordeling

Modenhetskart

Letekurve
(kumulativ)

Opprinnelse
væske/gass

Letehistorie &
letestatisitkk

Hydrokarbonkart

Brønner, brønn-tie
feltarbeid

GDE
kart

Stratigraﬁ/geologisk
alder

TektonoStratigraﬁsk
utvikling og
rammeverk

Sekvensstratigraﬁ

Figur 6.1 Illustrasjon av leteprosessen (basert på MilkovӼӼ, 2015)
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Olje- og gassforekomstene blir stadig vanskeligere å
ÀQQH7HNQRORJLXWYLNOLQJKDUJLWWEHGUHGDWDRJEHGUH
YHUNW¡\VRPKDUELGUDWWWLO¡NWIRUVWnHOVHDYJHRORJLHQ
RJJMRUWGHWPXOLJnLGHQWLÀVHUHQ\HOHWHNRQVHSWHU
'HWWHNDQELGUDWLOUHGXVHUWOHWHULVLNRRJÁHUHIXQQ
Industrien må utnytte mulighetene som ligger i
integrasjon av geofaglig kompetanse og digital
WHNQRORJLIRUnLGHQWLÀVHUHQ\HUHVVXUVHU
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¡NWOHWHDNWLYLWHWRJUHVXOWHUHLÀHUHIXQQ
Utviklingen i teknisk funnrate viser at letevirksomKHWHQEOLUVWDGLJPHUHϑHNWLY ¿JXU )XQQUDWHQ
har holdt seg på et høyt nivå siden tidlig på 1990-tallet. Ettersom funnstørrelsen avtar, er det en tendens
til at gapet mellom teknisk og kommersiell funnrate
øker.
For å bedre forståelsen av hvordan utviklingen
innenfor leteteknologi og geologiske metoder har biGUDWWWLOHϑHNWLYOHWLQJKDU2'JMHQQRPI¡UWHQXQGHUsøkelse i samarbeid med konsulentselskapet Westwood
*OREDO(QHUJ\*URXS,XQGHUV¡NHOVHQEOHGHWLGHQWL¿VHUWÀHUHYLNWLJHRPUnGHULQQHQIRUHWXWYLGHWOHWHWHNnologibegrep, som datainnsamling, geovitenskap og
arbeidsmetoder. Disse har vært og vil fortsatt være
viktige for letevirksomheten på norsk sokkel. OD har
JUXSSHUWGLVVHLVHNVKRYHGRPUnGHU  VHLVPLVNLQQVDPOLQJDYELOGQLQJRJDQDO\VH  HOHNWURPDJQHWLVNH
PHWRGHU  EDVVHQJPRGHOOHULQJ  ERUHWHNQRORJL
 GHQPHQQHVNHOLJHIDNWRURJ  YLVXDOLVHULQJVWRUdata og maskinlæring.
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eknologiutvikling, bedre kartlegging, mer
data og økt forståelse av geologien kan
bidra til å redusere leterisikoen og til at det
JM¡UHVÀHUHIXQQ,WLOOHJJNDQWHNQRORJLXWvikling gjøre det billigere å lete etter olje og gass,
RJGHUPHGJM¡UHÀHUHRJPLQGUHSURVSHNWLQWHUHVsante å lete på. Begge disse forholdene kan bidra til
at ressursbasen økes.
*UXQQODJHWIRUn¿QQHRJXWYLNOHROMHRJJDVVUHVsurser legges gjennom det faglige undergrunnsarbeidet, hovedsakelig innenfor geofag. Det foregår en
kontinuerlig utvikling av fagfeltet, supplert med ny
teknologi og nye arbeidsprosesser.
Figur 6.1 gir en oversikt over data som samles inn,
genereres eller evalueres for at det skal kunne tas
kunnskapsbaserte letebeslutninger.
Leting omfatter blant annet å forstå hvor og hvordan olje og gass dannes, migrerer, fanges opp i feller
og bevares i reservoarbergartene i undergrunnen. For
å få til gode letebeslutninger som resulterer i funn, er
det nødvendig med teknologi og geofysiske målemetoder som gir god avbildning av undergrunnen. Til dette
er innsamling av seismikk avgjørende, mens elektromagnetiske metoder og annen teknologi kan være
verdifulle supplement.
Videreutvikling av teknologi for seismisk datainnsamling og databehandling har resultert i en markant
forbedring av avbildningen av undergrunnen de siste
årene. Dette har, sammen med utviklingen i geovitenskapen, gjort geologene og geofysikerne i stand til
å utarbeide bedre modeller av undergrunnen og slik
LGHQWL¿VHUHQ\HOHWHPXOLJKHWHU'HWWHNDQVWLPXOHUHWLO

T
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Figur 6.2 Utvikling i teknisk og kommersiell funnrate (gjennomsnitt i femårsperioder)

0%

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

6685

1980
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
2014
2016

Innsamlet 2D-seismikk (1000 CDP km)

Innsamlet 3D-seismikk (1000 CDP km)

Figur 6.5 Eksempel på forbedring av seismisk datakvalitet
fra 2007 (til venstre) til 2013 (til høyre). Eksempelet er fra
Edvard Grieg-feltet. Illustrasjon: WesternGeco).

SEISMISK INNSAMLING
6HLVPLVNHGDWD IDNWDERNV EHQ\WWHVWLOnNDUWOHJJH
geologiske forhold under havbunnen og er grunnlegJHQGHIRUnXWIRUVNHPXOLJKHWHQHIRUn¿QQHSHWUROHXP
'HDOOHUÀHVWHEHVOXWQLQJHURPOHWHERULQJHUHULGDJ
basert på 3D-seismikk.
Ved utgangen av 2016 var det samlet inn til sammen
&'3NP &RPPRQ'HSWK3RLQW 'VHLVPLNN
SnQRUVNVRNNHO ¿JXU 'HVLVWHnUHQHHULQQVDPling av 2D-seismikk betydelig redusert.
De første kommersielle 3D-seismiske undersøkelsene på norsk sokkel ble gjennomført på slutten av
1970-tallet. Den første undersøkelsesbrønnen som ble
boret på grunnlag av innsamlet 3D-seismikk, var funnEU¡QQHQYHG2VHEHUJIHOWHWL
Omfanget av innsamlet 3D-seismikk varierte lite
mellom 1994 og 2006, men økte betydelig fra rundt
RJIUDPWLO ¿JXU 
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Kumulativ 2D-seismikk (1000 CDP km)
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Bredbåndseismikk er en teknologi som gir et bredere
spektrum av frekvenser enn konvensjonell seismikk.
Det er spesielt de svært lave frekvensene som framhever strukturer mye bedre. Bredbåndmetodikken i
forbindelse med seismisk prosessering kan gi mer detaljert seismikk med skarpere oppløsning og en bedre
avbildning av undergrunnen.

'VHLVPLNN VDPOHV LQQ YHG KMHOS DY ÀHUH SDUDOOHOOH
lyttekabler. Dette gir et tredimensjonalt og detaljert
bilde av undergrunnen.

2D-seismikk samles inn med én lyttekabel. Dette gir en
WRGLPHQVMRQDO VHLVPLVN OLQMHWYHUUVQLWW DY XQGHUJUXQnen.

Ulike typer seismiske undersøkelser:
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SEISMISK DATAANALYSE
Siden 1990 har økt omfang av innsamlet seismikk og
bedring i den seismiske datakvaliteten bidratt til utvikling av nye og bedre analyseverktøy. Dette har resultert i store framskritt innenfor kvantitativ seismisk
dataanalyse. I tillegg har økt datakraft gjort beregningene betydelig raskere og mer detaljerte.
Dette har åpnet for mer avanserte seismiske analyseteknikker, spesielt innen AVO og Inversjon.
I følge Westwood ser det ut til at industrien ikke
utnytter alle mulighetene som ligger i å integrere
seismiske dataanalyser med geologisk kunnskap og
erfaring. Metodene må bli bedre integrert i den geoORJLVNHHYDOXHULQJVSURVHVVHQ ¿JXU 
Mer integrering betyr at mennesker med ulik faglig
spesialisering må samarbeide på nye måter og mye
tettere enn før. Teknologien og metodene er nyttige
og avanserte verktøy. Kombineres teknologien med
geologisk erfaring og kunnskap, øker sannsynligheten
for å gjøre de store funnene.

LQMHNWLWWHUVRPHUHQVSHVLHOOIRUPIRUVWUDWLJUD¿VN
IHOOH(NVHPSOHUSnVOLNHIHOOHUHUIXQQHQH 9ROXQG 6 9LSHU RJ .REUD 3URVSHNW
PHGVWUDWLJUD¿VNHIHOOHW\SHUKDUY UWPLQGUHXWIRUsket på norsk sokkel enn på britisk sokkel som er mer
PRGHQ ¿JXU 'HWKDURJVnY UWK¡\HUHIXQQUDWH
for denne typen prospekt på britisk sokkel. Det kan indikere at det er et potensial på norsk sokkel som enda
ikke er realisert og erfaringsoverføring mellom britisk
og norsk sokkel kan bli viktig.
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BEDRE AVBILDNING
Den seismiske datakvaliteten er gradvis forbedret
GHVLVWHnUHQH ¿JXU )RUEHGULQJHQHKDUVNMHGG
innenfor både innsamlingsmetodikk og dataprosessering. Det største teknologispranget på 2000-tallet
er utvikling og implementering av bredbåndseismikk
IDNWDERNV ,WLOOHJJKDUGHWY UWEHW\GHOLJHIRUEHdringer av prosesseringsalgoritmene, spesielt innenfor
tredimensjonal migrasjon. Dette har gjort avbildningen
skarpere og posisjoneringen mer nøyaktig, spesielt i
områder med kompleks geologi.
Store deler av sokkelen, spesielt de modne områdene i Nordsjøen og Norskehavet, er dekket av bredbånd 3D-seismikk de siste årene. Kombinert med økt
datakraft og nye tolknings- og visualiseringsverktøy
KDUGHWWHJMRUWGHWPXOLJnLGHQWL¿VHUHQ\HOHWHPXOLJheter, også i arealer som er utforsket tidligere.
En stor del av disse letemulighetene ligger nær
eksisterende infrastruktur og kan representere betydelige verdier gjennom rask innfasing. Ressurser rundt
GDJHQVIHOWPn¿QQHVPHQVGHWIRUWVDWWHULQIUDVWUXNtur tilstede. Ny seismikk og nye innfallsvinkler kan
RJVnJLGHJDPOHIHOWHQHÀHUHOHYHnURJOHJJHJUXQQODJ
for beslutning om utbygging av brakke funn.
Anvendelse av bredbåndsteknologi vil trolig øke i
omfang. Utviklingen av algoritmer innen prosessering
av seismiske data forventes å fortsette, og gjør det
mulig for industrien å oppnå bedre resultater ved å
reprosessere eksisterende datasett.
Bedre seismisk avbildning kombinert med forbedret
VHLVPLVNGDWDDQDO\VHNDQRJVnELGUDWLOnLGHQWL¿VHUH
ÀHUHVWUDWLJUD¿VNHIHOOHU,QWHUHVVHQKDUY UWVWRUIRU

Kumulativ 3D-seismikk (1000 CDP km)

SEISMISK INNSAMLING, AVBILDNING
OG ANALYSE

I

6HLVPLVNH JHRI\VLVNH  XQGHUV¡NHOVHU ,QQVDPOLQJ DY
seismiske data skjer ved at lydbølger sendes fra en kilGH IHPWL PHWHU XQGHU KDYRYHUÀDWHQ /\GE¡OJHQH IRUSODQWHUVHJJMHQQRPEHUJDUWVODJHQHRJUHÀHNWHUHVRSS
WLO VHQVRUHU OLNH XQGHU KDYRYHUÀDWHQ Sn KDYEXQQHQ
eller nede i et borehull. Dataene blir deretter prosessert, noe som gjør det mulig å danne seg et bilde av
geologien i undergrunnen. Den seismiske kartleggingen
av norsk kontinentalsokkel startet i 1962.
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Figur 6.4 Innsamling av 3D-seismikk på norsk sokkel
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Figur 6.3 Innsamling av 2D-seismikk på norsk sokkel
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Figur 6.8 Visualisering av 3D bassengmodellering

Gassmigrasjon

Oljefelle

Gassfelle

Kilde: MIGRIS

Det har vært betydelig økning i beregningskapasitet
IRUWUHGLPHQVMRQDOEDVVHQJPRGHOOHULQJ ¿JXU 
Evnen til å måle geokjemiske parametere har vist
betydelige framskritt. Dette gjelder gassanalyser
under boring, mer detaljert måling av biomarkører og

BASSENGMODELLERING

JUXQW)XQQHW :LVWLQJ OLJJHUVY UWJUXQW
om lag 250 meter under havbunnen, og er ideelt for å
måle elektromagnetisk respons. I dette området har
bruk av EM-data vært nyttig.
I løpet av de siste årene er teknologien videreutviklet med bruk av 3D-innsamling, forbedrede inversjonsteknikker og kraftigere kilder som kan nå dypere
UHVHUYRDUHU'HWIRUYHQWHVPHUEUXNDY&6(0EnGHSn
norsk sokkel og internasjonalt.

Olje-/gassmigrasjon

(OHNWURPDJQHWLVNHPHWRGHU &6(0±NRQWUROOHUWNLOGH
HOHNWURPDJQHWLVNPHWRGH EOHLQWURGXVHUWRJNRPPHUsialisert tidlig på 2000-tallet. Denne metoden gjør det
mulig å måle elektrisk motstand i bergartene og sammenlikne det med målinger i borehull. Høy elektrisk
motstand kan blant annet gi indikasjoner på om det er
hydrokarboner tilstede. Utfordringen er at i en rekke
områder er det andre elementer i undergrunnen som
kan gi tilsvarende respons. For eksempel har salt og
bergarter med mye organisk materiale høy motstand
RJNDQJL©IDOVNªUHVSRQV7UHϑVLNNHUKHWHQWLOGHQQH
målemetoden er derfor noe variabel, og det kan være
avgjørende å ha god kalibrering mot eksisterende felt
RJIXQQIRUnIRUEHGUHPHWRGHQ ¿JXU 
Siden introduksjonen tidlig på 2000-tallet har tidvis
PDQJOHQGHWUHϑVLNNHUKHWJMRUWDWGHOHUDYLQGXVWULHQHU
VNHSWLVNWLOQ\WWHQDYHOHNWURPDJQHWLVNHPHWRGHU (0 
(0GDWDKDUYLVWVHJnKDJRGWUHϑVLNNHUKHWLGHOHU
av Barentshavet, spesielt der reservoarene ligger

ELEKTROMAGNETISKE METODER

Figur 6.7 Elektromagnetiske metoder (illustrasjon: EMGS)
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6WXGLHUVRPHUJMHQQRPI¡UWDYRϑHQWOLJHP\QGLJKHWHUVRP2'L1RUJHRJ2LODQG*DV$XWKRULW\ 2*$ 
i Storbritannia, viser at oljeselskapene overestimerer
volumet i prospekt, både i sine søknader i konsesjonsrunder og ved tidspunkt for borebeslutning. I tillegg har
estimatene ofte et for snevert usikkerhetsspenn.
Det er også en tendens til at selskapene undervurGHUHUIXQQVDQQV\QOLJKHWHQ,VXPJLUGHWWHÀHUHPHQ
mindre funn enn prognosert. Mange oljeselskap har
gjort studier basert på sine egne data og publisert
liknende konklusjoner, ofte med utgangspunkt i globale
datasett. Problemstillingen er ikke ny, og allerede i ODs
UHVVXUVUDSSRUWIRUEOHGHWWHEHVNUHYHW NDSLWWHO 
Årsaken til problemet er sammensatt, men det
handler sannsynligvis mer om psykologi enn om
geologisk kunnskap, metodikk, programvare og data.
Problemet er heller ikke unikt for prospektevaluering.
Det kan oppstå i alle situasjoner hvor mennesker tar
beslutninger eller gir prognoser basert på egne vurderinger av tilgjengelig informasjon. Psykologene Daniel
Kahneman og Amos Tversky skrev på 1970 og -80
WDOOHWÀHUHDUWLNOHURPWHPDHW'HSnYLVWHHQUHNNH

DEN MENNESKELIGE FAKTOR

'HVLVWHnUHQHHUGHWJMRUWÀHUHIXQQVnJUXQWVRP
om lag 200 meter under havbunnen. Det mest kjente
HNVHPSHOHWHU :LVWLQJ VRPEOHERUHW
meter under havbunnen i Barentshavet. Før operatøren OMV utførte en vellykket høyavviksbrønn i 2017,
var det tvil om det ville være mulig å basere en feltutvikling på horisontale brønner i så grunne reservoarer
¿JXU 
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Ӽӽ%U¡QQHUPHGWU\NNRYHUEDURJHOOHUEXQQKXOOVWHPSHUDWXURYHU
JUDGHU&HOVLXV

Utviklingen innenfor boreteknologi har medført at verken vanndyp eller trykk er til hinder for å kunne bore
sikre letebrønner.
I andre deler av verden bores det nå letebrønner på
vanndyp opp mot 4000 meter. Den brønnen som er boret på dypest vann på norsk sokkel er undersøkelsesEU¡QQL1RUVNHKDYHW'HQEOHERUHWLDY
Statoil på 1721 meter vanndyp med boreriggen Eirik
Raude.
Dagens boreteknologi og utblåsningsventiler
EORZRXWSUHYHQWHU%23 JM¡UGHWPXOLJnERUHK¡\W
WU\NNRJK¡\WHPSHUDWXU +7+7 EU¡QQHUӼӽ med trykk
på opptil 1050 bar.
En annen boreteknologi, høyavviksboring, er nå
standard praksis i feltutvikling, og gjør det mulig å
undersøke letemål fra eksisterende infrastruktur og
knytte opp eventuelle funn for rask produksjon.

BORETEKNOLOGI

gjennomføring av kerogenanalyser ved hjelp av skanQLQJHOHNWURQPLNURVNRS 6(0 
Økt datakraft og store datamengder vil trolig bidra
til å utvikle og forbedre mulighetene som ligger i
3D-bassengmodellering. Innenfor geokjemi vil nye
måter å analysere gass i boreslam bli viktig for å forstå
migrasjonen av hydrokarboner bedre.
Økt tilgang på seismiske data av høy kvalitet fra
enkelte bassenger andre steder i verden har ført til
bedre forståelse av sedimentære systemer i undergrunnen. Denne forståelsen og kunnskapen brukes på
norsk sokkel, særlig i forbindelse med letemodeller i
dypvannsområdene.

Figur 6.9 Høyavviksboring på oljefunnet 7327/8-1 (Wisting) (med avgrensningsbrønn
7324/7-3 S)
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Ordene «Big Data» eller stordata, maskinlæring
og kunstig intelligens ble en del av leteindustriens
vokabular rundt 2012. Undergrunnsdata fra seismikk
og brønner inneholder enorme mengder informasjon
der det kan tenkes at stordataanalyser kan brukes til
å bringe fram ny informasjon. Industrien prøver nå å
forstå hvordan dette vil kunne påvirke letevirksomheten. Mange selskap har satt i gang store digitaliVHULQJVSURVMHNW,WLOOHJJHUÀHUHWLOWDNVDWWLJDQJDY
EODQWDQQHW2'2*$RJ2*7& 2LODQG*DV7HFKQRORJ\
&HQWUH +HQVLNWHQHUnIRUVWnKYRUGDQVWRUGDWDRJ
PDVNLQO ULQJNDQELGUDWLOEHGUHRJPHUHϑHNWLYOHWLQJ
IDNWDERNV 
På norsk sokkel er seismikk og brønndata lett
tilgjengelig gjennom Diskos, og mye av dataene er
frigitt. Datamengden i Diskos har vokst eksponensielt
VLGHQ ¿JXU )OHUHIXQQHUJMRUWSnJUXQQDY
tilgang til historiske data som er reevaluert med nye
teknikker og teknologier, og ved å sammenstille data
på nye måter. Det kan tenkes at stordataanalyser kan
gi ny innsikt her.
I dag er mye av dataene vanskelig tilgjengelig for
analyser, fordi de er lagret i ulike formater på forskjelOLJHPHGLHU IRUHNVHPSHOLIRUPDYVFDQQHGHSDSLUGRNXPHQWHU ,'LVNRVEOLUGHWQnDUEHLGHWPHGEHGUH
tilrettelegging av data, slik at de lettere kan brukes i
slike analyser.
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Figur 6.11 Kart over området som omfattes av prosjektet
(gult område)
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I Nordsjøen er det i over 50 år samlet inn store
datamengder fra brønner. I disse dataene ligger
det informasjon som kan gi nye funn. Ulempen er
at dataene har ulike formater, er av variabel kvalitet og at det kan være tidkrevende å bearbeide
dem slik at de kan brukes i analyser. Oil and Gas
7HFKQRORJ\&HQWHU 2*7& L$EHUGHHQHURYHUEHvist om at avanserte algoritmer, som maskinlæring, kan bidra til å redusere denne utfordringen.
6DPPHQPHG2*$ 2LODQG*DV$XWKRULW\ L6WRUEULWDQQLD RJ 2' VWDUWHW 2*7& GHUIRU HW SURVMHNW
som er på jakt etter analysemetoder som kan levere vurderinger av strukturerte og ustrukturerte
brønndata, raskt og nøyaktig. Målet er å bruke
GDWDHQHWLOnLGHQWL¿VHUHRJNODVVL¿VHUHLQWHUYDOler som kan indikere tilstedeværelse av tidligere
uoppdagede eller oversette petroleumsforekomVWHU 3URVMHNWHW HU HWDEOHUW XQGHU 2*7&V 2SHQ
Innovation Program og retter seg mot kommersielle organisasjoner, akademiske institusjoner,
innovatører og entreprenører fra og utenfor oljeog gassindustrien som kan ha ideer om hvordan
disse utfordringene kan løses. For de beste forslaJHQHYLO2'VDPPHQPHG2*$RJ2*7&VWLOOHWLO
disposisjon store mengder brønndata fra nordlige
deler av Nordsjøen. Prosjektet vil bli gjennomført
i løpet av 2018.

FAKTABOKS 6.2: Cross-border Machine Learning Project

~~~7';~ '-

52

De tidligste tolke- og arbeidsstasjonene for seismikk
ble tilgjengelig fra midten av 1980-tallet. Disse var
utviklet i forskningsinstitusjoner eller som proprietær programvare i store oljeselskap. Fra midten av
1990-tallet ble datateknologi og arbeidsstasjoner i
større grad tilpasset behovet for å tolke store mengder
3D-seismiske data. Desktop 3D-visualisering av seismiske, geologiske og brønnrelaterte data ble mulig fra
WDOOHWPHQEOHI¡UVWHϑHNWLYWWLGOLJSnWDOlet. Etter den tid har funksjonaliteten blitt stadig
bedre.
Visualisering av undergrunnsdata via virtuelle virkelighetssystemer blir stadig utviklet, slik at for eksempel geologiske feltturer nå kan utføres i virtuell virkeOLJKHW 9LUWXDO5HDOLW\95 (WWHUKYHUWEOLUVN\EDVHUWH
løsninger med tilgang fra hvor som helst i verden
viktigere. Integrasjon av undergrunnsdata fra ulike
disipliner er nå ofte tilgjengelig på en felles plattform.
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Figur 6.10 Utviklingen i datamengde i Diskos
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VnNDOWHNRJQLWLYHELDV VNMHYKHWHUV\VWHPDWLVNHIHLO 
som oppstår som følge av måten mennesker vurderer
LQIRUPDVMRQ'HWHUVHLQHUHLGHQWL¿VHUWHQUHNNHDQGUH
typer bias enn de som Kahneman og Tversky beskrev.
For å kunne fjerne ulike bias må de først erkjennes,
og det må skapes forståelse for hvorfor og hvordan
de oppstår. Mange selskap arbeider i dag systematisk med å etterprøve sine estimater mot de faktiske
UHVXOWDWHQH'HÀHVWHKDULWLOOHJJXOLNHJUXSSHUIRU
NROOHJDVW¡WWH SHHUDVVLVW LHYDOXHULQJVIDVHQRJNYDlitetssikringsgrupper med erfarne medarbeidere som
ser evalueringer på tvers av selskapet. Mange driver
også systematisk opplæring i prospektevaluering, også
hvordan bias i estimatene skal unngås.
Historisk har kanskje selskapene hatt større fokus
på rangering av prospektene sine basert på andre kriterier enn absolutt forventningsrette estimat for volum
og funnsannsynlighet. Til tross for dette har leting på
norsk sokkel vært, og er fremdeles lønnsom. Etter
hvert som norsk sokkel blir mer moden og funnene blir
mindre, blir det imidlertid stadig viktigere at estimatene er forventningsrette, slik at det ikke blir tatt beslutning om boring av ulønnsomme prosjekter.
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ӼԀ2IVWDG..XOOHUXG/DQG+HOOLNVHQ'  (YDOXDWLRQRI1RUZHJLDQ:LOGcat Wells (Article 1)L2IVWDGHWDO  

Figur 7.3 Selskapenes ressursestimater før boring, sammenliknet med faktiske funnstørrelser (195 undersøkelsesbrønner
boret i perioden 1990-1997. Kilde: Ofstad, Kullerud og Helliksen (2000)ӼԀ).
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I 2008 gjennomførte OD en studie av resultater før
og etter boring på innrapporterte prospekt som ble
ERUHWLSHULRGHQ(WÀHUWDOODYGLVVHSURspektene var basert på 3D-seismiske data.
Analysen ble presentert på 33rd International Geological Congress (33IGC) i Oslo i august 2008 - ProgQRVHVDQGUHVXOWVRIZLOGFDWZHOOVGULOOHGEHWZHHQ
DQGRQWKH1RUZHJLDQ&RQWLQHQWDO6KHOI Analysen ble senere presentert i Ressursrapporten 2011.
Også her viste det seg at selskapene overestimerte
ressursanslagene med en faktor på 2,5.

,Jtj

Ӽӿ2IVWDG..LWWLOVHQ-(RJ$OH[DQGHU0DUUDFN3  Improving the
Exploration Process by Learning from the Past, Norsk Petroleumsforening,
6SHFLDOSXEOLFDWLRQQR

Resultater 1998 til 2007
Fra og med 1998 rapporterer operatøren prognosert ressursestimat og resultat 6 måneder etter boring
av en undersøkelsesbrønn. Estimatene som oppgis
representerer operatørenes syn på dette tidspunktet.
De innrapporterte tallene viser en spredning med høyt
HVWLPDW 3 IRUYHQWQLQJVYHUGL JMHQQRPVQLWW RJODYW
HVWLPDW 3 

1
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100
Funnstørrelse (millioner Sm o.e.)
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Resultater 16. til 22. konsesjonsrunde og TFO
2003 til TFO 2011
Industrien har lenge arbeidet med prosesser som
skal bidra til å korrigere for overestimeringen. På bakgrunn av dette gjennomførte OD en analyse av funn i
TFO-rundene fra og med 2003 og til og med 2011, og i
WLONRQVHVMRQVUXQGH ¿JXU 2'SUHVHQWHUWH

Resultater 8. til 14. konsesjonsrunde
I Ressursrapporten 1997 presenterte OD en analyse som sammenlignet selskapenes forventningsverdi
for kartlagte prospekt i 8. til 14. runde med funnstørrelsen. Analysen viste at selskapene overestimerte
ressursforventningene med en gjennomsnittlig faktor
Sn ¿JXU 
Prospektestimatene angis som regel med spredning.
Selv om det ble tatt hensyn til dette, lå funnstørrelsen
innenfor spredningsområdet i bare to av ti tilfeller.

Resultater 1990 til 1997
En begrensning i analysen av selskapenes ressursestimat i rundesøknadene er at estimatene kan være
påvirket av strategiske hensyn, noe som tilfører en ekstra «bias» eller forventningsskjevhet. For å ta hensyn
til denne skjevheten, initierte OD i 1997 et industriproVMHNW±(YDOXDWLRQRI1RUZHJLDQ:LOGFDW:HOOV- som
hadde som ett av sine formål å se på ressursstørrelse
før og etter boring.Ӽӿ
Analysen viste at selskapene overestimerte både
olje- og gassressursene før boring med en gjennomVQLWWOLJIDNWRUSn ¿JXU 2YHUHVWLPHULQJHQYDU
størst for oljeprospekt.

SAMMENLIGNING AV PROGNOSER FØR BORING
MED RESULTATER ETTER BORING

ESTIMERING AV FUNNSTØRRELSE

SAMMENLIGNING AV PROGNOSE FØR
TILDELING OG RESULTATER ETTER BORING
Når oljeselskapene søker om nye tildelinger, må søknaden blant annet inneholde informasjon om ressurspotensialet i de omsøkte blokkene og ressursestimat i
kartlagte prospekt.

analysen i mai 2016 på konferansen NCS Exploration
2016 – Recent Discoveries. I analysen er selskapenes
forventningsverdi til kartlagte prospekt sammenliknet
med estimatene etter boring. Også denne analysen
viste at selskapene overestimerte funnstørrelsen.

0,1

Figur 7.2 Selskapenes forventningsestimat før tildeling, sammenliknet med funnstørrelse (TFO-runder fra og med 2003
til og med 2011, samt 16. til 22. konsesjonsrunde). Vertikale
røde linjer knytter sammen ulike forventningsestimat fra
forskjellige selskap for samme funn. Enkelte funn har estimat
fra bare ett selskap.

0,1
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ӼӾ6HIRUHNVHPSHO7YHUVN\$DQG.DKQHPDQ'  The framing of decisions and the psychology of choice: Science, vol. 211, p. 453-458.; Rose, P
5  Risk Analysis and management of Petroleum Exploration Ventures,
$$3*0HWKRGVLQ([SORUDWLRQ6HULHVQR0LONRY$9  Risk tables
for less biased and more consistent estimation of probability of geological
VXFFHVV 3R6 IRUVHJPHQWVZLWKFRQYHQWLRQDORLODQGJDVSURVSHFWLYHUHVRXUces, (DUWK6FLHQFH5HYLHZV, p. 453-476.

t godt fakta- og kunnskapsgrunnlag er en
forutsetning for at myndighetene skal kunne
spille en avgjørende rolle i ressursforvaltningen. Med bakgrunn i ODs unike datagrunnlag
ser direktoratet det som en del av samfunnsoppdraget å lage helhetlige analyser av letevirksomheten
VRPNDQELGUDWLOHϑHNWLYOHWLQJ(UIDULQJHQIUDQRUVN
sokkel så langt er at læring fra historien kan bidra
til bedre vurderinger og estimater og dermed bedre
beslutninger. God forståelse av hvilke faktorer som
styrer selskapenes beslutninger er en del av dette
kunnskapsgrunnlaget.
I Ressursrapporten 1997 presenterte OD en analyse som sammenlignet selskapenes vurderinger av
funnstørrelse og funnsannsynlighet for kartlagte prospekt med funnstørrelsen og funnraten etter boring.
Analysen viste, ikke overraskende, at industrien overestimerte ressursforventningene og underestimerte
funnsannsynligheten. Resultatene var i tråd med
studier basert på data utenfor norsk sokkel.
Underestimering av funnsannsynlighet og overestimering av funnstørrelse medfører at selskapenes
leteportefølje underleverer i forhold til forventningene.
Dette kan medføre uriktige vurderinger og letebeslutninger, noe som gir lavere verdiskaping for samfunnet
enn ønskelig.
Flere forhold kan føre til underestimering av
funnsannsynlighet og overestimering av funnstørrelse.
Slike forhold blir i litteraturen kalt for «bias» eller forventningsskjevheter og deles gjerne inn i kognitiv bias
eller motivasjonsbiasӼӾ, og de er godt kjent i industrien
NDSLWWHO 

0,1

Figur 7.1: Selskapenes forventningsverdi før tildeling,
sammenliknet med (forventet) funnstørrelse (8.-14. tildelingsrunde). Vertikale røde linjer knytter sammen ulike
forventningsestimat fra forskjellige selskap for samme funn.
Enkelte funn har estimat fra bare ett selskap. Kilde: ODs Ressursrapport 1997.
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Industrien har lenge arbeidet målrettet for å unngå
forventningsskjevheter i beslutningsgrunnlaget, men
ÀHUHDQDO\VHUYLVHUDWGHWIRUWVDWWHUHWIRUEHGULQJVSRtensial. ODs analyser som presenteres i dette kapittelet, understreker dette.

'HWHUNMHQWDWROMHLQGXVWULHQRYHUHVWLPHUHUYROXPL
prospekter og underestimerer funnsannsynligheten.
'HWWHEHNUHIWHVDY2'VDQDO\VHU,QGXVWULHQKDURYHU
lang tid arbeidet med å få mer forventningsrette
HVWLPDWHU)HLOYXUGHULQJHUNDQPHGI¡UHGnUOLJH
letebeslutninger som kan redusere verdiskapingen
IRUVDPIXQQHW,QGXVWULHQE¡ULHQGDVW¡UUHJUDGHQQ
tidligere samarbeide om metode og dele erfaringer.

Forventet estimat før tildeling
(millioner Sm o.e.)
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Forventet estimat før tildeling
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Tilstedeværende ressurser (millioner Sm o.e.)
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Ӽԁ$90LONRY  Integrate instead of ignoring: Base rate neglect as a
common fallacy of petroleum explorers$$3*%XOOHWLQ    
1916.

ODs analyser viser at det er en tendens til å overestimere funnstørrelse og underestimere funnsannsynlighet. Resultatene er i tråd med industrianalyser basert
SnVHOVNDSVGDWD 0LONRY Ӽԁ.
Såkalte tørr-brønnanalyser kan bidra til å bedre
VHOVNDSHQHVHVWLPDWHU'HÀHVWHVHOVNDSJM¡UVOLNH
analyser basert på egne data. Også OD gjennomfører
jevnlig denne typen analyser basert på selskapsrapporterte data. ODs analyser omfatter alle brønner på
sokkelen. Analysene gir nyttig kunnskap som kan bidra
til å legge grunnlag for økt letesuksess. OD gjennomførte også i 2017 en tørr-brønnanalyse.
Analysen omfatter brønner som ble boret i perioden
2007 til 2016 og ble første gang presentert av OD på
konferansen Exploration Revived 2017.

◄

ANALYSE AV TØRRE
UNDERSØKELSESBRØNNER

-◄

For gass ligger 47 prosent av funnene innenfor usikkerhetsspennet i prognosen, 16 prosent ligger over og
37 prosent under usikkerhetsspennet. Analysen viste
at selskapene overestimerte ressursforventningene
med en gjennomsnittlig faktor på 2,1.
Resultatene indikerer at det er en klar tendens til å
RYHUHVWLPHUHLSURJQRVHQH±VOLNRJVnWLGOLJHUHVWXGLHU
har vist.

--- ◄

Resultat

◄

Resultater 2007 til 2016
I perioden 2016-2017 gjennomførte OD en ny analyse
av resultater før og etter boring. Analysen ble gjennomført på innrapporterte data for perioden 2007-2016.
$QDO\VHQEOHSUHVHQWHUWDY2'Sn)RUFHVHPLQDUHW
Frontier Exploration Workshop i Stavanger i juni 2017.
5HVXOWDWHQHIUDVWXGLHQHULOOXVWUHUWL¿JXURJ
Figurene viser tilstedeværende oljevolum i oljefunn
YHUVXVROMHSURJQRVHU ¿JXU RJJDVVYROXPLJDVVIXQQYHUVXVJDVVSURJQRVHU ¿JXU 
Boremål med olje som hovedfase er lagt inn som
oljefunn. Boremål med gass som hovedfase er lagt inn
som gassfunn. Assosiert fase er ikke inkludert. Det
er også viktig å merke seg at studien ikke tar for seg
brønner, men boremål. Hver stolpe representerer ett
boremål som resulterte i funn. Tidligere OD-studier
har basert seg på ressursestimat per brønn. Ettersom
HQEU¡QQNDQKDÀHUHERUHPnONDQLNNHGHQQHVWXGLHQ
direkte sammenliknes med de tidligere studiene.
Funn med manglende rapportering eller som er beskrevet som ‘overraskelsesfunn’, og som dermed ikke
hadde en prognose, er ikke inkludert i studien.
Analysen viser at om lag 58 prosent av oljefunnene faller innenfor usikkerhetsspennet i prognoseestimatet. Om lag 6 prosent ligger over, og 36
prosent under usikkerhetsspennet. Analysen viste
at selskapene overestimerte ressursforventningene
med en gjennomsnittlig faktor på 1,4.

Prospektforventning

~ ◄

Tilstedeværende ressurser (millioner Sm3 o.e.)
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DATAGRUNNLAG FOR ANALYSEN
I henhold til ressursforskriften paragraf 24 må
operatørene rapportere prognose og resultat av
under søkelsesbrønner når det leveres sluttrapport 6
måneder etter at boringen er avsluttet. Innrapporteringen er basert på standardskjema som ble utarbeidet av oljeselskapene og OD i det tidligere omtalte
industriprosjektet fra 1997, (YDOXDWLRQRI1RUZHJLDQ
Wildcat Wells.
3nJUXQQDYEHJUHQVHWVSHVL¿VHULQJDYLQQUDSSRUtert felletype i mange av letemålene var det i denne
analysen bare mulig å skille mellom strukturell versus
VWUDWLJUD¿VNIHOOHW\SH,WLOOHJJEOHEODQWDQQHWWRWDO
IXQQUDWHRJKYLONHWVWUDWLJUD¿VNUHVHUYRDUQLYnVRP
ble testet oftest undersøkt.
Datagrunnlaget i de ulike områdene varierer som
I¡OJHDYXOLNWDQWDOOEU¡QQHU(QEU¡QQNDQKDÀHUH
letemål, og det kan være mer enn én årsak til tørre letemål. I Nordsjøen inngår rundt 200 letemål, i
1RUVNHKDYHWFLUNDRJL%DUHQWVKDYHWUXQGWL
GDWDJUXQQODJHW ¿JXU 
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Figur 7.5 Selskapenes ressursestimat for gass før boring, sammenlignet med funnstørrelse etter boring. Det røde området
viser P10-P90 spennet. Firkant viser estimert forventet funnstørrelse før boring. Trekant viser estimert forventet funnstørrelse
etter boring.
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Figur 7.4 Selskapenes ressursestimat for tilstedeværende olje før boring, sammenlignet med funnstørrelse etter boring. Det
grønne området viser P10-P90 spennet. Firkant viser estimert forventet funnstørrelse før boring. Trekant viser estimert forventet funnstørrelse etter boring.
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Figur 7.8 $QGHOXWIRUVNHWVWUDWLJUD¿VNHQLYnL1RUGVM¡HQ
Norskehavet og Barentshavet i perioden 2007-2016
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Figur 7.7 Forholdet mellom letemål i strukturelle versus straWLJUD¿VNHIHOOHULGHXOLNHRPUnGHQH

Nordsjøen

Stratigraﬁsk:
35 %

Stratigraﬁsk:
18 %

STRATIGRAFISKE NIVÅ SOM ER TESTET
$QDO\VHQHYLVHURJVnDWGHWHUW\GHOLJHJHRJUD¿VNHIRUVNMHOOHUSnKYLONHVWUDWLJUD¿VNHQLYnVRPHUXWIRUVNHW
QRHVRPUHÀHNWHUHUGHQXQLNHJHRORJLVNHKLVWRULHQL
havområdene.
I Nordsjøen ¿JXU YLVHUUHVXOWDWHQHDWUHVHU
voar i bergarter av sentrias til mellomjura alder ble
WHVWHWRIWHVW SURVHQWDYOHWHPnOHQH 5HVHUYRDUDY
VHQMXUDDOGHUEOHWHVWHWLHWWDY¿UHOHWHPnO SURVHQW PHQVEnGHNULWWRJVXEWULDVEOHWHVWHWUHODWLYW
VMHOGHQW SURVHQW 
I Norskehavet var 60 prosent av letemålene i
UHVHUYRDUDYVHQWULDVWLOPHOORPMXUDDOGHU ¿JXU 
etterfulgt av letemål i reservoar av senkritt alder
SURVHQW RJVHQMXUDDOGHU SURVHQW %DUHSURsent av letemålene lå i reservoarbergarter av tidligkritt
RJSDOHRFHQDOGHU
I Barentshavet er bildet svært annerledes
¿JXU 5HVHUYRDUEHUJDUWHUDYWULDVDOGHUEOHWHVWHW
LQHVWHQDQQHWKYHUWOHWHPnO SURVHQW HWWHUIXOJWDY
33 prosent av letemål i jura bergarter.

ÅRSAK TIL TØRRE LETEMÅL
+RYHGnUVDNWLOW¡UUHEU¡QQHUNQ\WWHVWLOHQHOOHUÀHUHDY
faktorene:
• tilstedeværelse av reservoar
• reservoarkvalitet
 WLOVWHGHY UHOVHDYWLOVWUHNNHOLJYROXPPRGHQ
kildebergart
 PLJUDVMRQDYROMHRJJDVVLQQLSURVSHNWHWOHWHPnOHW
 WLOVWHGHY UHOVHDYHϑHNWLYIHOOH
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Studien viser at det er store forskjeller mellom de ulike
havområdene med hensyn til hyppighet av testing av
GHXOLNHIHOOHW\SHQHVWUXNWXUHOOYHUVXVVWUDWLJUD¿VN
¿JXU 6WXGLHQYLVHUDWGHWHUÀHVWOHWHPnOLVWUXNturelle feller. I Nordsjøen lå 65 prosent av de undersøkte letemålene i strukturelle feller, i Norskehavet
var andelen 82 prosent. I Barentshavet var det mindre
forskjell mellom hvor ofte de to ulike felletypene ble
testet. 56 prosent av letemålene testet strukturelle
felletyper.
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Figur 7.6 Brønner fra perioden 2007 til 2016 som inngår i analysen
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12 %

27 %

15 %

10 %

Reservoar; tilstedeværelse
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Figur 7.9 Prosentvis innrapporterte hovedårsaker til tørre
letemål i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet
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I Barentshavet oppgis sviktende felle som hyppigste
årsak til tørre letemål. Videre følger manglende reserYRDUPHGSURVHQWRJNLOGHPLJUDVMRQPHG
20 prosent. For dårlig reservoarkvalitet oppgis som
årsak til 12 prosent av de tørre letemålene.

I Norskehavet oppgis sviktende felle som hovedårsak
til tørre letemål i 38 prosent av tilfellene, sviktende
kilde og migrasjon i 35 prosent og manglende tilstedeværelse og dårlig reservoarkvalitet i henholdsvis 12 og
SURVHQWDYWLOIHOOHQH ¿JXU 

ODs analyser viser at i Nordsjøen er mangel på kilde
RJHOOHUPLJUDVMRQKRYHGnUVDNHQWLOW¡UUHOHWHPnOL
SURVHQWDYGHXQGHUV¡NWHOHWHPnOHQH ¿JXU 
,GHÀHVWHDYGLVVHRSSJLVKRYHGnUVDNHQVRPVYLNW
ende migrasjon fra kildeområdet til letemålet.
I 28 prosent av tilfellene er hovedårsaken knyttet til
sviktende felle, mens manglende reservoar oppgis for
16 prosent av letemålene. I 10 prosent av tilfellene er
mangelfull reservoarkvalitet angitt som hovedårsak.

Begrenset detaljeringsnivå i de innrapporterte dataene
PHGI¡UWHDWI¡OJHQGH¿UHKRYHGIDNWRUHUEOHYXUGHUW
PHQRIWHHUGHWHQNRPELQDVMRQDYÀHUHDYGLVVHIDNtorene som fører til at et letemål er tørt:
• tilstedeværelse av reservoar
• reservoarkvalitet
• kilde og migrasjon
• felle
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Reservoar; tilstedeværelse
Reservoar; kvalitet
Kilde/migrasjon
Felle

46 %

6%

42 %

6%
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)LJXU  YLVHU DW PDQJOHQGH IHOOH RJ VYLNWHQGH NLOGH
migrasjon er innrapportert som de to dominerende årsakene til tørre letemål. Figuren viser også at reservoar som
oftest både er tilstede og bare i få tilfeller har for dårlig
kvalitet.

Figur 7.12 Utbredelse av letemodeller i øvre trias til mellomjura alder i Norskehavet
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En av de mest utforskede letemodellene i Norskehavet i
perioden mellom 2007 og 2016 er reservoar av sentrias
til mellomjura alder. Eksempel på felt som inngår i letemodellen er Njord, Norne, Åsgard, Alve og Heidrun.
Datagrunnlaget er beskjedent med bare 25 letemål.

FAKTABOKS 7.2: Tørre letemål i utvalgte letemodeller i Norskehavet
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57 %

13 %

61 %

4%

Det er viktig å presisere at analysene er utført på grunnlag av selskapenes rapportering seks måneder etter at
EU¡QQHQHUDYVOXWWHW'HWHURIWHHQNRPELQDVMRQDYÀHUH
faktorer som fører til at et letemål er tørt, og det kan
være vanskelig å fastslå årsaken med full sikkerhet.
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GHQK\SSLJVWHnUVDNHQWLODWOHWHPnOHWHUW¡UW SURVHQW 
Både manglende reservoar og sviktende reservoarkvalitet
er rapportert som årsak til tørre letemål i 25 prosent av
tilfellene. Imidlertid er datagrunnlaget noe begrenset, og
bare elleve letemål inngår i analysen. Denne letemodellen
KDU EHJUHQVHW XWVWUHNQLQJ RJ LQNOXGHUHU IHOW VRP -RKDQ
Sverdrup og Edvard Grieg.

Figur 7.11. Utbredelse av letemodeller i øvre jura og sub øvre kritt i Nordsjøen
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33
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I letemodellen med reservoar av kambro-silur til tidligkritt alder på Utsirahøgda er sviktende felle oppgitt som

For letemodellene i øvre jura, der rundt 40 letemål inngår
LGDWDJUXQQODJHWHURJVnVYLNWHQGHNLOGHPLJUDVMRQUDSSRUWHUW VRP K\SSLJVWH nUVDN WLO W¡UW OHWHPnO ¿JXU  
Dette er letemodeller med felt som Troll, Statfjord Nord,
og Ula.

11 11

Figur 7.10. Utbredelse av letemodeller i øvre trias til midtre jura i Nordsjøen
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33

For letemodellene med reservoar av sentrias til mellomjura alder er trenden i samsvar med den generelle trenden
L1RUGVM¡HQ ¿JXU /HWHPRGHOOHQHVRPHUVWXGHUWHU
godt utforsket og inkluderer felt som Statfjord, Sleipner
Vest og Yme. Ingen har rapportert manglende reservoar
som en årsak til tørre letemål i disse letemodellene. I
analysen ble det inkludert 18 letemål i den nordligste letemodellen og 28 letemål i de sørlige letemodellene.

FAKTABOKS 7.1: Tørre letemål i utvalgte letemodeller i Nordsjøen
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Norsk sokkel – mer enn olje og gass
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'HQDSULO¿NN2('IRUYDOWQLQJVDQVYDUHWIRU
undersøkelse og utvinning av mineralforekomster
på kontinentalsokkelen. OD er delegert forvaltningsmyndighet for havbunnsmineraler. Dette inkluderer
ressurskartlegging, ressursregnskap og oppfølging
av industriens aktiviteter, og teknisk og økonomisk
rådgivning til OED. Hittil har norske havområder i liten
grad vært utforsket med sikte på mineralforekomster,
og gjeldende lovgivning er ikke utformet for slik aktivitet. Departementet arbeider derfor med en ny lov om
mineralutvinning på kontinentalsokkelen.
3nQRUVNNRQWLQHQWDOVRNNHOHUGHWNMHQWDWGHW¿QQHV
havbunnsmineraler i de dype delene av Norskehavet
¿JXU +HUJMRUGH8QLYHUVLWHWHWL%HUJHQ 8L% 
de første funnene av svarte skorsteiner for over ti
nUVLGHQ IDNWDERNV 3nJUXQQODJDYEODQWDQQHW
ODs store datasett med multistrålebatymetri i NorVNHKDYHWSnYLVWH8L%ÀHUHIRUHNRPVWHUDYVXO¿GHU

HAVBUNNSMINERALER

nergiproduksjon med lavt karbonavtrykk
kan medføre økende etterspørsel etter gass
og mineraler med såkalte sjeldne jordarter
5DUH(DUWK(OHPHQWV5(( )RUQ\EDUHQHUgiproduksjon og tilhørende behov for lagring av enHUJLLEDWWHULHUDQWDVn¡NH IDNWDERNV 'HWKDU
lenge vært kjent at det kan være store forekomster
av mineraler med sjeldne jordarter på dyphavene.

EnGHVNRUVWHLQHURJJUXVKDXJHU ODQJVGHQYXONDQVNH0RKQVU\JJHQPHOORP-DQ0D\HQRJ%M¡UQ¡\DRJ
videre nordover. Siden er det påvist og tatt prøver av
ÀHUHIRUHNRPVWHUDYEnGHVXO¿GHURJVNRUSHULIRUELQGHOVHPHGNDUWOHJJLQJDY1RUVNHKDYHWLHWÀHUnULJ
forskningssamarbeid mellom UiB og OD.
I tillegg til forekomstene i Norskehavet kan det være
manganskorper rundt Yermakplatået i Polhavet nord
for Svalbard.
OD har gjennomført kjemiske analyser av prøver fra
tykke forekomster av manganskorper på brattskrenteQHDY-DQ0D\HQU\JJHQRJ9¡ULQJXWVWLNNHUHQ5HVXOWDtene viser at manganskorpene i Norskehavet kan deles
i to grupper; den ene inneholder omtrent dobbelt så
mye lantanoider som i tilsvarende skorper i Stillehavet
og resten av Atlanterhavet, mens den andre gruppen
inneholder mindre. Begge grupper inneholder betydelig
PHUOLWLXP ±JDQJHU RJVFDQGLXP ±JDQJHU HQQWLOVYDUHQGHVNRUSHUL6WLOOHKDYHWRJUHVWHQDY
$WODQWHUKDYHW/LWLXPRJVFDQGLXPHUEHJJHPHWDOOHU
som forventes å bli etterspurt.
OD i samarbeid med UiB gjennomførte i 2017 et
datainnsamlingstokt på Mohnsryggen med fokus på
VXO¿GHU,SODQOHJJHVGHWHWVW¡UUHGDWDLQQVDPOLQJVWRNWPHGIRNXVSnPDVVLYHVXO¿GHUIUDLQDNWLYH
hydrotermale systemer og et eget tokt med fokus på
jernmanganskorper.

Økt fokus på energiproduksjon med lavt karbonavtrykk
IRUYHQWHVnPHGI¡UH¡NWHWWHUVS¡UVHOHWWHUJDVVRJIRUQ\EDU
energi. Utviklingen innen fornybare energikilder og
batteriteknologi krever tilgang til betydelige mengder
mineraler med sjeldne jordarter. Kartlegging har vist at
slike mineraler også kan være til stede på norsk territorium.
2'YLOVRPPHUHQVHWWHLJDQJHJQHXQGHUV¡NHOVHUIRUn
bedre forståelsen av ressurspotensialet på norsk sokkel
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Batterier
Legeringer (Bærbare PC’er, romfartøy)
Batterier, superlegeringer
Batterier, glass og keramikk
Øker ytelse av glass og stål
Aluminiumlegering, batterier
Permanente magneter
Legeringer, batterier
Aluminiumlegering
Solcellepanel
LED, superledere
El-biler og medfølgende
infrastruktur
Permanente magneter
Superledere

Kadmium
Titanium
Kobolt
Litium
Lantan
Mangan
Neodym
Nikkel
Scandium
Tellurium
Yttrium
Kopper
Dysprosium
Europium

Alkaline bergarter og karbonatitter

Alkaline bergarter og karbonatitter

Kobberkis

Forvitret leire

Biprodukt av kobber- og blyraﬃnering

Biprodukt av REE-mineral- og
metallraﬃnering

Forvitrede ultramaﬁske bergarter

Alkaline bergarter og karbonatitter

Karbonater

Alkaline bergarter og karbonatitter

Evaporitter, pegmatitt og smektitt

Massive sulﬁdavsetninger

Mineraler som ilmenitt, brookitt og
anatas

Biprodukt av raﬃnering av sulﬁdiske
zinkavsetninger

Alluviale-, nikkel-kopper-, og
kromittavsetninger

Opphav

Kina

Kina

Chile

Kina

Russland, Sverige, Japan

Kina, Russland, Ukraina,
Kazakhstan

Indonesia, Filippinene

Kina

India, Australia, Kina

Kina

Australia, Chile

Kongo

Australia, Canada, Kina

Kina, Sør-Korea

Sør-Afrika

Hovedeksportør
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'HW HU Q¡GYHQGLJ n ¿QQH DOWHUQDWLYH NLOGHU WLO VMHOGne jordarter dersom framtidens forventede behov skal
dekkes. Tabellen viser en oversikt over ressursreleYDQWHJUXQQVWRϑHU

Mineraler som inneholder de etterspurte metallene er
ikke fornybare ressurser. Og selv om behovet stadig
vokser, resirkuleres svært lite av disse metallene. Resirkuleringsprosessene er krevende fordi det gjelder
svært små mengder i stadig mer komplekse enheter.
Tynne lag av metall og metallegeringer må separeres
fra plast, glass og andre komponenter i krevende og
lite miljøvennlige prosesser.

Kobolt er et biprodukt i nikkel-, sølv-, bly- og koppermalmer, med Den demokratiske republikken Kongo
som største produsent. Platina brukes som katalysaWRU L K\GURJHQEUHQQVWRϑFHOOHU RJ SURGXVHUHV QHVWHQ
utelukkende i Sør-Afrika. Neodym benyttes i produksjon av sterke magneter brukt i elektriske motorer
til el-biler og vindmøller. Dagens mobiltelefoner kan
inneholde opptil 62 forskjellige metaller, med opptil 10
ulike sjeldne jordarter.

R E S S U R S R A P P O R T L E T I N G 2018

Tabell 8.1 2YHUVLNWRYHUUHVVXUVUHOHYDQWHJUXQQVWRϑHU

Kjøretøy, utslippskontroll-enheter

Bruksområde

Platinum

Ressursrelevante
gunnstoﬀer

7\QQH ULPHOLJH VROFHOOHSDQHO Pn KD WHOOXULXP ELSURGXNWLNREEHURJEO\UDϒQHULQJ RJLPRGHUQHHϑHNtive batterier benyttes litium og kobolt. Litium eksWUDKHUHV L GDJ KRYHGVDNHOLJ IUD VDOWLQQVM¡HU 6DODU  L
Sør- og Nord-Amerika.

Gamle lyspærer skal erstattes med moderne og mer
HϑHNWLYH /('S UHU HOELOHU VNDO HUVWDWWH ELOHU VRP
bruker diesel og bensin, og samtidig skal verden forbli
på et høyt teknologisk nivå med stadig nye mobiltelefoner, TV og datamaskiner, kameraer og enheter som
blant annet er avhengig av sterke, men svært små
batterier. Dette krever store mengder av blant annet
litium, kopper, kobolt, mangan, nikkel, yttrium, lantan,
neodym, kadmium.

Vekst i etterspørselen etter fornybare energikilder
som sol, vann og vind øker behovet for en rekke mineralressurser. Dette gjelder blant annet mineraler som
LQQHKROGHU JUXQQVWRϑHU L NDWHJRULHQ VMHOGQH MRUGDUWHU
GH¿QHUWDY,83$&,QWHUQDWLRQDO8QLRQRI3XUHDQG$SSOLHG &KHPLVWU\  'LVVH HU Q¡GYHQGLJH EHVWDQGGHOHU L
SURGXNVMRQDYEODQWDQQHWYLQGP¡OOHUVROFHOOHSDQHORJ
el-biler.

FAKTABOKS 8.1: Hvorfor forventes økt etterspørsel etter mineraler og sjeldne jordarter?
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6XO¿GHU LQQHKROGHU KRYHGVDNHOLJ EO\
sink, kobber, gull og sølv. De er knyttet
til varme kilder på verdenshavenes vulkanske spredningsrygger der de danner
VYDUWH VNRUVWHLQHU %ODFN 6PRNHUV  6OLNHVYDUWHVNRUVWHLQHUHUDNWLYHLÀHUHWXsen år før de dør ut og etterlater seg sul¿GJUXVKDXJHU PRXQGV 6W¡UVWHGHOHQDY
VXO¿GPDOPUHVVXUVHQH OLJJHU L GLVVH IRUODWWHJUXVKDXJHQH IRWRQHGHWLOK¡\UH
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Figur 8.3 Kart over områder med mulige forekomster av havbunnsmineraler på norsk sokkel
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Figur 8.2 $NWLYVXO¿GIRUHNRPVW WY RJVDPPHQUDVWRJLQDNWLYVXO¿GIRUHNRPVW WK L1RUVNHKDYHW

Figur 8.1 Manganskorpe fra Norskehavet

Manganskorper inneholder også mest mangan og jern, med mindre
PHQJGHUWLWDQNREROWQLNNHOFHULXP]LUNRQLXPRJVMHOGQHMRUGDUWHU
5(( 6NRUSHQHYRNVHUVRPODPLQHUWHEHOHJJSnIDVWIMHOOGHUGHWWH
stikker opp på havbunnen, typisk på dyp mellom 800 og 2500 meter.
3nVDPPHPnWHVRPIRUPDQJDQQRGXOHUEOLUJUXQQVWRϑVRPIHOOHVXW
fra havvannet konsentrert i skorper.

0DQJDQNQROOHU RIWHNDOWPDQJDQQRGXOHU OLJJHUSnEO¡WEXQQSnVY UW
store havdyp og inneholder mye mangan og jern med mindre mengder kobber, nikkel, kobolt, titan og platina. Det forventes ikke forekomster av manganknoller på norsk sokkel.

FAKTABOKS 8.2: Tre hovedtyper dyphavsmineraler
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GASSHYDRATER
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ӼԂ&KDQG67KRUVQHV75LVH/%UXQVWDG+6WRGGDUW'%¡H5/nJVWDG
3DQG6YROVEUX7  0XOWLSOHHSLVRGHVRIÀXLGÀRZLQWKH6:%DUHQWV
6HD /RSSD+LJK HYLGHQFHGE\JDVÀDUHVSRFNPDUNVDQGJDVK\GUDWH
accumulation(DUWKDQG3ODQHWDU\6FLHQFH/HWWHUVSS±
Ӽԃ0DVOLQ02ZHQ0%HWWV5'D\6'XQNOH\-RQHV7DQG5LGJZHOO$
 Gas hydrates: past and future geohazard?3KLORVRSKLFDO7UDQVDFWLRQV
RIWKH5R\DO6RFLHW\$0DWKHPDWLFDO3K\VLFDODQG(QJLQHHULQJ6FLHQFHV
pp 2369-2393.
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Figur 8.4 Modellen viser den molekylære strukturen av
gasshydrat. Vannmolekyler skaper et solid bur for gassmolekylene. (Maslin et al. (2010))

pe

Figur 8.5 Kart som viser tykkelsen til JDVVK\GUDW
VWDELOLWHWVVRQHQi Barentshavet (basert på Chand et al.,
2012)
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Naturlig gasshydrat er gass i fast form som hovedsakelig består av metan og vann. Den har en krystallin
struktur der vannmolekylene fungerer som et bur som
IDQJHUJDVVHQ ¿JXU *DVVK\GUDW¿QQHVLDUNWLVNH
strøk under permafrost og under havbunnen i dypmarine områder med høyt trykk og lav temperatur (tySLVNRYHUEDUWU\NNRJXQGHURFHOVLXV +\GUDWHU
en høykondensert form for naturgass som er bundet i
vann. En kubikkmeter hydrat tilsvarer om lag 160 kubikkmeter naturgass i atmosfærisk tilstand. Gasshydrater dannes i en sone som kalles Gas Hydrate StaELOLW\=RQH *+6= ,PDULQWPLOM¡OLJJHUJDVVK\GUDWHQH
XQGHUKDYEXQQHQRJW\NNHOVHQDY*+6=GH¿QHUHVDY
vanntemperaturen på havbunnen, havnivået, geotermal gradient, gassammensetning og saltinnholdet i seGLPHQWHWVSRUHYDQQ &KDQGHWDO 

FAKTABOKS 8.3: Hva er gasshydrater?

Barentshavet har en kontinentalsokkel med vanndyp på inntil 500 meter. Temperaturen på havbunnen
NDQEOLQXOOJUDGHU&HOVLXVHOOHUODYHUH'HWWHJM¡UDW
*DV+\GUDWH6WDELOLW\=RQH *+6= NDQY UHIUDQRHQ
titalls til 400 meter tykk, avhengig av gasskomposiVMRQHQRJJHRWHUPDOJUDGLHQW ¿JXUHWWHU&KDQGHW
DO ӼԂ Ӽԃ
7\NNHOVHQDY*+6=HUYLVWL¿JXU,GHQV¡UYHVWlige delen av Barentshavet sammenfaller den tykkeste
GHSZ med de dypeste delene av sokkelen. Her kan
gasshydrater opptre som forsegling av hydrokarboner
i grunne reservoarer. Det er funnet gasshydrater på
9HVWQHVDU\JJHQYHVWIRU6SLWVEHUJHQRJGHW¿QQHV
gode indikasjoner på metanhydrater i Bjørnøyabassenget.
2'HULQYROYHUWLÀHUHSURVMHNWHUUHODWHUWWLO
IRUVNQLQJSnJDVVK\GUDWHULVDPDUEHLGPHG&DJH
6HQWHUIRUDUNWLVNJDVVK\GUDWPLOM¡RJNOLPD HW
forskningssenter ved UiT Norges Arktiske Universitet i
Tromsø. De siste årene har det vært fokus på forståelsen av hvordan gasshydrater påvirker petroleumssystemer og trykk.
Så langt er det ikke funnet noen lønnsom metode
for produksjon av gasshydrater, men det forskes internasjonalt på utvinningsmetoder.

Dybde

Naturlige gasshydrater kan bli en framtidig energikilde.
,HQNHOWHRPUnGHUL1RUVNHKDYHWRJ%DUHQWVKDYHW¿QQHV
store mengder gasshydrater like under havbunnen.
Utbredelsen av gasshydrater er trolig størst i Barentshavet, der forekomstene ser ut til å strekke seg over
store områder.

GHSZ
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1

Executive summary

This report is Norway’s seventh national communication on national circumstances, policies
and measures related to climate change under the Framework Convention on Climate Change
(UNFCCC). The previous national communications were submitted in 1994, 1997, 2002, 2006,
2010 and 2014 respectively. The latest National Inventory Report (NIR) for greenhouse gases
was submitted in April 2017. Norway ratified the UNFCCC on 9 July 1993. Norway ratified the
Kyoto Protocol on 30 May 2002 and became a Party when the Protocol entered into force on
16 February 2005, and ratified the Doha amendment in June 2014. In addition, Norway ratified
the Paris Agreement on 20 June 2016.

1.1 National Circumstances
Norway is a constitutional monarchy with a democratic parliamentary system of governance.
The current Government which took seat in 2013, is a minority coalition that up to 17 January
consisted of Høyre (the Conservative Party) and Fremskrittspartiet (the Progress Party), the
Solberg Government, and from 17 January also included Venstre (the Liberal Party). Norway
has been part of the European Union’s internal market through the Agreement on the European
Economic Area (EEA Agreement) since 1994. The objective of the EEA Agreement is to
strengthen trade and economic relations between the EEA/EFTA States and the EU Member
States, with equal conditions of competition throughout the EEA. The Agreement gives the
EFTA countries opportunities to influence EU policy making also in areas of relevance to the
internal market, including environmental policies. The Storting (Norwegian Parliament)
determines Norway’s overall climate policy and the government implements and administers
the most important policies and measures.
Most of Norway has a maritime climate with mild winters and cool summers. Because of the
influence of the North Atlantic Ocean, Norway has a much warmer climate than its latitudinal
position would indicate. During the period 1900-2016, the annual mean temperature in Norway
has increased by about 1.1°C.
Norway is a small, open economy. Exports constitute about 35 per cent of Gross Domestic
Product (GDP). Production of crude oil and natural gas accounts for 15 per cent of the
Norwegian GDP in 2016. The share of oil and gas production in total value added has about
halved after the fall in oil and gas prices in 2014 and 2015. While the manufacturing sector is
relatively small compared with that of many other countries, the service sector (private and
public) accounts for 65 per cent of GDP and over 75 per cent of employment. 30 per cent are
employed in the public sector. Emissions were 53.9 million tonnes of CO2 equivalents in 2015.
With a population of around 5.2 million, emissions per capita is about 10.3 tonnes CO2
equivalents, when the LULUCF sector is excluded. Despite strong economic growth and
population growth driven by immigration, Norway’s greenhouse gas emissions have remained
stable between 53 and 54 million tonnes of CO2 equivalents since 2012.
Norway’s three largest sources of emissions is transport, petroleum activities and
manufacturing industry. In 2015, these sources contributed to 81 per cent of Norway's
greenhouse gas emissions, respectively 31 per cent from transport (including fishing and motor
equipment), 28 per cent from petroleum activities and 22 per cent from industry. Electricity
production is almost entirely renewable, and electricity is used to heat buildings and water to
a greater extent than in other countries. In addition, the large energy-intensive industry in
8
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Norway is using electricity from the grid rather than producing its own energy from fossil fuels.
Norway has a cold climate and many areas that are sparsely populated. Natural conditions
and industrial structure therefore leads to a Norwegian energy consumption per capita that is
higher than the OECD average.
Emissions from industrial processes and product use were 8.5 million tonnes in 2015,
accounting for about 15.7 per cent of total emissions. Metal production, of which most is
exported, and use of HFCs are the largest contributors.
Greenhouse gas emissions from transport in 2015 were 16.7 million tonnes CO2 equivalents,
which was almost 31 per cent of the emissions. Norway’s decentralized settlement gives rise
to a relatively high demand for transport. In addition, the Norwegian economy has a relatively
large share that is based on the extraction of raw materials and exports of goods, which means
entails a large volume of goods transport. The demand for rapid transport and more frequent
deliveries of goods has also been increasing.
Less than 2 per cent of the land is built up. Close to 50 per cent of the mainland consist of
mountains and moorlands, of which most is above the tree line. Wetlands and freshwater
covers about 11 per cent. Agricultural areas account for only 3.9 per cent of the mainland,
while about 38 per cent is covered by forest. About 77 per cent of the forest area is privately
owned by persons, with many small properties. In 2016 there were 127.600 forest holdings in
Norway with more than 2.5 hectares of productive forest land. Owing to the ownership structure
and specific terrain conditions, Norwegian forestry is diversified and characterized by smallscale activity. In 2015, the Land Use, Land-Use Change and Forestry (LULUCF) sector
contributed with net removals of 23.4 million tonnes CO2. These removals are substantial and
equal to almost half of total Norwegian greenhouse gas emissions. The average annual net
removals from the LULUCF sector was about 21.6 million tonnes CO2 equivalents per year for
the period 1990–2015. Forest land was responsible for the vast majority of the CO 2 removals
in 2015, with 29.0 million tonnes CO2 equivalents that year.
In 2015, agriculture accounted for 8.4 per cent of Norway’s emissions of greenhouse gases.
The cropland area has remained stable compared to 1990 while the grassland area has
decreased by 1.4 per cent compared to 1990. The number of sheep has increased about 10
per cent over the last decade to more than 1.1 million, while cattle has been fairly stable around
0.3 million, with an increase in beef and decrease in milk cows respectively.
Fishing is an important basis for settlement and employment along the Norwegian coast.
Emissions from the sector accounted for 1.9 per cent of Norway’s total emissions in 2015. The
Norwegian fishing and aquaculture industries are among Norway’s most important export
industries.

1.2 Greenhouse gas inventory information
Norway’s national greenhouse gas inventory covers emissions of carbon dioxide (CO 2),
methane (CH4), nitrous oxide (N2O), perfluorocarbons (PFCs), sulphur hexafluoride (SF6) and
hydrofluorocarbons (HFCs) from 1990 to 2015. Norway prepares its National Inventory
Reports (NIR) in accordance with the UNFCCC Reporting Guidelines, and generally, the
estimation methods follow the Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories published
by the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). The UNFCCC reviews all parties’
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NIRs and emission inventories every year. Norway submitted its latest NIR and Common
Reporting Format (CRF) covering the years 1990-2015 to the UNFCCC secretariat on 7 April
2017.
The total emissions of greenhouse gases, measured as CO2 equivalents, were about 53.9
million tonnes in 2015, and a preliminary total for 2016 from Statistics Norway is 53.4 million
tonnes. The total emissions show a marked decrease between 1990 and 1992 and an increase
thereafter with small interruptions in 1995, 2000 and 2002. Emissions peaked at 56.8 million
tonnes in 2007. Between 1990 and 2015 the total greenhouse gas emissions increased by 2.2
million tonnes, or by 4.2 per cent. The main drivers are the expansion of petroleum extraction,
strong income growth and population growth driven by immigration. These factors have led to
increased use of fossil fuels, and consequently higher CO2 emissions.
Norway also monitors emissions of black carbon and organic carbon as well given that these
particles have an effect on the climate system as well as on public health. The UNFCCC does
not regulate black carbon and it is not included it in Norway's inventory reported to the
UNFCCC. For more details, see box 2.

1.3 Policies and measures
1.3.1

Introduction

Norway’s climate policy is based on the objective of the Framework Convention on Climate
Change, the Kyoto Protocol and the Paris Agreement. The scientific understanding of the
greenhouse effect set out in the reports from IPCC is an important factor in developing climate
policy. Thus, the policies and measures reported are seen as modifying long-term trends in
anthropogenic greenhouse gas emissions and removals.
Climate change and emissions of greenhouse gases have featured on the Norwegian policy
agenda since the late 1980s. Today, Norway has a comprehensive set of measures covering
almost all emissions of greenhouse gases as well as removals. Norway overachieved the
commitment for 2008-2012 under the Kyoto Protocol by about 13 per cent and implements its
commitments for 2013-2020, having ratified the Doha amendment 12 June 2014.
On 14 June 2016, the Storting (Norwegian parliament) gave its consent to Norway’s ratification
of the Paris Agreement, and on 20 June the same year, Norway ratified the agreement. Norway
has through its National Determined Contribution (NDC) under the Paris Agreement committed
to a target of at least 40 per cent emissions reduction by 2030 compared to 1990. Norway's
intention is to fulfil this target jointly with the EU.
In June 2017, the Storting adopted a Climate Change Act (Lov om klimamål) which establishes
by law Norway’s emission reduction target for 2030 and 2050, cf box 1. The act will have an
overarching function in addition to existing environmental legislation. The Climate Change Act
introduces a system of five-year reviews of Norway’s climate targets, based on the same
principle as the Paris Agreement. In addition the act introduces an annual reporting
mechanism. The Government shall each year submit to the Parliament updated information
on status and progress in achieving the climate targets under the law, and how Norway
prepares for and adapts to climate change. Information on the expected effects of the proposed
budget on greenhouse gas emissions and projections of emissions and removals are also
compulsory elements of the annual reporting mechanism. The Solberg government has
10
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strengthened the broad political agreement on climate policy that was made in the Storting in
2012, cf. Innst. 390 S (2011-2012). This has been done through specific measures such as a
green tax shift, a stepwise increases in the biofuel quota obligation, continued preferential
treatment of electric vehicles, the promotion of carbon capture and storage (CCS), forest
fertilisation and the restoration of peatlands and other wetlands.
The Solberg government has identified five priority areas for Norway’s climate policy: reducing
emissions from the transport sector, strengthening Norway’s role as a supplier of renewable
energy, the development of low-emission industrial technology and clean production
technology, environmentally sound shipping and carbon capture and storage. These are all
fields where technology development and transfer is needed, and global emissions must be
greatly reduced. Another aim is to lay the foundation for new industrial development and a
forward-looking business sector.
In June 2017 the Solberg government presented a White Paper on its strategy for fulfilling the
2030 climate target (Meld. St. 41 (2016-2017). The government is working towards an
agreement with the EU on joint fulfilment of its 2030 commitment. Norway and the EU already
cooperates to reduce emissions through the common Emission Trading Scheme (ETS) and
has the same legislation in many areas as a consequence of the EEA (European Economic
Area) agreement. Should an agreement on joint fulfilment of the 2030 target be established,
Norway would also cooperate with the EU on reducing non-ETS emissions covered by the
proposed Effort Sharing Regulation. The Commission's proposal estimates that Norway would
be attributed a target for reduction of non-ETS emissions of 40 per cent below the 2005 level
in 2030. The Government intends to achieve its 2030 target with main emphasis on domestic
emission reductions, and with the use of EU flexibility mechanisms as necessary. The White
Paper has not been debated by the Norwegian Parliament.

BOX 1: Norway's climate targets
1.
2.
3.
4.

Reduce emissions by 30 % by 2020
Reduce emissions by at least 40 % by 2030
Climate neutrality by 2030
Low-emission society by 2050

The targets are further explained in chapter 4.

When developing its climate policy, Norway also addresses drivers of climate change other
than reduction of the greenhouse gases included in Annex A to the Kyoto Protocol. Measures
towards certain sources of CO2 emissions may also have an effect on black carbon emissions
and other short lived climate forcers. Reducing black carbon can contribute to the slowing
down of global warming, and may in addition have positive health effects.
The Solberg government presented a national strategy for green competitiveness in October
2017. The aim of the strategy is to provide more predictable framework conditions for a green
transition in Norway, while maintaining economic growth and creating new jobs. In October the
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Solberg government also appointed an expert commission to analyze Norway's exposure to
climate risk. The expert commission will submit its report on 14 December 2018.
In September 2017, Norway ratified the Kigali amendment to the Montreal Protocol to phase
down hydrofluorocarbons (HFCs). In November 2017, the necessary 20 parties had ratified
the amendment and as a result, the agreement will enter into force 1 January 2019. Norway
will phase down the consumption of HFCs in accordance with the agreement. Norway already
has strong measures in place in the form of tax and regulations, see 4.3.8.10 and 4.3.8.11.
The agreement may contribute to a further reduction in national emissions of HFCs.
The Ministry of Climate and Environment has the overarching cross-sectoral responsibility for
co-ordination and implementation of the Norwegian climate policy. Other Ministries are
responsible for developing and implementing policies in their respective sectors. The Ministry
of Finance is responsible for the economic and tax policy, including green taxes. The polluter
pays principle is a cornerstone of the policy framework on climate change. The policy should
be designed to yield the greatest possible emission reductions relative to cost, and should
result in emission reductions both in Norway and abroad. General policy instruments are a key
part of the domestic climate policy. Cross-sectoral economic policy instruments (i.e. CO2-tax)
form the basis for decentralized, cost-effective and informed actions, where the polluter pays.
In areas subject to general policy instruments, additional regulation should as a main rule be
avoided. At the same time, the possibility of employing other policy instruments in addition to
emission trading and taxes is to be continued, also in these sectors. In it's White Paper on the
2030 climate strategy (Meld St. 41 (2016-2017)) the Government states that it will promote the
use of cost-effective mitigation measures to meet the 2030 commitment. If the CO2 tax is not
considered to be an adequate or appropriate instrument, other instruments that provide equally
strong incentives to reduce emissions will be considered, including direct regulation under the
Pollution Control Act and voluntary agreements.
1.3.2

Cross-sectoral policies and measures

Over 80 per cent of Norway’s domestic emissions is subject to mandatory emissions trading
or a tax on greenhouse gases, or both.
CO2 taxes were introduced in 1991 as a step towards a cost-effective policy to limit emissions
of greenhouse gases. The CO2 tax is now levied on about 60 per cent of total greenhouse gas
emissions. The standard CO2 tax was NOK 450 per tonne in 2017 and was increased to 500
kroner per tonne in 2018. In its White Paper on the 2030 Climate Strategy the Government
states that it will consider the introduction of a flat tax on all non-ETS emissions.
Norway established a national emissions trading scheme in 2005. The scheme closely
resembled the EU ETS and covered 11 per cent of total Norwegian greenhouse gas emissions.
Emissions already subject to CO2 tax were not included in the scheme. From 2008, Norway
became part of EU ETS, which broadened the scheme to cover nearly 40 per cent of the
Norwegian greenhouse gas emissions. In addition to the sectors included in the EU ETS,
Norway decided unilaterally to also include from 1 July 2008 nitrous oxide emissions from the
production of nitric acid. Starting from 2012, the aviation sector was also included in the scope
of the EU ETS in Norway. From 2013, phase III (2013-2020), the coverage of the EU ETS was
further expanded, covering both new sectors and gases. From 2013, about 50 per cent of the
Norwegian emissions are covered by the EU ETS.
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According to The Pollution Control Act, it is prohibited to pollute unless one has a specific
permit to pollute according to law or a decision made by the relevant authority. The Pollution
Control Act applies also to greenhouse gas emissions. Greenhouse gas emissions are
therefore included in the discharge permit which for instance industrial installations are obliged
to obtain pursuant to the Pollution Control Act. Hence, to the Pollution Control Act,
technological requirements relevant to emissions can be formed as conditions laid in the
permit, e.g. requirement to implement carbon capture and storage. This is currently a
prerequisite for all new gas fired power plants.
1.3.3

Sector specific policies and measures

Petroleum activities
A CO2 offshore tax regime was introduced in 1991. The tax regime includes emissions from
burning of natural gas and oil and venting in the production phase on the Norwegian
Continental Shelf. From 2008 offshore activities were included in the EU Emissions Trading
Scheme (EU ETS). More than 90 per cent of the emissions from the sector are covered by the
EU ETS. In addition, most of the emissions from the sector is subject to the offshore CO2 tax.
The CO2 tax on petroleum activities has been the most important instrument for reducing
emissions in the petroleum sector to date, and the impact has been significant. The CO2 tax
and regulations under the Pollution Control Act have resulted in improvements in technology
and emission-reducing measures such as the CO2 storage projects at Sleipner (including
Gudrun) and Snøhvit, and the replacement of gas turbines with electricity from the onshore
power grid. Since the power production system in Norway is based on hydro power (96% in
2016), providing power supply from the mainland to offshore installations results in significantly
lower emissions compared with using offshore gas turbines.
Carbon capture and storage
Carbon capture and storage (CCS) is one of five priority areas for enhanced national climate
action. Norwegian CCS activities span a wide range of activities, from research, development
and demonstration to large scale projects and international work promoting CCS.
The Technology Centre Mongstad (TCM) is the world’s largest facility for testing and improving
CO2 capture technologies. The Norwegian Government has an ambition to realize at least one
new full-chain CCS demonstration facility.
Energy and transformation industries
Electricity generation in Norway is almost exclusively renewable. In a normal year, hydropower constitutes 96 per cent of the electricity generation. In addition, wind power contributes
with approximately 2 per cent of the energy generation (normal year average). Norway’s
thermal power plants account for about 2 per cent of total production capacity. The legal
framework encompasses statutes and regulations concerning public ownership of hydropower
resources, licenses for the construction and operation of installations and regulations of the
power market. The legislation is intended to ensure effective management of resources, and
to ensure that various user and environmental interests are heard and considered. A tax on
electricity consumption was introduced in 1951. At present an excise duty is levied on electricity
supplied in Norway. The excise duty on electricity is mainly a fiscal tax. Since the majority of
the stationary energy consumption in Norway is based on electricity generated from
hydropower, emissions from energy consumption are very low in Norway compared to most
13
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other countries. Energy efficiency measures and new renewable capacity will therefore have
limited effect on emissions in Norway.
The EU renewable energy directive (2009/28/EC) is incorporated into the EEA Agreement.
The Norwegian target for renewable energy share is 67.5 per cent by 2020. A common
Norwegian-Swedish market for electricity certificates was established 1 January 2012. The
electricity certificate system is a market-based support scheme with the objective of increased
renewable electricity production.
The excise duty on mineral oils, comprising mostly fuel oils, was introduced in 2000. Norway
also has other energy-related taxes. Fuel oils, kerosene and natural gas are subject to CO2
tax. In June 2017, the Solberg Government put forward a regulation banning use of mineral oil
for heating of buildings from 2020.
The Climate and Energy Fund is a government fund owned by the Ministry of Petroleum and
Energy. Capital, totaling about NOK 2.8 billion in 2018, is transferred to the fund each year.
The state enterprise Enova manages the Climate and Energy Fund. It started its operation 1
January 2002. Enova’s obligations are specified in an agreement between the Ministry and
Enova. From 2017, Enova’s focus has been shifted more towards climate-related activities and
innovation, in line with the new agreement for the period 2017–2020. Enova now puts greater
emphasis on reducing emissions from the transport sector and other sectors, which are not
part of the emissions trading system, and on innovative solutions adapted to a low-emission
society. The new agreement between Enova and the Ministry of Petroleum and Energy gives
higher priority to reducing and eliminating barriers to new technologies and to promoting
permanent market change. In the long term, energy-efficient and climate-friendly solutions
should succeed in the market without government support. Pursuant to the changes in
government 17 January 2018, the Minister for Climate and Environment is responsible for
Enova.
Transport
The tax system is the main instrument for limiting CO2 emissions from the transport sector,
including domestic air traffic. In Norway, a CO2 tax is levied on mineral products. This entails
that petrol and diesel are subject to CO2 tax, while bio ethanol, biodiesel and hydrogen are not
subject to this tax. Currently biodiesel and bioethanol are subject to a road usage tax at the
same level as autodiesel and petrol when used to fulfil the quota obligation for biofuels.
However, volumes of biodiesel and bioethanol sold beyond the level of the sales mandate are
exempted from the road usage tax. In order to increase the use of biofuels, there is also a
mandatory biofuels turnover in Norway. A quota obligation was introduced in 2009, committing
the economic operators to sell at least 2.5 per cent biofuels. From January 1st 2018, 10.0
volume per cent of the total yearly amount of fuel sold for road transport has to be biofuels.
Since January 2014 advanced biofuels are double counted towards the quota obligation. In
addition, a sub target was introduced in the quota obligation on January 1st 2017. This amount
is 3.5 percentage points of the general quota obligation from January 1st 2018. Since January
2014, sustainability criteria for biofuels must be met by all biofuels and bioliquids that are
counted towards the renewable energy targets or part of government support schemes.
Changes in the vehicle purchase tax towards a system that rewards vehicles with low CO 2
emissions and penalizing vehicles with high emissions has contributed to reduced emissions
from new cars. The White Paper on Climate Policy (Report no. 21 (2011-2012)) to the
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Norwegian Parliament adopted a target where the average emissions from new passenger
cars in 2020 shall not exceed an average of 85 grams CO2/km. In the broad climate agreement
the majority in the Norwegian Parliament took note of this goal. From January to November
2017, the average type-approved CO2 emission from new passenger cars sold has been about
83 grams CO2/km.
The government has increased its efforts to achieve the goal that the growth in passenger
traffic in urban areas shall be met by public transport, cycling and walking. Mobility in urban
areas has been improved through targeted investments, better public transport and futureoriented solutions. The nine largest urban areas either have urban environment agreements,
urban growth agreements or a reward scheme for public transport, which all share the same
common goal of zero growth in passenger traffic by car. These urban areas will soon be
negotiating or re-negotiating urban growth agreements. The agreements consist of specific
measures and transport projects that are funded by contributions from both the national,
regional and local government, as well as road tolls. The broad agreement on climate from
2012 gives high priority to developing a competitive railway transport system for passengers
and freight. During recent years the investment in new railways as well as funding maintenance
of existing railways has increased substantially.
Norway has for a number of years worked actively through the International Maritime
Organization (IMO) to pursue limitation of greenhouse gas emissions from international
shipping. Since the last National Communication submitted by Norway, the IMO has adopted
energy efficiency requirements which entered into force on 1 January 2013. This framework
has been expanded further in 2014, and further tightening of the energy efficiency
requirements is under consideration at the IMO. The IMO data collection system which will
collect fuel consumption data, was adopted in October 2016, and is expected to enter into
force on 1 March 2018. At present Norway is contributing actively to the development of a
comprehensive IMO strategy on the reduction of Greenhouse Gases from international
shipping.
At the national level, Norway implements all relevant provisions of the IMO to limit or reduce
emissions. In addition, Norway has promoted the introduction of battery-electric car ferries
through public procurement as a climate measure. Development of more energy-efficient
technologies for shipping is also enhanced through research and development programmes
under the Research Council of Norway, Innovation Norway and Enova.
The International Civil Aviation Organization (ICAO) has decided that international aviation
should achieve carbon neutral growth from 2020. The largest emission challenge in air traffic
is related to large aircraft and long-distance flights and Norway therefore welcomes
international regulations on international aviation.
ICAO's General Assembly decided in October 2016 on development of a global market-based
measure. Norway actively supported this process. Norway will take part in the six year
voluntary phase of the market based mechanism from 2021. Norway participates in the EU
Emission Trading Scheme (EU ETS) for aviation.
Industry
This sector includes emissions from processes in the manufacturing industries. A number of
agreements concerning the reduction of greenhouse gas emissions have been concluded
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between the industry and the Norwegian Government in specific sectors of industry not
covered by the EU ETS or other economic incentives (mainly energy intensive process
industry). From 2013, emissions from processes in the manufacturing industries are to a large
extent covered by the EU ETS.
The growth in HFC and PFC emissions from product use was slowed after a tax on import and
production of HFCs and PFCs was introduced in 2003. In 2004, this tax was supplemented
with a refund scheme, which prescribes a similar refund when gas is destroyed. From 2005,
increased use due to regulation of ozone-depleting substances has once again led to
increased emissions. Combined and over time, these two schemes amount to a proxy tax on
emissions of HFC.
Norway has established a CO2 compensation scheme for the manufacturing industry. The
purpose of the scheme is to prevent carbon leakage resulting from increased electricity prices
due to the EU ETS. Norway has implemented EU Regulation No. 842/2006 on certain
fluorinated greenhouse gases. Measures following the regulation comprise containment of
gases and proper recovery of equipment; training and certification of personnel and of
companies; labelling of equipment; reporting on imports, exports and production of F-gases;
restrictions on the marketing and use of certain products and equipment containing F-gases.
To encourage the Norwegian industry to bring the results from more projects on environmental
technology to the market, Norway established an environmental technology scheme in 2010.
The scheme aims to promote Norwegian environmental technology in national and
international markets and to strengthening the competitiveness of Norwegian industry. See
further explanation in chapter 4.3.8.8.
Agriculture
Greenhouse gas emissions from agriculture are mainly associated with methane from animal
husbandry and N2O in connection with nitrogen fertilization. Such emissions are difficult to
measure, and are neither covered by the emissions trading system, nor subject to GHGtaxation. The emissions also derive from many small sources, which makes it difficult to include
them in an emission trading system. The government will appoint a committee to evaluate
introduction of GHG-taxation. However, Norway has implemented measures that affect the
emissions from agriculture, through legislation and support schemes as well as information.
New measures are outlined in white papers on Agricultural policy and Climate policy from 2016
and 2017.
Forestry
Forests are a major CO2 sink in Norway, with a net uptake equal to half of our greenhouse gas
emissions. Norway has an active forest policy, aimed at increasing forest carbon stocks. Forest
resource also constitute an important source of renewable energy, and contributes to
production of wooden materials that can replace materials with a stronger carbon footprint. A
wide range of measures, including legislation, taxation, economic support schemes, research,
extension services and administrative procedures, support the implementation of forest policy
and mitigation actions in the forest sector. The current Forestry Act was adopted by the
Norwegian Parliament in 2005 and came into force in 2006. Its main objectives are to promote
sustainable management of forests. The Forestry Act applies to all categories of ownership.
Funding of forest related mitigation efforts has increased substantially since the sixth National
Communication in 2014. Norway now has economic support schemes for new activities like
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improved seedling density, enhanced breeding of forest seedlings, and forest fertilization. With
time, this will lead to an increased carbon uptake in forests, and to greater availability for
environmentally friendly raw materials.
Waste
The main goal of the Norwegian waste policy is that waste is to cause the least possible harm
to humans and the environment. Further, the growth in the quantity of waste generated is to
be considerably lower than the rate of economic growth, and that the resources found in waste
should be utilised as far as possible by means of waste recovery. Furthermore, the amount of
hazardous waste is to be reduced, and hazardous waste dealt with in an appropriate way. The
measures for reducing greenhouse gas emissions are to a large degree concurrent with
measures for increasing recovery. The ban on deposition of biodegradable waste and methane
recovery from landfills are important measures to limit greenhouse gas emissions. The most
important measures are regulations under the Pollution Control Act.

1.4 Projections and the effects of policies and measures and the use of
Kyoto Protocol Mechanisms
In the baseline scenario, total greenhouse gas emissions excluding LULUCF are projected to
decline from the 2015 level to 51.8 Mt in 2020 and to continue this trend to 48.3 Mt in 2030.
CO2 sequestration mainly in managed forests will continue to be major compared to other
sectors, although it is expected to decline in the decades to come. Net CO 2 sequestration in
the LULUCF sector in 2030 is still projected to be equivalent to more than two fifths of
greenhouse gas emissions in other sectors. Including LULUCF, emissions in 2020 and 2030
are projected at 28.4 and 27.1 million tonnes CO2 equivalents, respectively as compared with
41.3 million tonnes in 1990.
There are considerable methodological difficulties in calculating the effect of policies and
measures ex post, including establishing a hypothetical baseline and obtaining relevant data,
and with multiple measures and policies covering the same emission sources. Nevertheless,
effects are estimated for a number of policies and measures, including the most significant
ones. According to the estimates, the projected GHG emissions in 2010 would have been 1316 million tonnes CO2 of equivalents higher than observed, if these policies and measures had
not been implemented. This corresponds to about 25 per cent of actual emissions this year. It
is estimated that GHG emissions would be 19.5-23.3 million tonnes of CO2 equivalents higher
than in the baseline in 2020 and 21.3-25.7 million tonnes higher in 2030.
Norway overachieved its commitment under the Kyoto Protocol’s first commitment period
(2008-2012) by about 13 per cent. Average annual emissions excluding the LULUCF sector
were about 53.4 million tonnes (1996 GWPs) and the assigned amount 50.1 millions.
Acquisition of Kyoto units through participation in the European Emissions Trading System
was sufficient to ensure compliance. The state purchase program acquired enough units
(mainly CERs) to realize the domestic target of overachieving the commitment for 2008-2012
by 10 per cent. Furthermore, issuance and cancellation related to RMUs under Article 3.4
added another 3 percentage points.
Norway’s commitment under the Kyoto Protocol for the second commitment period (20132020) is that average annual emissions of greenhouse gases shall be limited to 84 per cent of
emissions in 1990. Policies and measures needed to comply with this commitment represent
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a continuation from the first commitment period, balancing domestic measures with utilization
of the Kyoto mechanisms. On average, the need for acquisition is about 9 Mt/year. Accounting
for LULUCF activities under the Kyoto Protocol is expected to result in a small net emission
despite significant overall sequestration. Participation in the European ETS is expected to
result in a net acquisition of Kyoto units. The programme for the procurement of CERs from
the CDM aims at acquiring 60 Mt for the period 2013-2020 and has contracted most of this
volume.

1.5 Vulnerability assessment, climate change impacts and adaptation
measures
As a political goal, Norwegian society will prepare for and adapt to climate change.
Projections1 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) ºC up to the year 2100. The
growing season is projected to increase over large parts of the country. Annual and seasonal
precipitation is also projected to increase. The annual runoff from the Norwegian mainland is
estimated to increase, 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 during the summer season may lead to reduced streamflow and
increased soil moisture deficit. This will result in more serious summer droughts, particularly in
Southern Norway. Medium climate projections for the period 2071–2100 indicates that 90 per
cent of all the glaciers in Norway may melt completely, and 30–40 per cent of the total glaciated
area may be gone by the year 2100. Climate change will also affect the oceans along the
Norwegian coast. Over the course of the 21st century, the surface temperature and the sea
level is expected to rise, and ocean acidification is expected to accelerate.
In recent decades, temperatures in the Arctic have been rising twice as fast as the global
average. The annual mean temperature in the region is two degrees higher than it was one
hundred years ago, and the IPCC states that this trend will continue. Modelling results and the
observed rapid reduction of summer sea ice extent and sea ice thickness indicate that the
Arctic seas may be almost ice-free in summer by the middle of this century
Climate change has impact on terrestrial, marine and fresh water ecosystems and increases
the overall strain on the environment. Effects on the ecosystems are already observed, such
as earlier arrival of migrating birds, earlier budding and pollen production, and plant species
expanding northwards. The environment is affected in various ways by human activities
through land and resource utilisation, transport and pollution. These activities and climate
change affect ecosystems separately and in combination, and in some cases they are mutually
reinforcing.

1

Hanssen-Bauer, I., H. Drange, E. J. Førland, L. A.Roald, K. Y. Børsheim, H. Hisdal, D.Lawrence, A. Nesje, S.

Sandven, A. Sorteberg, S. Sundby, K. Vasskog, B. Ådlandsvik (2009) 尉The climate in Norway in 2100. Background
material for the Official Norwegian Report on Adaptation to Climate Change.” The Norwegian Climate Centre,
September 2009, Oslo
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The Norwegian society is in a good position to adapt to the effects of climate change. Future
vulnerability, however, will be influenced by the extent to which climate change considerations
are incorporated into planning and decision-making processes in all areas and at all levels of
society. Climate affects all areas of society, but in different ways, to different extents and at
different timescales. The natural environment, infrastructure and buildings, in particular water
and sewage, are particularly vulnerable to climate change in Norway.
Climate change is a shared responsibility. Everyone – individuals, business and industry and
the authorities – is responsible for assessing and addressing the impacts of climate change on
their areas of competence. In line with the principle of responsibility, all ministries have
responsibility to safeguard consideration for climate change within their sector.
The authorities are to provide national statutes, regulations and guidelines in order to facilitate
all actors, both individuals, buisness, industry and the authoreties to adapt to a changing
climate. The municipalities play an important role in climate change adaptation, as a number
of the challenges will be at a local level. Land-use planning is one of the core elements of this
responsibility.
Since the release of Norway's Sixth National Communication in 2014, Norway has passed
several milestones in its work related to climate change adaptation, and important progress
has been made on local to national administrative levels and across different sectors.
Projections of climate change for Norway have been updated, an Official Norwegian Report
(NOU) concerning urban storm water management has been published, and the development
of guidelines on how to integrate climate change adaptation into municipal planning activities
is under way. Capacity building has been strengthened through networks, cooperation and
other activities related to climate change adaptation. Climate change adaptation is also
integrated into strategies and action plans within and across relevant sectors, such as in the
recently adopted White Paper Risk in a Safe and Secure Society (Meld.St. 10 (2016-2017)),
where climate change is considered one of the major threats to the Norwegian society.

1.6 Financial resources and transfer of technology
Norway provides a wide range of financial, technological and capacity building support to
developing countries in order to build their capacity to reduce greenhouse gas emissions and
to adapt to climate change.
Historically Norway has been a major contributor of climate finance to developing countries.
Norwegian total ODA has exceeded 0.7 per cent of Gross National Income (GNI) for many
years. The volume of the Norwegian ODA budget has steadily increased as the economy has
been growing. The increase has covered the increase in climate finance. In 2016, total public
development climate finance amounted to NOK 4 339 million.
Norwegian climate finance is mainly concentrated in three areas; reducing emissions from
deforestation and forest degradation, renewable energy and climate adaptation including risk
reduction.
Norway is involved in development cooperation in areas where it has particular expertise:
renewable energy (especially hydropower), long-term management of natural resources and
competence- and capacity-building in the field of environmental policy. The choice of focus is
based on the conviction that extensive energy efficiency measures, a marked rise in the use
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of renewables, and carbon capture and storage will all be necessary for the achievement of
the 2 ºC target.
Norway’s International Climate and Forest Initiative (NICFI) constitutes by far the largest part
of Norway’s mitigation assistance. The Initiative supports development of an international
REDD+ architecture for achieving cost-effective and verifiable reductions in greenhouse gas
emissions from deforestation and forest degradation in developing countries (REDD+). The
initiative promotes the development of international climate finance mechanisms and works
closely with other donors, multilateral organizations and REDD+ countries to reach its goals.

1.7 Research and systematic observation
The Norwegian long-term plan for research and higher education 2015–2024 has three
objectives: competitiveness and innovation, tackling major social challenges and developing
outstanding research communities. The objectives are inter-connected.
Climate, environment and clean energy is a priority area. Particularly important are the
transition to a low-emission society and improving understanding of climate change and good
practices for adaptation.
Funding for research and development has been strengthened the last years in all phases from
research to pilot projects. In 2017 the funding for low-emission-research was strengthened
with 71.5 million NOK, focusing on technologies for transport and agriculture. Renewable
energy and carbon capture and storage are other areas given high priority. Regarding climate
related research, the Research Council of Norway covers all disciplines and broad categories
of climate research, i.e. the climate system and how it changes, the effects of the changes on
society and nature and how society can transform to meet climate challenges. The total funding
through the Research Council related to climate research, including low emission energy was
approximately NOK 1.2 billion NOK in 2016, a substantial increase since 2008.
Norwegian climate researchers are active in international research co-operation, e.g. under
the Nordic framework, and Horizon 2020, EUs Research and Innovation programme (20142020). A number of Norwegian researchers serve as authors for the Intergovernmental Panel
on Climate Change (IPCC) working group reports.
Polar research is given high priority. Within the Polar Research programme it is estimated that
approximately 80 per cent of the projects are within climate research. In 2017, the Research
Council completed an international evaluation of Norwegian polar research. The evaluation
committee found that Norwegian polar researchers publish world-class publications in many
areas, such as the Arctic climate system and biogeochemical environment.
The Norwegian Environment Agency is responsible for management and funding of a number
of environmental monitoring programmes. One of the monitoring programs that is conducted
by the agency includes the monitoring of greenhouse gases, ozone layer thickness, UVradiation levels, aerosols and other air pollutants. Other monitoring programs that relate to
climate change includes coastal monitoring of flora and fauna, ocean acidification and
terrestrial observations. The Norwegian Meteorological Institute (MET Norway) provides
expertise on climate conditions on the global and national scale and provides climatological
information for monitoring and planning purposes, and as input to the formulation of national
climate policies. The Norwegian Institute for Air Research (NILU) has the main responsibility
20

6720
for performing the monitoring of greenhouse gases and aerosols (particles) in the atmosphere
above Norway. The Institute of Marine Research (IMR) has an extensive monitoring
programme on physical and biological oceanographic parameters. The Norwegian Mapping
Authority (NMA) provides expertise on tides, sea level extremes (storm surges), reference
levels for use in planning, and observed and projected changes in sea level. Norway has a
great amount of terrestrial monitoring programmes that include climate parameters or
indicators, which also may be used to evaluate the effects of climate change. Long-term
monitoring programs of several glaciers on the Norwegian mainland is performed mainly by
the Norwegian Water Resources and Energy Directorate (NVE).

1.8 Education, training and public awareness
Education, training and public awareness have been important elements of the Norwegian
climate policy since the 1990s. Several activities have been initiated to give the general public
a better understanding of climate change and its effects. Awareness of issues related to
sustainable development and climate change has long been embedded in the Norwegian
system of education. Awareness of issues related to sustainable development and climate
change has long been embedded in the Norwegian education system. Norway takes part in
the 2030 Agenda for Sustainable Development and UNESCO's the Global Action Programme
on Education for Sustainable Development.
In 2017, the Solberg Government decided on a new broader part of the curriculum for Primary
and Secondary Education. This broader part defines important values and principles for
Norwegian schools. Respect for nature and sustainability are key values included in the new
broader part of the curriculum.
The Sustainable backpack is an initiative between the Ministry of Education and Research and
the Ministry of Climate and Environment in order to better implement sustainable development
into mainstream education at schools. It has been developed in close cooperation with the
NGOs.
The Environmental Information Act entered into force on 1st January 2004. It provides all
citizens with a legal right to obtain environmental information, both from public authorities and
from public and private enterprises. The Ministry of Climate and Environment works through
many channels to enhance public awareness of issues related to climate change, and has built
up extensive information resources on the Internet. News, publications, press releases and
other relevant information are published on the Ministry’s website www.miljo.no. Another
important website is State of the Environment Norway, www.environment.no. Statistics Norway
publishes statistics on important natural resources, different types of environmental pressure,
pollution such as releases to air and water, and waste management.
Norway aims to achieve a high degree of transparency in environmental policymaking and
implementation of regulations. Norwegian environmental authorities have a long tradition of
including civil society in environmental policymaking. Norway provides annual financial support
to a number of NGOs listed in the Government’s annual budget. The Ministry of Climate and
Environment also provides financial support for Norwegian NGOs to participate in different
international meetings. Norway also aims to involve NGOs in the preparations for such
meetings, and to enable them to contribute actively during the meetings.
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DOM
1
KORT OM HVA SAKEN GJELDER
Saken gjelder for det første spørsmålet om kongelig resolusjon av 10. juni 2016 (heretter
også benevnt Vedtaket) er ugyldig fordi det er i strid med Grunnloven § 112. For det andre
reiser saken spørsmål om Vedtaket er ugyldig fordi det bygger på mangelfull utredning, at
det er feil i det faktiske grunnlaget for Vedtaket eller at det er mangelfullt begrunnet.
2
FREMSTILLING AV SAKEN
2.1 Felles omforent fremstilling av deler av faktum i saken
Partene har utarbeidet en felles omforent fremstilling av deler av sakens faktum.
Fremstillingen er datert 30. oktober 2017 og har sitt grunnlag i rettens beslutning av
15. mai 2017. Redegjørelsen inngår som en del av avgjørelsesgrunnlaget i saken, jf.
tvisteloven § 9-9 første ledd annet punktum. Fremstillingen og innledningen til denne
inntas i sin helhet i det følgende.
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
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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.
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.
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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.
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. Dohaendringene har ennå ikke trådt i kraft, jf. artiklene 20 og 21 i Kyotoprotokollen, men Norge
følger i tråd med Wien-konvensjonen likevel avtalen.
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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 forpliktelsesperiode 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»).

Under pkt. 1.2 i fremstillingen sies: «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)». Dette er
ikke korrekt. Det riktige er at Stortinget ga sin tilslutning i Innst. 495 S (2012-2013).
2.2 Behandling av saken for retten
Stevning i saken kom inn til Oslo tingrett 18. oktober 2016. Staten innga tilsvar 14.
desember 2016. Besteforeldrenes klimaaksjon trådte inn som partshjelper 11. juli 2017.
Under saksforberedelsen er det holdt tre planleggingsmøter. Hovedforhandling ble holdt i
perioden 14. til 22. november 2017. Partsrepresentantene for saksøkerne og partshjelperen
ga forklaring. Det samme gjorde 4 sakkyndige vitner. Det ble foretatt dokumentasjon i
digitalt utdrag.
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I forbindelse med saken har retten 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)
3

SAKSØKERNES OG PARTSHJELPERENS PÅSTANDGRUNNLAG OG
PÅSTAND
Saksøkerne og partshjelperen (også benevnt miljøorganisasjonene) har i det vesentlige
gjort gjeldende:
3.1 Vedtaket er i strid med Grunnloven § 112
Det gjøres prinsipalt gjeldende at Vedtaket er helt eller delvis ugyldig fordi det er i strid
med Grunnloven § 112. Grunnloven § 112 fastslår et «enhver har rett til et miljø som sikrer
helsen» og til at naturens ressurser skal disponeres basert på en langsiktig betraktning som
«ivaretar denne rett også for etterslekten». Vedtaket er ikke forenelig med denne retten.
Det gjøres prinsipalt gjeldende at Vedtaket er i strid med en absolutt grense i § 112.
Ordlyden i § 112, forhistorien og forarbeidene taler for at individene har rettigheter etter
bestemmelsen. Det er klart at Stortinget har ment dette. Grensen for hva som er tillatt må
basere seg på et best mulig naturvitenskaplig kunnskapsgrunnlag.
Utslipp i utlandet som skjer basert på olje- og gasseksport fra Norge er relevant når det skal
vurderes om grensen i § 112 er overskredet. Norsk rett baserer seg på et
solidaritetsprinsipp. Ved fortolkningen av § 112 er Norges internasjonale forpliktelser,
herunder etter EMK, relevant.
Statens subsidiære tolkning av § 112 første ledd og Miljøorganisasjonenes prinsipale
tolkning er nesten sammenfallende. Partene er under disse alternativene enige om at
bestemmelsen innebærer et forbud bl.a. mot visse offentlige vedtak som kan innebære
negative virkninger for miljø og natur over en viss terskel. Partene er også enige om at
første ledd må tolkes i sammenheng med tredje ledd, som betyr at første ledd ikke er
krenket dersom det treffes relevante tiltak. Miljøorganisasjonene mener – i motsetning til
staten – at det ikke gjelder en høy terskel for å underkjenne et vedtak. Videre er det ikke
nok at tiltakene som treffes iht. § 112 tredje ledd er adekvate, de må være tilstrekkelige.
Det at staten har vist til en rekke tiltak er ikke tilstrekkelig til å fastslå at det ikke foreligger
brudd på § 112 første ledd.
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Det er to hovedgrunner til at Vedtaket ikke er forenelig med § 112. Før det første
(klimaargumentet) fordi verden opplever en alvorlig menneskeskapt global oppvarming
som krever drastiske og snarlige tiltak. Vedtaket innebærer det motsatte. Det vil føre til
gigantiske utslipp.
For det andre gjelder Vedtaket områder nær og delvis i den bevegelige iskanten og
polarfronten, dvs. i et område med en helt spesiell økologi (sårbarhetsargumentet). Oljesøl
vil innebære en katastrofe for denne økologien. Utslipp av sot («Black Carbon», forkortet
BC) vil ha store negative konsekvenser. Det har aldri vært gitt tillatelse til utvinning så nær
iskanten tidligere og så langt fra land. Miljødirektoratet og Norsk Polarinstitutt frarådet 20
av 40 blokker.
Klimaargumentet og sårbarhetsargumentet innebærer hver for seg og samlet et brudd på
§ 112.
Vedtaket må også vurderes i en bredere kontekst. Dette er de første tillatelsene som er gitt
etter at det foreligger sikker kunnskap om at verdens påviste fossile ressurser overstiger det
som kan brennes for å kunne nå målene i Parisavtalen. Det åpner for petroleumsvirksomhet
lengre øst og nord enn noen gang. Formålet er å opprettholde petroleumsproduksjonen på
dagens nivå til tross for at utslipp må reduseres i dramatisk tempo. Vedtaket bidrar til
omfattende investeringer og teknologiutvikling som bidrar til økt fossil produksjon
(stiargumentet). Det vil være vanskelig å snu trenden mht. klimaforverring. En står nå
overfor et veiskille (veiskilleargumentet). Det er ikke engang plass til utslipp fra
oppdagede olje- og gassreserver innenfor karbonbudsjettet. Alle må ta ansvar, og Norge
har en særlig posisjon. Staten må peke på hvilke land som skal la sine ressurser ligge slik at
staten kan utvinne mer. Etterspørselen etter olje og gass vil reduseres slik at det er langt fra
sikkert at produksjonen fra de blokker Vedtaket omfatter vil bli lønnsom.
Dersom § 112 første ledd, jf. tredje ledd må forstås med den begrensing at det skal foretas
en forholdsmessighetsvurdering, gjøres gjeldende at Vedtaket er uforholdsmessig og at det
av den grunn er i strid med § 112. Dette pga. begrenset økonomisk nytteverdi.
For at et vedtak skal være i strid med § 112 må det være en sammenheng mellom vedtaket
og klima-/miljøskade. Det er imidlertid skadepotensialet som må vurderes. Staten kan ikke
vente med å iverksette tiltak til problemene materialiserer seg. De som har fått tildelt
lisenser til leting og utvinning vil gjøre store investeringer. I realiteten vil det ikke være
mulig å reversere tillatelsene ved igangsettingstillatelse etter petroleumsloven § 4-2. Det er
rettslig sett bare en begrenset mulighet til å omgjøre Vedtaket.
Domstolene har rett og plikt til å prøve om tillatelsene er i strid med § 112, jf. Grunnloven
§ 89. Saken viser at grunnlovsfestet miljøvern er viktig og illustrerer at § 112 må tolkes
slik at domstolene setter grenser for miljøinngrep.
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3.2 Vedtaket er i strid med petroleumsloven § 3-3, jf. § 3-1, jf. Grunnloven § 112
Alternativt anføres at Vedtaket er helt eller delvis ugyldig fordi det er i strid med
petroleumslovens § 3-3, jf. § 3-1 slik disse bestemmelsene må forstås i lys av Grunnloven
§ 112.
3.3 Brudd på saksbehandlingsregler mv. medfører ugyldighet
Subsidiært gjøres gjeldende at utredningen før Vedtaket ble fattet var mangelfull og at
Vedtaket er basert på feil faktum. Videre gjøres gjeldende at Vedtaket ikke oppfyller de
krav som gjelder for begrunnelse.
Krav til utredning følger både av petroleumsloven kap. 3 og av forvaltningsloven § 17.
Grunnloven § 112 supplerer og forsterker kravene av hensyn til miljøet og det som skal
avveies mot miljøet.
Vedtakets klimapåvirkning er mangelfullt utredet. Vedtaket åpner et nytt felt og forsetter
letevirksomhet i Barentshavet sør med sikte på å opprettholde norsk petroleumsproduksjon
på samme nivå som i dag etter 2020. De klimamessige konsekvensene av dette må
vurderes inngående.
Det er ikke foretatt en vurdering knyttet til om det rent faktisk vil være mulig å innfri
Norges behov for utslippskutt samtidig som produksjonsnivået på norsk sokkel
opprettholdes etter 2030. Det er ikke foretatt vurdering relatert til å stimulere til
investeringer og teknologiutvikling. Det er heller ikke vurdert hvilken betydning dette har
for økt fossilproduksjon. Det er heller ikke foretatt en vurdering knyttet til om
kvotesystemet vil være effektivt.
De vurderinger som er gjort er ikke grundige nok.
Vedtaket flytter petroleumsvirksomhet lengre nord enn noen gang, og delvis inn i den
variable iskanten ved polarfronten. Utredningen etterlater store spørsmål med hensyn til
utfordringer knyttet til variabel iskant og polarfront. Dette kommer særlig klart til uttrykk
gjennom Norsk Polarinstitutts og Miljødirektoratets frarådinger. Det vil ikke være mulig å
komme til selskapene med dette i ettertid. Det må foretas en vurdering for hver lisens.
Det hefter flere feil ved utredningen av de økonomiske konsekvensene ved å åpne
Barentshavet sørøst. Det er feil at inntekter og utgifter ikke ble diskontert.
Sysselsettingsvirkningene er upresist angitt og kostnader ved CO₂-utslipp er ikke beregnet.
De feil som ble begått ved åpningen av Barentshavet sørøst har påvirket Vedtaket.
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Plikten til å begrunne Vedtaket tilstrekkelig følger både av alminnelige
forvaltningsmessige prinsipper og av Grunnloven § 112. Mangler ved begrunnelsen,
speiles av manglene ved utredningen.
Dersom Vedtaket skal være gyldig til tross for saksbehandlingsfeilene, må det være grunn
til å regne med at feilen ikke kan ha virket bestemmende på vedtakets innhold. I dette
tilfellet har feilene enkeltvis og samlet åpenbart – alle fall sannsynligvis – påvirket
Vedtakets innhold. Dette gjelder særlig for de tildelinger som er gitt i Barentshavet sørøst.
3.4 Påstand
Saksøkerne og partshjelperen har lagt ned slik påstand:
1

2

Kongelig resolusjon av 10. juni 2016 om tildeling av utvinningstillatelser på
den norske kontinentalsokkelen «23. konsesjonsrunde» er helt eller delvis
ugyldig.
Foreningen Greenpeace Norden, Natur og Ungdom og Besteforeldrenes
klimaaksjon tilkjennes sakskostnader.

4
SAKSØKTES PÅSTANDSGUNNLAG OG PÅSTAND
Staten har i det vesentlige gjort gjeldende:
4.1 Vedtaket er ikke i strid med Grunnloven § 112
Vedtaket er gyldig. Det er ikke i strid med Grunnloven § 112. Det gjøres prinsipalt
gjeldende at det ikke er en materiell grense i bestemmelsen slik saksøkerne har anført.
Uansett bryter Vedtaket ikke med en slik mulig grense. § 112 første ledd kan ikke forstås
som en rettighetsbestemmelse i seg selv. Bestemmelsen er et vern om felles (kollektive)
interesser. Selv om bestemmelsen ikke utgjør et selvstendig grunnlag for materielle
miljørettigheter, har bestemmelsen rettslig betydning bl.a. ved lovtolkning.
Ordlyden i § 112 og konteksten taler mot at bestemmelsen kan forstås som en individuell
rettighetsbestemmelse. Forarbeidene og forhistorien til § 112 gjør det samme. Det gjør
også formålet med bestemmelsen og reelle hensyn. Det er ikke rettslig grunnlag for å si at
(tidligere) § 110 b ble grunnleggende endret ved vedtagelsen av § 112.
Bestemmelsen er med vilje annerledes utformet enn andre rettighetsbestemmelser i
Grunnloven, og må tolkes autonomt, ut fra sin egen særlige karakter og sine egne
rettskilder. Norges internasjonale forpliktelser, herunder EMK, har ikke betydning ved
fortolkningen.
Etter Grunnlovens § 112 tredje ledd har statlige myndigheter en plikt til å «iverksette
tiltak» for å gjennomføre de «grunnsetninger» som følger av første og annet ledd. At denne
tiltaksplikten er det sentrale rettslige innholdet i § 112 følger både av ordlyd, sammenheng,
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formål, forarbeider og reelle hensyn – samt av paragrafens forhistorie ved vedtagelsen i
1992 og endringen i 2014, der tredje ledd ble revidert for å gjøre tiltaksplikten klarere og
mer operativ.
Det rettslige vurderingstemaet i saken er ikke er om Vedtaket bryter mot en (uklar)
materiell skranke i § 112 første ledd, men om myndighetene (Stortinget og regjeringen) på
dette området har truffet tiltak i en slik utstrekning som § 112 krever. Dette reiser i sin tur
spørsmål både om hvor langt tiltaksplikten rekker, hva som skal til for å si at den er oppfylt
og hvor langt domstolene kan og bør gå i å etterprøve dette.
De viktigste tiltakene myndighetene treffer for å etterleve § 112 er gjennom generelle
regler gitt av Storting og regjering, på lov‐ og forskriftsnivå. Det skjer dels ved særskilte
lover på miljø‐ og klimaområdet (forurensningsloven, naturmangfoldloven, klimaloven
m.fl.) og dels ved regler i annen lovgivning som ivaretar miljøhensyn. Tiltakene ivaretar
både plikten knyttet til mulige nasjonale utslipp og risikoen for miljøskade. § 112 oppstiller
ingen tiltaksplikt for norske myndigheter mht. utslipp i utlandet, heller ikke utslipp som
stammer fra eksport av olje og gass fra Norge. Norge deltar for øvrig i en rekke tiltak som
del av det internasjonale klimaarbeidet.
Stortingets valg av tiltak er ikke underlagt domstolskontroll. For øvrig er det uklart hvor
langt tiltaksplikten ellers er ment å være underlagt slik kontroll. Statens prinsipale syn er at
den ikke er det.
Hvilke konkrete tiltak som treffes vil variere over tid og avhenger av mange faktorer av
både faglig og politisk karakter. Ofte er det faglig eller politisk uenighet om hvilke tiltak
som er best egnet til å løse en miljøutfordring. Andre ganger kan det avhenge av økonomi.
Og ikke sjelden må hensyn til miljø og klima avveies mot andre legitime hensyn og
samfunnsinteresser. Etter statens syn må dette ut fra kildene mest naturlig ses som et
forhold som § 112 ikke er ment å rettsliggjøre, og der de skjønnsmessige vurderingene
ikke bør være underlagt domstolskontroll.
Subsidiært gjøres gjeldende at dersom domstolene skulle anse seg kompetente til å foreta
en etterprøving, må det i så fall være med en høy terskel, som respekterer myndighetenes
legitime behov for handlingsrom, og de mange faglige og politiske vurderinger og
avveininger som løpende gjøres, både av de ansvarlige fagmyndigheter, av regjeringen, og
ikke minst av det folkevalgte flertall på Stortinget.
Rettslige minimumskrav til årsakssammenheng mellom risiko for miljøskade og Vedtaket
må være oppfylt å kunne sette Vedtaket til side etter § 112. Videre gjelder et krav om
adekvans.
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Det var bred enighet på Stortinget både om åpningen av Barentshavet sør i 1989, om den
senere utviklingen av dette området, om åpningen av Barentshavet sørøst i 2013 og om den
virksomhet som senere har foregått der. Selv om Vedtaket formelt ble truffet av
regjeringen (Kongen i statsråd) har tildelingen også vært oppe til votering i Stortinget tre
ganger, i 2014, 2015 og 2016. Det siste året har det også vært votert over en rekke forslag
om mer generelle endringer i forholdet mellom petroleumspolitikken og miljø‐ og
klimapolitikken, og det verserer for tiden et forslag om å stanse den pågående 24.
konsesjonsrunden. Samtlige av de faktiske forhold som saksøkerne så langt har trukket
frem i saken har vært eller er for tiden fremme for Stortinget, som del av den løpende
demokratiske debatt. Dette er et sterkt argument for at domstolene ikke bør overprøve
Vedtaket.
Spørsmål om samfunnsøkonomisk lønnsomhet er ikke relevant ved fortolkningen av § 112.
For øvrig er petroleumspolitikken søkt konstruert slik at utbygging bare skjer i den
utstrekning det er lønnsomt. Det er ikke mulig da Vedtaket ble fattet, eller nå å si om
blokkene vil bli lønnsomme. Det avhenger av hva man finner. I så fall vil det skje nye
grundige beregninger i samsvar med petroleumsloven § 4-2.
4.2 Vedtaket er ikke i strid med petroleumsloven § 3-3, jf. § 3-1, jf. Grunnloven § 112
Vedtaket er ikke i strid med petroleumsloven § 3-3, jf. § 3-1 selv når disse bestemmelsene
forstås i lys av Grunnloven § 112.
4.3 Det foreligger ikke saksbehandlingsfeil mv. som medfører at Vedtaket er ugyldig
I petroleumslovgivningen er Grunnloven § 112 operasjonalisert gjennom krav til
konsekvensutredning i petroleumsloven §§ 3‐1 og 4‐2, samt ved utfyllende regler i
forskrift og langvarig forvaltningspraksis. De krav som følger av § 112 til
saksbehandlingen må anses for å være oppfylt gjennom disse reglene. Det kan ikke utledes
nye separate (uskrevne) saksbehandlingskrav av § 112 utover de som lovgiver har nedfelt i
petroleumslovgivningen. Forvaltningsloven gjelder i prinsippet, men medfører ikke
skjerpede plikter sammenlignet med petroleumslovens krav.
Det er ikke begått saksbehandlingsfeil, langt mindre feil av betydning for gyldigheten av
Vedtaket. Vedtaket bygger ikke på feil faktisk grunnlag, og det oppfyller kravene til
begrunnelse.
Saksøkerne blander sammen saksbehandlingen ved åpningen av Barentshavet sørøst i 2013
og saksbehandlingen forut for Vedtaket. Eventuelle saksbehandlingsfeil ved åpningen av
Barentshavet sørøst i 2013 er bare relevant ved vurderingen av Vedtaket dersom feilen har
medført at avgjørelsen om åpning er ugyldig.
Konsekvensutredninger før åpning av Barentshavet sør i 1989 og Barentshavet sørøst i
2013 tilfredsstilte alle krav til utredning og begrunnelse. Vedtaket oppfylte alle krav etter
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petroleumsloven til saksbehandling på dette stadiet. Spørsmål knyttet til forhold som
iskant, BC, sårbare farvann, beredskap, økonomi og utslipp er omfattet av alle relevante
utredninger og prosesser i forbindelse med åpningsprosessene. Ved eventuell utbygging og
drift, skjer ny utredning. For øvrig utredes og vurderes spørsmål knyttet til utslipp av
klimagasser som ledd i klimapolitikken.
Det foreligger ikke alvorlige mangler ved utredningene av mulige fremtidige inntekter fra
Barentshavet sørøst. Opplysningene i rapporten – hvor inntektene ble anslått – er
tilstrekkelige for formålet. Det er snakk om anslag; man vet ikke hva man vil finne.
Utredningene gir uttrykk for at det er snakk om en helt overordnet vurdering med usikre
beregninger. Rapporten inneholder en regnefeil, men denne ble rettet opp. Nettotallene er
uansett korrekt presentert. Det var ikke behov for diskontering. Bakgrunnen for at tallene
ikke ble diskontert er at de skulle gi et riktig grunnlag til de øvrige beregningene, som for
eksempel utredningene av nasjonale og regionale verdiskapnings- og
sysselsettingsvirkninger som ble gjort av henholdsvis SSB og Pöyri.
Det vil skje nye utredninger mht. miljø, klimaspørsmål og økonomi iht. petroleumsloven
§ 4-2 dersom det er tale om utbygging og drift på en eller flere av blokkene i 23. runde.
4.4 Påstand
Saksøkte har lagt ned slik påstand:
1
2
5

Staten v/Olje- og energidepartementet frifinnes.
Staten v/Olje- og energidepartementet tilkjennes sakskostnadene.

RETTENS BEMERKNINGER

5.1 Innledning
Partene er uenige om Grunnloven § 112 medfører at Vedtaket er ugyldig. Uenigheten
gjelder hvordan bestemmelsen skal forstås, men også hvordan bestemmelsen eventuelt skal
anvendes.
Miljøorganisasjonene har prinsipalt fremholdt at § 112 første ledd er en
rettighetsbestemmelse, slik at den setter forbud bl.a. mot visse offentlige vedtak som
innebærer en risiko for negative virkninger for miljøet. De er imidlertid innforstått med at
dersom det er truffet tilstrekkelige tiltak, jf. § 112 tredje ledd, så er et vedtak likevel ikke
forbudt. Miljøorganisasjonene har subsidiært gjort gjeldende at dersom det skal foretas en
forholdsmessighetsvurdering etter § 112 hvor det på den ene siden skal legges vekt på
miljøkonsekvenser og på den annen side samfunnsøkonomiske virkninger, så må Vedtaket
anses som uforholdsmessig.
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Staten har prinsipalt gjort gjeldende at § 112 første ledd ikke er en rettighetsbestemmelse i
seg selv, men at det rettslige spørsmålet er om tiltaksplikten etter § 112 tredje ledd er
oppfylt. Statens prinsipale oppfatning er at domstolene ikke kan prøve dette spørsmålet.
Staten har subsidiært anført – dersom § 112 første ledd skal forstås som en
rettighetsbestemmelse – at det gjelder en høy terskel for at domstolene kan underkjenne
Vedtaket. Det kan uansett ikke skje dersom det er truffet relevante tiltak, jf. § 112 tredje
ledd. Staten er av den oppfatning at det ikke er rettslig grunnlag for å foreta en
forholdsmessighetsvurdering slik miljøorganisasjonene subsidiært har tatt til orde for.
Retten tar under pkt. 5.2 stilling til miljøorganisasjonenes anførsel om at Vedtaket er
ugyldig fordi det er i strid med Grunnloven § 112
Miljøorganisasjonene og staten er også uenige om det er begått saksbehandlingsfeil mv.
som kan lede til at Vedtaket er ugyldig. Retten tar stilling til dette under pkt. 5.3.
Rettens konklusjon fremgår av pkt. 5.4.
Avslutningsvis, i pkt. 5.5 tar retten stilling til sakskostnadskravene.
5.2

Er Vedtaket helt eller delvis i strid med Grunnloven § 112?

5.2.1 Er § 112 en rettighetsbestemmelse?
Som nevnt er partene uenige om § 112 første ledd skal forstås som en
rettighetsbestemmelse i seg selv, noe som innebærer at Vedtaket – dersom det bryter med
rettigheten – er ugyldig.
Grunnloven § 112 ble vedtatt i 2014. Den har sin forløper i (tidligere) § 110 b fra 1992.
Ved tolkningen tas det utgangspunkt i ordlyden i § 112 slik den er å forstå etter vanlig
språkbruk.
Grunnloven § 112 lyder slik:
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

I første ledd første punktum brukes ordet «rett» Dette taler for at bestemmelsen er en
rettighetsbestemmelse. En slik forståelse av ordlyden synes f.eks. å være i samsvar med det
som fremholdes av Smith i «Konstitusjonelt demokrati» på side 320. Han gir uttrykk for at
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bestemmelsen ikke uten videre kan forstås i samsvar med ordlyden, noe som må forutsette
at ordlyden isolert må forstås slik at «rett» betyr rettighet.
Også ordlyden i § 112 første ledd annet punktum, som omhandler «denne rett», taler for å
se første ledd første punktum som en rettighetsbestemmelse.
Tredje ledd i § 112 benevner rettighetene etter første ledd som «grunnsetninger», som –
basert på en språklig forståelse – trekker i retning av at uttrykket «rett» i første ledd
ikke skal forstås som rettighet, men som en allmenn grunnverdi. Når første og tredje ledd
leses i sammenheng er det således uklart om «rett» i første ledd betyr rettighet. Ordlyden i
tredje ledd utelukker imidlertid ikke at «rett» betyr rettighet, bare at det foreligger et annet
tolkningsalternativ.
Forarbeidene til § 112 er relevante når bestemmelsen skal tolkes. § 112 ble som nevnt
vedtatt i 2014 som ledd i en grunnlovsrevisjon hvor en rekke bestemmelser ble tatt inn i
kapittel E «Menneskerettighetene». Hovedinnholdet i § 112 var imidlertid ikke nytt i 2014.
Bestemmelsen har som nevnt sin forløper i (tidligere) § 110 b fra 1992.
Grunnloven § 112 ble foreslått i Dokument 16 (2011-2012) «Rapport til Stortingets
presidentskap fra Menneskerettighetsutvalget om menneskerettigheter i Grunnloven»
(heretter benevnt Menneskerettighetsutvalgets rapport). Retten anser det hensiktsmessig å
gjengi enkelte deler fra rapporten. På side 243 i rapporten fremgår om (tidligere) § 110 b:
Stortinget la også til grunn at private borgere eller organisasjoner i gitte tilfelle kan fremme
sine miljørettigheter etter § 110b for domstolene. Dette var forutsatt i det opprinnelige
grunnlovsforslag og synes lagt til grunn av utenriks- og konstitusjonskomiteen og av
Stortinget. Det er likevel ikke klart under hvilke omstendigheter slike direkte krav kan gjøres
gjeldende, hvilket kan ha svekket bestemmelsens betydning.

Fra side 244:
Det kan ikke utelukkes at utformingen av Grunnloven § 110b tredje ledd kan være en
medvirkende årsak til bestemmelsens begrensede betydning i praksis.
………….
Grunnloven § 110b er i større grad enn §§ 110 og 110a formulert som en
rettighetsbestemmelse. Paragrafene 110 og 110a åpner med at «det påligger statens
myndigheter å legge forholdene til rette for» ulike rettigheter, mens § 110b konkretiserer at
det foreligger en «rett til et sunt miljø». Denne språklige forskjellen og forarbeidenes klare
uttalelser tilsier at bestemmelsen må anses som en rettighetsbestemmelse.

Fra side 245:
For utvalget er spørsmålet om retten til et sunt miljø bør styrkes i Grunnloven, og eventuelt
hvordan dette kan gjøres.
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Fra sidene 245 og 246:
Utvalget har imidlertid overveiet om tredje ledd i bestemmelsen bør få en mer
hensiktsmessig utforming, først og fremst for å tydeliggjøre plikten for myndighetene til å
etterleve prinsippene i første ledd om å iverksette adekvate og nødvendige tiltak for å sikre
miljøet. Det antas at dette er hovedbegrunnelsen for bestemmelsen, slik den i dag lyder.
Bestemmelsen kunne likevel ha vært mer presis med tanke på at det er en plikt for statens
myndigheter å følge opp retten til et sunt miljø. Utvalget vil anbefale at tredje ledd erstattes
med en formulering om at statens myndigheter har plikt til å iverksette tiltak til
gjennomføring av Grunnloven § 110b første og annet ledd. Dette vil tydeliggjøre at
myndighetene har en aktiv plikt til å ivareta miljøet gjennom ulike former for tiltak. Det vil
fortsatt være stort rom for politisk skjønn med hensyn til hvilke tiltak som settes i verk på
hvilke tidspunkt.

Det er vanskelig å se det annerledes enn at Menneskerettighetsutvalget så (tidligere)
§ 110 b som en rettighetsbestemmelse og at utvalget ønsket å stryke denne rettigheten, ved
å presisere bestemmelsen i tredje ledd.
Menneskerettighetsutvalgets forslag til § 112 er behandlet i Stortingets kontroll- og
konstitusjonskomite. Fra Innst. 187 S (2013-2014) side 25 og 26 siteres:
Komiteensflertall,alleunntatt medlemmene fra
F r e m s k r i t t s p a r t i e t, mener forholdet mellom miljø og menneskerettigheter bør
knyttes nærmere sammen. Menneskerettighetsutvalget har, under henvisning til at utvikling
av rettigheter knyttet til miljø er i utvikling internasjonalt, foreslått en ny § 112 i Grunnloven
om retten til et sunt miljø som en videreføring av Grunnloven § 110 b. F l e r t a l l e t er enig
i forslaget.
Bestemmelsen i § 110 b kom inn i Grunnloven i 1992 og kan sees som et resultat av
anbefalinger fra FN gjennom Verdenskommisjonen for miljø og utvikling og skal leses som
rettslig forpliktende bestemmelse. F l e r t a l l e t henviser til Innst. S. nr.163 (1991–1992)
hvor det sies: «rettslig vil en grunnlovfesting innebære at en grunnlovsbestemmelse vil gå
foran ordinær lovgivning hvis de strider mot hverandre». Bestemmelsen bør leses som et
forsøk på vern for fremtidige generasjoners og individets livskvalitet og helse.
F l e r t a l l e t mener det er behov for å tydeliggjøre plikten for myndighetene til å etterleve
prinsippene i første ledd om å iverksette adekvate og nødvendige tiltak for å sikre miljøet.
Forslaget som innstilles under, må leses som en aktiv plikt for myndighetene til å iverksette
tiltak for å ivareta miljøet. Hvilke tiltak blir opp til ethvert storting å vedta.
……
Komiteens medlemmer f r a H ø y r e viser til at bestemmelsen om rett til et sunt miljø
allerede finnes i Grunnloven, og at utvidelsen er så marginal at d i s s e medlemmer kan
bifalle forslaget til ny § 112. Gjeldende grunnlovsbestemmelse er ment å være en
rettighetsbestemmelse, og etter endringen i tredje ledd vil dette etter d i s s e medlemmers
syn fremstå klarere.

Flertallet var således enig i forslaget til Menneskerettighetsutvalget, og i særmerknaden fra
Høyre slås det fast at § 110 b er ment å være en «rettighetsbestemmelse». Videre fremgår
det at § 112 tredje ledd vil gjøre rettighetskarakteren klarere. Høyres representant,
Tetzschner, ga i stortingsdebatten bl.a. uttrykk for at det skjer en sammenblanding mellom
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de «egentlige» rettsnormer med de «uegentlige», f.eks. i forslaget til §§ 110-serien, hvor en
har «§§ 110 og 110 a, som ikke gir rettigheter, i motsetning til § 110 b, som vil kunne
påberopes som en konkret rettighetsbestemmelse for den enkelte».
Statens oppfatning er at § 112 første ledd har preg av å være av deklarativ karakter, dvs. at
bestemmelsen uttrykker en programerklæring. Staten har til støtte for sitt syn bl.a. vist til
enkelte bestemmelser i Grunnloven, dvs. § 93 fjerde ledd, § 95 andre ledd, § 98 andre ledd,
§ 100 sjette ledd, § 102 andre ledd, § 104 tredje ledd, § 108, § 109 andre ledd og § 110.
Det er vanskelig å se at de bestemmelser det er vist til kan tas til inntekt for at § 112 ikke er
en rettighetsbestemmelse. Enkelte av bestemmelsene staten har vist til taler – slik retten ser
det – snarere for at § 112 er en slik bestemmelse. Det vises i den forbindelse til at
Menneskerettighetsutvalget uttalte at (tidligere) § 110 b, bl.a. på grunn av en annen
utforming enn (tidligere og någjeldende) § 110 og (tidligere) §110 a (nå § 108), tilsa at §
110 b var en rettighetsbestemmelse. Det vises også til Tetzschners uttalelse i
stortingsdebatten, referert ovenfor.
Staten har vist til at klimaloven av juni 2017 ikke gir private rettigheter og at et bredt
flertall på Stortinget på generelt grunnlag ville «advare mot rettsliggjøring av norsk
klimapolitikk». Uttalelsen har – slik retten ser det – begrenset vekt ved forståelsen § 112.
Den er ikke knyttet til § 112, og den gjelder uansett ikke hele det området § 112 dekker,
bare klimaområdet.
Staten har også vist til forhistorien til § 112 som støtte for sitt syn. I den forbindelse har
staten fremholdt at (tidligere) § 110 b ikke kunne forstås slik at den var en
rettighetsbestemmelse. Det er imidlertid – slik retten ser det – grunnlag for å karakterisere
(tidligere) § 110 b som en rettighetsbestemmelse, dog med svært begrenset innhold. Retten
viser i den forbindelse til Backer: «Domstolene og miljøet» i Lov og Rett 1993 og til
«Innføring i naturressurs- og miljørett 2012», hvor det gis uttrykk for at domstolene i gitte
situasjoner kunne oppfatte (tidligere) § 110 b som en skranke. Fauchald i TfR 1-2/2007:
«Forfatning og miljøvern – en analyse av Grunnloven § 110 B» mener at (tidligere) § 110
b kunne være et selvstendig rettsgrunnlag. Det vises også til det som er gjengitt fra
Menneskerettighetsutvalgets rapport ovenfor.
Staten har fremholdt at behovet for faglig og politisk handlingsrom taler mot at § 112 anses
som en rettighetsbestemmelse. Staten har også anført at politiske prosesser generelt er
langt bedre enn juridiske for å avklare miljø- og klimaspørsmål og at det er behov for å
forankre veivalg demokratisk. Etter rettens oppfatning taler de hensyn staten her peker på,
ikke mot at § 112 skal anses som en rettighetsbestemmelse. Hensynene har imidlertid
betydning når det skal tas stilling til om tiltaksplikten er overholdt og således ved
vurderingen av om rettigheten er krenket. Dette kommer retten tilbake til.
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I artikkelen «En standardtilnærming til Grunnloven § 112» i TfR 1/2017, konkluderer
Thengs – etter en gjennomgang bl.a. av ordlyd og forarbeider – på side 44 slik:
Konklusjonen må etter dette bli at § 112 første ledd, jf. tredje ledd, er en
rettighetsbestemmelse som gir hver enkelt en rett til et sunt miljø og en natur der
produksjonsevne og biologisk mangfold ivaretas.

Retten slutter seg til denne konklusjonen. § 112 er en ny bestemmelse og forarbeidene må
tillegges vesentlig vekt. De trekker klart i retning av at § 112 er en rettighetsbestemmelse.
En slik forståelse ligger innenfor bestemmelsens ordlyd og ingen avgjørende rettskilder
taler mot.
5.2.2 Hva går rettigheten i § 112 ut på?
Retten har under pkt. 5.2.1 kommet til at § 112 er en rettighetsbestemmelse. Før det tas
stilling til om rettigheten er krenket i denne saken, anses det hensiktsmessig å redegjøre for
rettens syn på hva rettigheten generelt går ut på. Redegjørelsen søkes begrenset til det som
har betydning for saken.
Rettskildene gir liten veiledning, men noe kan utledes av ordlyden, forarbeidene og
forhistorien. For øvrig må rettighetens innhold – slik retten ser det – bero på de reelle
hensyn som gjør seg gjeldende.
Partene er enige om at både (tradisjonell) miljøskade og klimaforverring omfattes av
bestemmelsen. Det er ingen grunn for retten til å ha et annet syn på dette. I det følgende
benyttes ordet «miljø» enkelte steder slik at det omfatter både miljø (i snever forstand) og
klima. Tradisjonell miljøskade i saken gjelder mulig skade i det som benevnes som et
særlige sårbare områder, mens klimaforverring er knyttet til utslipp av klimagasser, hvor
CO₂ er den viktigste.
Innledningsvis påpeker retten at den anser det som åpenbart at Grunnloven § 112 ikke kan
påberopes ved ethvert inngrep som har en negativ konsekvens for miljøet, noe som kan
uttrykkes slik at rettigheten bare inntrer ved inngrep av et visst av omfang, eller sagt
annerledes; det må overstige en viss terskel. Retten oppfatter det slik at partene er enige om
dette. Det de imidlertid er uenige om, er hvor mye som skal til før terskelen er overskredet.
Staten har anført at terskelen må være høy, mens miljøorganisasjonene har uttrykt at
inngrepet må være over en viss terskel. Denne saken foranlediger ikke at retten forsøker å
angi en mer presis grense.
Rettigheten etter § 112 første ledd må ses i sammenheng med tredje ledd. En slik forståelse
er i samsvar med miljøorganisasjonenes anførsel og også i samsvar med det statens
subsidiært har gjort gjeldende. En slik tolkning kan forankres i
Menneskerettighetsutvalgets forslag. Av forslaget kan det – slik retten ser det – utledes at
det foreligger en rettighet etter § 112 dersom plikten etter tredje ledd ikke er oppfylt. Dette
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betyr altså at et vedtak som det aktuelle ikke er forbudt dersom tiltaksplikten etter § 112
tredje ledd er oppfylt. Det er ingen uenighet mellom partene om at Vedtaket utløser
tiltaksplikt.
For at et tiltak skal oppfylle plikten etter § 112 tredje ledd, må det være adekvat og
nødvendig. Det vises til Menneskerettighetsutvalgets rapport. Utvalget overveide som
nevnt om tredje ledd i (tidligere) § 110 b burde få en mer hensiktsmessig utforming, først
og fremst for å tydeliggjøre plikten for myndighetene til å iverksette «adekvate og
nødvendige tiltak». Videre viser retten til at flertallet under stortingsbehandlingen
understreket at det var behov for å tydeliggjøre plikten for myndighetene til å etterleve
prinsippene om å iverksette «adekvate og nødvendige» tiltak. Som det fremgår ovenfor kan
§ 112 ikke påberopes ved ethvert inngrep. Det er bare inngrep over en viss terskel som
aktualiserer bestemmelsen. Sammenhengen mellom § 112 første og tredje ledd tilsier
således at tiltakene etter tredje ledd må bringe inngrepet «ned til» den tillatte terskel. Dette
kan uttrykkes slik at tiltaket må være tilstrekkelig. Tiltak som er tilstrekkelig vil
tilfredsstille kravet om at det må være «adekvat og nødvendig».
Uttrykket «tiltak» er språklig sett vidt og dekker bl.a. lovgivning, forskrifter og
bevilgninger. Noen grunn til å forstå uttrykket snevrere er det ikke.
Partene er uenige om utslipp av CO₂ som skjer etter forbrenning av norsk olje og gass i
utlandet omfattes av § 112. Som nevnt vil oppfyllelse av tiltaksplikten etter § 112 tredje
ledd innebære at et vedtak som ellers er forbudt blir lovlig. Hvordan norske myndigheter
skal kunne oppfylle sin tiltaksplikt for eksportert olje og gass er ikke klargjort for retten.
Viktige virkemidler for å redusere nasjonale utslipp av CO₂ er bl.a. CO₂-avgift og en
ordning med utslippskvoter. Etter det retten forstår vil slike tiltak ikke være tilgjengelige
for norske myndigheter ved utslipp fra virksomheter i utlandet. Sammenhengen mellom
§ 112 første og tredje ledd taler derfor – slik retten ser det – mot å anse utslipp i utlandet
som omfattet av § 112.
Grunnloven § 112 annet ledd stiller krav til saksbehandlingen før et tiltak som kan skade
miljøet iverksettes. Det må foretas utredning for å sikre at borgerne får kunnskap om
planlagte «inngrep i naturen», slik at de kan ivareta «den rett» de har etter § 112 første
ledd. Som retten kommer tilbake til i pkt. 5.3.2 anses utredningsplikten etter Grunnloven
§ 112 annet ledd som oppfylt ved de krav som følger av petroleumsloven § 3-1 og § 4-2.
Utredningsplikten etter disse bestemmelsene omfatter etter rettens oppfatning ikke mulig
virkning av CO₂-utslipp av eksportert olje og gass, jf. nærmere pkt. 5.3.5. Sammenhengen
mellom § 112 første og annet ledd taler derfor – slik retten ser det – også mot å anse
utslipp i utlandet fra norsk olje og gass som omfattet av § 112.
Det følger av folkeretten at hvert land er ansvarlig for klimagassutslipp på sitt territorium.
Retten oppfatter det således slik at Norges og andre lands folkerettslige forpliktelser både
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under Kyotoprotokollen og Parisavtalen er knyttet opp til nasjonale utslippsmål. Noen plikt
til å treffe tiltak for å kompensere for effekten av eksportert olje og gass til andre land har
Norge eller land i samme situasjon ikke. Folkerettslige forpliktelser begrenser imidlertid
ikke internrettslige beskyttelsesregler, f.eks. etter Grunnloven § 112. Likevel fremstår det
som uklart hvilke konsekvenser det vil ha for det internasjonale samarbeidet om Norge
skulle ha ansvar for utslipp fra eksportert olje og gass i tillegg til utslippslandet.
Miljøorganisasjonene har anført at norsk rett bygger på et solidaritetsprinsipp og at utslipp
fra eksportert olje og gass fra Norge også omfattes av § 112. I den forbindelse har de vist
til Backer: Innføring i naturressurs- og miljørett sidene 64 og 65 hvor det fremholdes:
Det er et sentralt element i bl.a. Brundtlandkommisjonens tankegang at jorden må ses som en
enhet, og at naturressursene på jorden ikke må forbrukes av nålevende generasjoner uten
tanke på dem som kommer etter oss. I norsk rett er dette nå fanget opp i Grl. § 110 b. Det
finnes også i lovgivningen, som i jordl. § 1 tredje ledd første punktum og nml. §§ 1 og 57.
Flere steder i norsk lovgivning kommer det likeledes frem at myndighetene skal ta samme
hensyn til miljøkonsekvensene av et tiltak enten de inntrer i Norge eller i utlandet (eller
rammer områder som faller utenfor nasjonal jurisdiksjon). Det er fastslått som en
grunnleggende retningslinje for anvendelsen av forurensningsloven (forurl. § 2 nr. 6). Et
prinsipp om ikkediskriminering i forhold til utenlandske statsborgere og miljøkonsekvenser
i utlandet, er videre lagt til grunn i den nordiske miljøvernkonvensjon av 1974, som er
gjennomført i norsk rett ved lov 9. april 1976 nr. 21. Det kommer videre frem i pbl. § 14-4
om konsekvensutredning ved grenseoverskridende virkninger (jf. også pbl. § 4-2 tredje
ledd). Også miljøinformasjonsloven 9. mai 2003 nr. 31 § 16 annet ledd gir uttrykk for en
solidaritet over landegrensene ved å gi rett til miljøinformasjon om påvirkning av miljøet
utenfor Norge når det skyldes produkter som blir håndtert av norske virksomheter og
produseres eller distribueres utenfor Norges grenser.
På denne bakgrunn kan man si at det foreligger et rettslig prinsipp i norsk rett om solidaritet
på tvers av grenser og generasjoner når det gjelder disponeringen av naturressurser

Når det gjelder henvisningen til (tidligere) § 110 b i første avsnitt av sitatet, så gjelder den
forholdet mellom generasjoner, ikke forholdet mellom land.
De lovbestemmelser det er vist til i annet avsnitt i sitatet fra Backer, har etter det retten kan
se det til felles at de regulerer negative konsekvenser for miljøet i utlandet av aktivitet i
Norge. Slik sett er bestemmelsene i overensstemmelse med et prinsipp om at det er det
landet hvor den miljøskadelige aktiviteten skjer, som har ansvar for å begrense skaden.
Vesentlige grenseoverskridende miljøvirkninger ved petroleumsutbygging er for øvrig
regulert i petroleumsforskriften § 22c. Retten kan ikke se at bestemmelsene statuerer
ansvar for Norge for miljøskade etter eksport av norske råvarer.
Bestemmelsene som det er vist til av Backer kan således ikke tas til inntekt for at Norge
har en tiltaksplikt etter § 112 for utslipp som skjer etter forbrenning av norsk olje og gass i
utlandet. Retten kan heller ikke se at det er anført andre rettskilder som gjør det.
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Retten slutter seg etter dette til statens syn på dette punkt. Utslipp av CO₂ i utlandet fra olje
og gass eksportert fra Norge, er det ikke relevant å ta i betraktning når det skal vurderes om
Vedtaket innebærer et brudd på § 112.
For at Vedtaket skal innebære brudd på § 112, må det foreligge en sammenheng mellom
dette og uønskede miljøkonsekvenser. Dette reiser igjen et spørsmål om det må foreligge
en grad av sikkerhet – i så fall hvor stor – for at uønskede konsekvenser kommer til å
inntre. Retten konstaterer at partene er enige om at «føre var-prinsippet» tilsier at det ikke
er noe krav om at det må føres bevis for at effektene mest sannsynlig vil inntreffe. Begge
parter har gitt uttrykk for at risiko er et mer dekkende kriterium. Denne må bestemmes ut
fra konsekvens og sannsynlighet. Det kan således foreligge en akseptabel risiko selv om
den uønskede konsekvensen er stor, når sannsynligheten for at den vil inntre er tilstrekkelig
liten.
Menneskerettighetsutvalget uttrykte på side 246 at det – etter en innskjerping i tredje ledd
– «fortsatt skulle være stort rom for politisk skjønn med hensyn til hvilke tiltak som settes i
verk på hvilke tidspunkt». Dette tilsier at domstolene bør være tilbakeholdende med å
prøve om et gitt tiltak er tilstrekkelig.
Dersom Stortinget har truffet tiltak er det etter rettens oppfatning, særlig grunn til å legge
vekt på det. Dette pga. av forhistorien til § 112, dvs. (tidligere) § 110 b. Backer har i
«Domstolene og miljøet» i Lov og Rett 1993 og i «Innføring i naturressurs- og miljørett
2012» gitt uttrykk for følgende om forståelsen av denne bestemmelsen:
Det er ikke meningen at domstolene skal kunne overprøve Stortingets lovvedtak om hvilken
løsning som bør velges til å ivareta miljøhensyn. Man kan si at grunnlovsbestemmelsen
overlater til Stortinget å velge veien videre for å sikre miljøet.

Som nevnt har Backer også gitt uttrykk for at (tidligere) § 110 b under visse forutsetninger
kunne oppfattes som en skranke. Etter at rettigheten er styrket gjennom vedtagelsen av
§ 112 er det i alle fall grunn til å hevde at den ikke uten innhold på områder som er
lovregulert, jf. Thengs «En standardtilnærming til Grunnloven § 112» i TfR 1/2017 på side
44:
På denne bakgrunn kan det hevdes at det ikke lenger er riktig å forstå miljøbestemmelsen
slik at den mister sin selvstendige rettslige betydning på lovregulerte områder, altså der
Stortinget har «tatt stilling». Presumsjonen om at grunnlovsbestemmelsen er gjennomført der
det er gitt regler, kan ikke lenger være holdbar i lys av ordlyden og forarbeidsuttalelsene
gjengitt ovenfor.

En slik oppfatning er også fremholdt av Fauchald i artikkelen: «Hva er konsekvensene av
Grunnlovens miljøparagraf?», hvor han gir uttrykk for det ikke lenger er holdbart å hevde
at Grunnlovens miljøbestemmelse mister sin betydning på områder som er lovregulert.
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En anvendelse av § 112 også på lovregulerte områder, betyr imidlertid ikke at det kan ses
bort fra tiltak vedtatt av Stortinget. Slik retten ser det, er det – både på grunn av
forhistorien og uttalelsen fra Menneskerettighetsutvalget – grunn å legge vekt på at
Stortinget har iverksatt tiltak når det skal tas stilling til om tiltaksplikten er oppfylt.
Stortingets oppfatning kan også ha betydning dersom Stortinget har tatt stilling til
grunnlovsmessigheten. Det er ikke aktuelt i denne saken fordi Stortinget ikke har vurdert
spørsmålet. Stortinget har imidlertid tatt stilling til en forutsetning for Vedtaket, dvs.
beslutningen om å åpne Barentshavet sørøst. Dernest har Stortinget mer direkte tatt stilling
til Vedtaket, noe retten kommer tilbake til i pkt. 5.2.4. Slik retten ser det taler hensynet til
at rettsavgjørelser på området har et demokratisk grunnlag, for å legge stor vekt på
Stortingets oppfatning.
5.2.3 Hvilken risiko for miljøskade innebærer Vedtaket?
Retten har ovenfor i pkt. 5.2.1 fastslått at Grunnloven § 112 er en rettighetsbestemmelse,
noe som betyr at Vedtaket er ugyldig dersom det bryter med rettigheten. I pkt. 5.2.2 har
retten forsøkt å beskrive nærmere hva rettigheten generelt går ut på. Før det tas stilling til
om rettigheten er krenket i dette tilfellet, er det nødvendig å se nærmere på risikoen for
negative miljøkonsekvenser av Vedtaket. Basert på noe av miljøorganisasjonenes
argumentasjon, finner retten grunn til å presisere at det er mulige virkninger av Vedtaket
som er relevant, ikke åpningen av Barentshavet sørøst, Barentshavet sør eller norsk
miljøvern- og klimapolitikk generelt.
Risikoen for miljøskade pga. Vedtaket kan – slik saken er lagt an – inndeles i (tradisjonell)
miljøskade og klimapåvirkning pga. CO₂-utslipp. Risikoen for (tradisjonell) miljøskade er
som nevnt knyttet til virkninger i særlige sårbare områder. Når det gjelder CO₂-utslipp så
har miljøorganisasjonene fremholdt at så vel nasjonale utslipp som utslipp ved forbrenning
av eksportert olje og gass er relevante. Som det fremgår under pkt. 5.2.2 er det rettens
oppfatning at CO₂-utslipp i utlandet fra eksportert olje og gass ikke får betydning ved
vurderingen av om det foreligger brudd på Grunnloven § 112.
Kostnadene ved utslipp av CO₂ ved mulige funn i Barentshavet sørøst er søkt beregnet av i
rapporten «Petroleumsvirksomhet i Barentshavet sørøst - om klima, økonomi og
sysselsetting» av Mads Greaker og Knut Einar Rosendahl. I Vedtaket er det – slik det
fremgår av pkt. 2.1 – gitt syv utvinningstillatelser (14 blokker) som er lokalisert i
Barentshavet sør, mens tre av utvinningstillatelsene (26 blokker) er lokalisert i
Barentshavet sørøst. Beregningene til Greaker og Rosendahl gjelder således ikke spesifikt
for de blokker Vedtaket gjelder.
Greaker og Rosendahl har basert sine beregninger på dokumentet «Scenarioer for
petroleumsvirksomhet i Barentshavet sørøst», utarbeidet av Oljedirektoratet (OD). I
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«Konsekvensutredning – vedlegg til melding til Stortinget om åpning av Barentshavet
sørøst for petroleumsvirksomhet» (KU) er rapporten fra OD omtalt slik på side 17:
Det er etablert to scenarioer for petroleumsvirksomhet i utredningsområdet. Datagrunnlaget
knyttet til petroleumsressursene i området er begrenset (se tekstboks). Dette gjør blant annet
at myndighetene per i dag ikke har et ressursestimat for området. Scenarioene er derfor
basert på mulige ressursutfall (utvinnbare ressurser) vurdert ut fra dagens kunnskap om
geologien i området. Ressursene som påvises i området hvis det åpnes, kan være både
vesentlig større og mindre enn dette. Størrelsen på de utvinnbare ressursene kan kun
klargjøres gjennom åpning og påfølgende leteboringer.
Sannsynligheten for å gjøre gassfunn i området antas større enn sannsynligheten for å gjøre
oljefunn. Ressursutfallene i de to scenarioene er videre styrt av at det er behov for betydelige
funnstørrelser for å kunne gi lønnsomme utbygginger

Det må etter dette fastslås at omfanget av olje og gass i Barentshavet sørøst er ganske
usikkert. Dertil kommer usikkerhet knyttet til spørsmålet om det vil skje utvinning dersom
det gjøres funn.
I rapporten fra OD – som Greaker og Rosendahl som nevnt har basert sine beregninger på
– er det som sitatet ovenfor viser, angitt to scenarier (benevnt Høyt scenario og Lavt
scenario). Med grunnlag i disse to scenariene har Greaker og Rosendahl anslått nasjonale
utslipp til 22 millioner tonn CO₂ i Høyt scenario og 4,5 millioner tonn CO₂ i Lavt. Utslipp i
utlandet har for øvrig Greaker og Rosendahl anslått til brutto 370 millioner tonn CO₂ i
Høyt scenario og brutto 100 millioner tonn i Lavt.
Norske CO₂-utslipp utgjør totalt 1,5 promille av utslippene i verden. Av de norske
utslippene stammer 28 % fra petroleumssektoren. Isolert økning pga. nasjonale utslipp –
selv om Høyt scenario legges til grunn – innebærer bare helt marginal økning av totale
norske utslipp og for petroleumssektorens andel. Slik retten ser det er det således dekning
for det som sies i Meld. St. nr. 36 (2012-2013) på side 33 – under henvisning til KU – at
«utslipp til luft fra petroleumsvirksomhet i åpningsområdet vil medføre marginale bidrag
til totalbelastningen».
Når det gjelder (tradisjonell) miljørisiko viser retten til St. Meld. nr. 36 (2012-2013) side 6,
hvor følgende fremgår:
Konsekvensutredningen viser at et større akuttutslipp kan ha alvorlig miljøpåvirkning, men
på grunnlag av erfaringer fra norsk petroleumsvirksomhet i andre områder, vurderes
sannsynligheten for et slikt utslipp som lav. Boretidsbegrensninger vil kunne redusere
eventuelle konsekvenser ved et akuttutslipp betydelig. Petroleumsvirksomhet vil i liten grad
ha negative miljøkonsekvenser ved ordinær drift.

I KU på side 8 sies:
Analysen av miljørisiko tar utgangspunkt i vurderingene av konsekvenspotensial, men ser
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samtidig på den statistiske sannsynligheten for en slik alvorlig utslippshendelse
(oljeutblåsning). Det er generelt lagt konservative forutsetninger til grunn for analysen, hvor
for eksempel miljøressursene med høyest skadepotensial er vurdert for mest sårbare sesong.
Samlet gir aktiviteten i høyt scenario en sannsynlighet for én oljeutblåsning per 1 200 år i
drift, mens sannsynligheten for lavt scenario er én per 2 400 år i drift. Sammenstilt
med konsekvenspotensialet blir da miljørisikoen at det i letefasen, med tre letebrønner per år,
er det beregnet én hendelse med alvorlig miljøskade (dvs. restitusjonstid over 10 år) for
sjøfugl per 15 000 år og moderat miljøskade dvs. restitusjonstid på et til tre år) per 6 000 år,
samt én hendelse med alvorlig miljøskade for iskanten per 11 000 år og moderat miljøskade
per 7 500 år.
I utbyggings- og driftsfasen, med innretninger som i scenarioene, er det 40 pst. sannsynlighet
for ingen skade på sjøfugl (dvs. mindre enn 1 pst. bestandstap og dermed ikke
kvantifiserbare konsekvenser). Det er 90 pst. sannsynlighet for ingen skade på iskanten (dvs.
trandingsmengder mindre enn 1 tonn per 10 x 10 km rute, og dermed ikke-kvantifiserbare
konsekvenser). Det er svært lav sannsynlighet for alvorlig miljøskade. Én hendelse med
moderat miljøskade for sjøfugl per 4 000 år med drift og én hendelse med moderat
miljøskade for iskanten per 20 000 år med drift.
Beredskapstiltak (oljevern) mot akutt forurensning vil kunne redusere skadepotensialet for
utsatte miljøkomponenter.

Det som er angitt som konsekvenser i KU gjelder for olje- og gassutvinning i Barentshavet
sørøst, ikke spesifikt for de blokkene Vedtaket gjelder.
Retten legger til grunn, bl.a. på bakgrunn av vitneforklaringen til Samset, at BC har et stort
skadepotensiale i nordområdene. Retten kan ikke se at det er foretatt en tallfesting av
effekten av slike utslipp. I forbindelse med utarbeidelse av KU fikk Norsk Institutt for
luftforskning (NILU) i oppdrag å gjennomføre en faglig utredning som gjelder «regulære
utslipp til luft».
I rapporten fra NILU sies på side 39 om BC:
I de senere årene har klimaeffekten av sotpartikler i Arktis fått en del oppmerksomhet. En
tallfesting av denne effekten er imidlertid ganske usikker.

På side 43 i NILUs rapport fremgår:
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.

Når det gjelder risikoen for miljøskade som følge av Vedtaket viser den informasjon som
foreligger og som det er vist til ovenfor, at det – etter rettens syn – kan konkluderes med at
risikoen kan karakteriseres som begrenset. Retten er av den oppfatning at denne
konklusjonen er holdbar selv når det tas hensyn til høringsuttalelsene til Norsk
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Polarinstitutt (Polarinstituttet) og Miljøverndirektoratet. Retten kommer tilbake til disse
under pkt. 5.3.4.
5.2.4 Er tiltaksplikten etter § 112 tredje ledd oppfylt?
Under pkt. 5.2.2 har retten slått fast at rettigheten i Grunnloven § 112 ikke er brutt dersom
tiltaksplikten etter bestemmelsens tredje ledd er oppfylt.
Retten har under pkt. 5.2.2 konkludert med at § 112 ikke omfatter utslipp av CO₂ i utlandet
fra eksportert olje og gass. Det er derfor ikke aktuelt å vurdere om det er iverksatt
tilstrekkelige tiltak for avhjelpe risikoen knyttet til slike utslipp.
Under pkt. 5.2.3 har retten konkludert med at risikoen for miljøskade knyttet til Vedtaket
kan karakteriseres som begrenset. Hvorvidt tiltaksplikten etter § 112 tredje ledd er oppfylt
vurderes i forhold til dette.
Det fremgår under pkt. 5.2.2 at domstolene bør være tilbakeholdende med å prøve om et
gitt tiltak er tilstrekkelig. Det fremgår samme sted at det må legges vekt på om Stortinget
har iverksatt tiltak. Flere av de tiltak som er aktuelle og som staten har vist til er lovgiving,
dvs. tiltak fastsatt av Stortinget.
Det fremgår også av pkt. 5.2.2 at det er rettens oppfatning at det må det legges vekt på at
Stortinget har tatt stilling til en forutsetning for Vedtaket, dvs. beslutningen om å åpne
Barentshavet sørøst, og at Stortinget mer direkte har tatt stilling til Vedtaket. Spørsmål
knyttet til 23. konsesjonsrunde har således vært oppe til votering i Stortinget tre ganger,
dvs. i 2014, 2015 og 2016.
I 2014 foreslo stortingsrepresentant Rasmus Hansson at prosessen med tildelingen av
blokker som omfattes av Vedtaket ble stanset. Fra sammendraget av forslaget, inntatt i
Innst. 206 S, siteres:
Forslagsstilleren viser i representantforslaget til at FNs klimapanel høsten 2013 konkluderte
med at det er svært sannsynlig at menneskelig aktivitet er en sentral årsak til den observerte
globale oppvarmingen. Det vises til at Norge har forpliktet seg til et mål om å begrense den
globale oppvarmingen til to grader sammenlignet med førindustriell tid.
….
Arbeidet med den 23. konsesjonsrunden pågår nå på norsk sokkel, og regjeringens
høringsbrev legger blant annet opp til å lyse ut leteblokker i hittil urørte områder i
Barentshavet. På grunn av de lange tidshorisontene i olje- og gassindustrien vil områder som
nå åpnes for leting, og hvor det blir gjort drivverdige funn, først komme i produksjon på
2030-tallet. Forslagsstilleren mener at antakelsen om at eventuelle nye funn i 23.
konsesjonsrunde vil kunne utvinnes, er uansvarlig overfor olje- og gassindustrien,
skattebetalerne og fremtidige generasjoner.
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Det vises til at klimaendringene er den største utfordring menneskeheten står overfor. Som
ledd i dette mener forslagsstilleren at Norge bør sette i gang en styrt avvikling av olje- og
gassvirksomheten over en tjueårsperiode. Det første steget bør være å stanse
tildelingen av nye leteblokker i 23. konsesjonsrunde.

Forslaget ble ikke vedtatt. Av innstillingen fra Stortingets energi- og miljøkomité fremgår
at det var flere forskjellige flertallskonstellasjoner. I disse fremholdes bl.a. at
petroleumspolitikken skal forenes med miljø- og klimapolitikken og at hovedmålet i den
norske petroleumspolitikken er å legge til rette for lønnsom produksjon av olje og gass i et
langsiktig perspektiv, men at forvaltningen må skje innenfor strenge rammer når det
gjelder helse, miljø og sikkerhet.
I 2015 fremmet Kristelig Folkeparti, Venstre, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De
Grønne to forslag i forbindelse med behandlingen av ny forvaltningsplan bl.a. for
Barentshavet (Meld. St. 20 (2014-2015)). Av Innst. 383 S fremgår at det ene forslaget fra
de nevnte partiene gikk ut på at Stortinget skulle be regjeringen sikre at det i områdene ved
iskanten og polarfronten ikke skulle igangsettes petroleumsvirksomhet. Det andre forslaget
gikk ut på at Stortinget skulle be regjeringen avstå fra å tildele nærmere angitte blokker i
23. konsesjonsrunde i tråd med Polarinstituttets og Miljødirektoratets høringsinnspill.
Ingen av forslagene ble vedtatt.
I 2016 fremmet stortingsrepresentantene Audun Lysbakken, Siv Elin Hansen og Heikki
Eidsvoll Holmås i alt fem forslag gjengitt i Innst. 274 S. Tre av forslagene lyder slik:
1.
3.
4.

Stortinget ber regjeringen stanse den pågående 23. konsesjonsrunde i påvente av en
uavhengig kunnskapsbasert gjennomgang av hvilken norsk olje det vil være anledning
til å hente ut i lys av klimaavtalen i Paris.
Stortinget ber regjeringen gjennomføre en uavhengig kunnskapsbasert gjennomgang
av hvilken norsk olje det vil være anledning til å hente ut i lys av klimaavtalen i Paris.
Stortinget ber regjeringen legge frem en stortingsmelding om konsekvensene for norsk
oljepolitikk i lys av klimaavtalen i Paris basert på en uavhengig gjennomgang av
hvilken norsk olje det vil være anledning til å hente ut hvis man skal nå de globale
klimamålene.

Ingen av forslagene ble vedtatt. Også ved behandlingen av disse forslagene var det flere
flertallskonstellasjoner i Stortingets energi- og miljøkomité. I enkelte av disse er det bl.a.
vist til flere tiltak for å redusere klimagassutslipp.
Både den brede enighet på Stortinget om åpningen av Barentshavet sørøst og behandlingen
av de tre forslagene det er vist til, kan vanskelig oppfattes annerledes enn at flertallet i
Stortinget har ansett risikoen for miljøskade og klimaforverring pga. Vedtaket som
akseptabel, bl.a. på grunn av de tiltak som foreligger.
Slik retten ser det kan det etter dette hevdes at Stortingets involvering i seg selv er
tilstrekkelig til å konstatere at tiltaksplikten er oppfylt. En konkret vurdering av de tiltak
staten har vist til gir imidlertid også grunnlag for å fastslå at dette.

- 25 -

16-166674TVI-OTIR/06

6746

Retten viser i den forbindelse til at staten, når det gjelder tiltak for å avhjelpe risikoen for
miljøskade på grunn av nasjonale utslipp av CO₂, har vist til systemet med CO₂-avgift, at
utslippene inngår i det nasjonale kvotesystemet og at fakling som hovedregel er forbudt.
Det er også fremholdt at det vurderes å innføre påbud om kraft fra land og at det satses på
forskning og teknologiutvikling. De to sistnevnte tiltakene er relevante fordi mulige utslipp
i forbindelse med produksjon på en eller flere av de aktuelle blokkene ligger 10 til 15 år
frem i tid.
Når det gjelder tiltak for å avhjelpe risikoen for (tradisjonell) miljøskade har staten vist til
at det er en rekke sikkerhetstiltak som skal ivareta miljøhensyn på norsk sokkel generelt og
for de blokkene Vedtaket omfatter spesielt. Tiltak for å avhjelpe risikoen for nasjonale
utslipp av CO₂, vil etter det retten forstår også ha betydning for risikoen knyttet til BC.
Staten har videre vist til at det er rammer både geografisk og tidsmessig for leteboring, ved
at det ikke skal skje leteboring nærmere enn 50 km fra den faktisk observerte iskanten i
perioden 15. desember til 15. juni. Det er også vist til at det vil skje videre utredning etter
petroleumsloven § 4-2 i forbindelse med en eventuell utbygging og drift av en eller flere av
blokkene og at det i den forbindelse kan stilles ytterligere miljøkrav til operatørene da. Det
er vist til omtalen i Ot.prp. nr. 43 (1995-96) på side 34 av forholdet mellom prosessen
knyttet til åpning av et nytt område og i forbindelse med eventuell utbygging:
Miljøverndepartementet har i sin høringsuttalelse gitt uttrykk for at loven bør presiseres, slik
at avveiningen som skal finne sted før åpning av nye områder også skal omfatte driftsfasen.
Etter legaldefinisjonen av petroleumsvirksomhet i § 1-6 c) omfattes både utvinning og
utnyttelse av petroleum, d v s at driftsfasen er inkludert i begrepet «petroleumsvirksomhet».
Ved å erstatte begrepet «virksomhet» med «petroleumsvirksomhet» i lovteksten
kommer det klarere frem at den vurdering som skal foretas før åpning av nye områder,
omfatter alle stadier i virksomheten. Departementet vil imidlertid påpeke at det primært er
virkningene av aktivitetene i letefasen som må utredes i medhold av § 3-1. På tidspunktet for
vurdering av åpning er det umulig å ha en klar formening om det vil bli gjort funn eller om
disse vil bli gjenstand for utbygging. På denne bakgrunn kan det være praktisk vanskelig å
ha særlig omfattende utredninger om utbyggings- og driftsfasen. Dessuten er det egne
bestemmelser i loven om konsekvensutredninger før utbygging kan igangsettes, jf. § 4-2
annet ledd som også er gitt tilsvarende anvendelse for § 4-3.

Miljøvernorganisasjonene har vist til at utslipp fra petroleumsproduksjon er Norges største
utslippsdriver og at Norge så langt ikke har vært i nærheten av å oppnå sine utslippsmål.
De har gitt uttrykk for at Norge ikke gjør nok.
Om det gjøres nok i klimapolitikken generelt ligger utenfor det retten skal prøve. Som det
fremgår ovenfor oppfyller tiltakene de krav som kan utledes av Grunnloven § 112. I
forhold til dette kravet gjøres det derfor nok.
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Miljøvernorganisasjonene har fremholdt at Vedtaket må vurderes i en bredere kontekst. De
har vist til at dette er de første tillatelsene som er gitt etter at det foreligger sikker kunnskap
om at verdens påviste fossile ressurser overstiger det som kan brennes for å kunne nå
målene i Parisavtalen. De har videre fremhold at Vedtaket åpner for petroleumsvirksomhet
lengre øst og nord enn noen gang og har anført at formålet er å opprettholde
petroleumsproduksjonen på dagens nivå til tross for at utslipp må reduseres i dramatisk
tempo. De har også gjort gjeldende at Vedtaket bidrar til omfattende investeringer og
teknologiutvikling som bidrar til økt fossil produksjon (stiargumentet), og at en står
overfor et veiskille (veiskilleargumentet). De har vist til at det ikke engang er plass til
utslipp fra oppdagede olje- og gassreserver innenfor karbonbudsjettet. De har gitt uttrykk
for at alle må ta ansvar og at Norge har en særlig posisjon, og at staten må peke på hvilke
land som skal la sine ressurser ligge slik at Norge kan utvinne mer. De har også fremholdt
at etterspørselen etter olje og gass vil reduseres slik at det er langt fra sikkert at produksjon
fra de blokkene Vedtaket omfatter vil bli lønnsomme.
Ingen av disse anførslene er slik retten ser det relevante ved vurderingen av om Vedtaket
bryter med Grunnloven § 112. Dels er det snakk mulige konsekvenser av Vedtaket som er
for fjerntliggende i forhold til den risiko som er relevant å vurdere, og dels beror
problemstillingene på sammensatte vurderinger som bedre vurderes gjennom politiske
prosesser som domstolene ikke er egnet til å overprøve.
Etter dette er det rettens oppfatning at Vedtaket som sådan eller deler av det, ikke er i strid
med Grunnloven § 112. Dette fordi tiltaksplikten er oppfylt.
5.2.5 Støtteskrivene iht. tvisteloven § 15-8
I forbindelse med saken har retten som nevnt ovenfor under pkt. 2.2 mottatt tre skriftlige
innlegg. Innleggene inngår i avgjørelsesgrunnlaget i saken, jf. tvisteloven § 15-8 annet ledd
annet punktum.
Av digital versjon av kommentarutgaven til tvisteloven 2. utgave (ved Tore Schei, Arnfinn
Bårdsen, Dag Bugge Nordén, Christian H.P. Reusch og Toril M. Øie) fremgår bl.a.
følgende:
At innlegget inngår i avgjørelsesgrunnlaget, betyr ikke at det etableres noe unntak fra
disposisjonsprinsippet i saker om rettsforhold undergitt fri rådighet, jf. § 11-2 første ledd.

Gjennom støtteskriv kan det således ikke fremmes andre krav, legges ned annen påstand
eller fremsettes andre påstandsgrunnlag enn det som er gjort gjeldende i saken.
Støtteskrivene argumenterer for at Norge – etter folkerettslige prinsipper – har plikt til å
avstå fra tildeling av utvinningstillatelser. Videre argumenteres for at Vedtaket er i strid
med Norges forpliktelser etter regler om internasjonale menneskerettigheter, særlig EMK.
Støtteskrivene inneholder også henvisning til komparativt rettsstoff.
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Miljøorganisasjonene har ikke gjort gjeldende at Vedtaket er i strid med internasjonale
forpliktelser, herunder EMK. Retten vurderer derfor – på grunn av disposisjonsprinsippet –
ikke om slike anførsler kan føre til at Vedtaket er helt eller delvis ugyldig. Retten kan for
øvrig ikke se at støtteskrivene i nevneverdig grad bidrar til løsning av de spørsmål retten
skal avgjøre. De får derfor ikke betydning for rettens konklusjoner.
5.2.6 Andre materielle anførsler fra miljøorganisasjonene
Miljøorganisasjonene har som en subsidiær anførsel gjort gjeldende at dersom Grunnloven
§ 112 skal forstås slik at det skal foretas en forholdsmessighetsvurdering, så er Vedtaket
uforholdsmessig.
Som alternativt påstandsgrunnlag har de gjort gjeldende at Vedtaket er i strid med
petroleumsloven § 3-3, jf. § 3-1 tolket i lys av Grunnloven § 112. Anførselen er i liten
utstrekning utdypet.
Basert på den oppfatning retten har tilkjennegitt under pkt. 5.2.1 og 5.2.2 om forståelsen av
Grunnloven § 112, ser retten det slik at ingen av disse to anførslene leder til et annet
resultat enn det som fremgår av pkt. 5.2.4. Heller ikke disse anførslene medfører således at
Vedtaket er ugyldig.
5.2.7 Oppsummering og konklusjon på spørsmålet om Vedtaket er i strid med Grunnloven
§ 112
Grunnloven § 112 er en rettighetsbestemmelse som kan innebære at vedtak som det
aktuelle er ugyldig.
Vedtaket i denne saken bryter imidlertid ikke med § 112. Risikoen både for (tradisjonell)
miljøskade og klimaforverring som følge av Vedtaket er begrenset, og avhjelpende tiltak er
tilstrekkelige.
Enkelte problemstillinger som miljøorganisasjonene har reist, faller utenfor det som skal
prøves av retten. Saken gjelder gyldigheten av vedtaket om tildelinger i 23.
konsesjonsrunde, ikke avgjørelsen om åpning av Barentshavet sørøst, Barentshavet sør
eller norsk miljø- og klimapolitikk generelt. Hvorvidt Norge gjør nok på miljø- og
klimaområdet og om det var fornuftig å åpne felter så langt nord og øst, er spørsmål som
beror på sammensatte vurderinger som bedre vurderes gjennom politiske prosesser som
domstolene ikke er egnet til å overprøve.
5.3

Er det begått saksbehandlingsfeil mv. som medfører at Vedtaket er ugyldig?

5.3.1 Innledning
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Miljøorganisasjonene har subsidiært gjort gjeldende at Vedtaket er ugyldig av tre
alternative grunner. For det første fordi utredningsplikten er brutt. For det andre fordi
Vedtaket bygger på feil faktum. Slik retten oppfatter denne anførselen er den knyttet til
utredningsplikten; ytterligere utredning ville fremskaffet korrekt faktum. Anførselen
oppfattes for øvrig slik at den særlig er knyttet til det som er gjort gjeldende om feil
vedrørende økonomiske vurderinger. For det tredje er det anført at Vedtaket ikke er
tilstrekkelig begrunnet. Det er fremholdt at manglene ved begrunnelsen speiler manglene
ved utredningen.
Miljøorganisasjonene har gjort gjeldende at feilene enkeltvis og samlet, åpenbart – i alle
fall sannsynligvis – har påvirket Vedtakets innhold, særlig for de tildelinger som er gitt i
Barentshavet sørøst. Vedtaket er således ugyldig etter deres oppfatning.
Anførslene er knyttet til klimaspørsmålet, spørsmål om (tradisjonell) miljøskade i særlige
sårbare områder og til økonomiske vurderinger. Anførslene omfatter både avgjørelsen om
åpning av Barentshavet sørøst og Vedtaket, i den forstand at det gjøres gjeldende at feil
knyttet til åpningen er lagt til grunn i Vedtaket, noe som innebærer at Vedtaket er ugyldig.
Retten oppfatter det ikke slik at det gjøres gjeldende at det er feil ved avgjørelsen om
åpning av Barentshavet sør i 1989 som medfører at Vedtaket er ugyldig.
Siden miljøorganisasjonenes prinsipale anførsel – at Vedtaket helt eller delvis er i strid
med Grunnloven § 112 – ikke har ført frem, tar retten stilling til anførslene om
saksbehandlingsfeil mv.
Staten har gjort gjeldende at ingen av de tre alternative grunnene som er påberopt fører til
at Vedtaket er ugyldig. Staten har fremholdt at alle krav til utredning er oppfylt. Det er
anført at utredningene tilfredsstiller petroleumsloven med forskrifter og krav som følger av
forvaltningspraksis. Staten har også gjort gjeldende at miljøorganisasjonene blander
sammen saksbehandlingen knyttet til avgjørelsen om å åpne Barentshavet sør,
Barentshavet sørøst og saksbehandlingen knyttet til Vedtaket. Staten har hevdet at
saksbehandlingsfeil knyttet til avgjørelsen av åpningsprosessene bare er relevant dersom
disse avgjørelsene er ugyldige. Videre har staten gjort gjeldende at det ikke foreligger feil
ved det faktiske grunnlaget for Vedtaket og at det heller ikke foreligger feil knyttet til
begrunnelsen.
Retten kommer mer i detalj tilbake til partenes anførsler nedenfor.
5.3.2 Rettslige utgangspunkter
Som nevnt i pkt. 5.3.1 er miljøorganisasjonenes anførsler både knyttet til beslutningen om
åpning av Barentshavet sørøst og til Vedtaket. De gjelder saksbehandlingen (brudd på
utredningsplikten), de gjelder spørsmål om Vedtaket bygger på feil faktum, og de gjelder
spørsmålet om Vedtaket er tilstrekkelig begrunnet.
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Rettslige krav til utredning følger av petroleumsloven, men i prinsippet også av andre
regler. Det er således ikke tvilsomt at forvaltningsloven § 17 i prinsippet gjelder. Det er
imidlertid ikke påvist at denne bestemmelsen har selvstendig betydning i forbindelse med
vurderingen av beslutningen om åpningen av Barentshavet sørøst eller Vedtaket.
Grunnloven § 112 stiller også krav til saksbehandlingen, men disse kravene må anses
oppfylt gjennom reglene i petroleumsloven, jf. nærmere nedenfor.
Krav til utredning før et område åpnes for utvinning følger av petroleumsloven § 3-1.
Første ledd i bestemmelsen lyder slik:
Før åpning av nye områder med sikte på tildeling av utvinningstillatelser, skal det finne sted
en avveining mellom de ulike interesser som gjør seg gjeldende på det aktuelle området.
Under denne avveiningen skal det foretas en vurdering av de nærings- og miljømessige
virkninger av petroleumsvirksomheten og mulig fare for forurensninger samt de økonomiske
og sosiale virkninger som petroleumsvirksomheten kan ha.

Av Ot.prp. nr. 43 (1995-1996) fremgår på side 33:
I 1992 fikk Grunnloven en ny bestemmelse i § 110 b. Bestemmelsen fastslår at det skal
foretas utredninger av de miljømessige konsekvensene av tiltak som kan ha innvirkning på
miljøet. Utredningen skal bl.a. sørge for informasjon til og danne grunnlag for medvirkning
fra borgerne i beslutningsprosessen. Departementet finner at § 3-1 tilfredsstiller de kravene
Grunnloven § 110 b oppstiller.

Om omfanget av utredningsplikten på åpningsstadiet viser retten også til sitatet fra Ot.prp.
nr. 43 (1995-96) på side 34, gjengitt ovenfor under pkt. 5.2.4 hvor det bl.a. fremgår at
utredningsplikten omfatter alle stadier i virksomheten, men departementet påpeker at det
primært «er virkningene av aktivitetene i letefasen som må utredes i medhold av § 3-1». I
den sammenheng fremholder departementet: «På tidspunktet for vurdering av åpning er det
umulig å ha en klar formening om det vil bli gjort funn eller om disse vil bli gjenstand for
utbygging. På denne bakgrunn kan det være praktisk vanskelig å ha særlig omfattende
utredninger om utbyggings- og driftsfasen. Dessuten er det egne bestemmelser i loven om
konsekvensutredninger før utbygging kan igangsettes, jf. § 4-2 annet ledd som også er gitt
tilsvarende anvendelse for § 4-3».
I «Petroleumsloven. Kommentarutgave» (ved Ulf Hammer, Trond Stang, Sverre B.
Bjelland, Yngve Bustnesli og Amund Bjøranger Tørum) – digital versjon – er det til § 3-1
gitt uttrykk for at utredningsplikten først og fremst knytter seg til konsekvenser i letefasen,
men også til visse spørsmål knyttet til utbyggings- og driftsfasen. Det sies således:
På denne bakgrunn må det være naturlig å kreve at enkelte sentrale spørsmål vedrørende en
eventuell utbygging av en forekomst, utredes i tilstrekkelig grad til at myndighetene
forsvarlig kan foreta en avveining av risiko og ulemper mot økonomiske og sosiale fordeler,
hvis det skulle finnes petroleum i kommersielle mengder på det området som åpnes. Det
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kreves med andre ord ikke omfattende og detaljerte konsekvensutredninger knyttet til
utbyggings- og driftsfasen.

Ved tildeling etter petroleumsloven § 3-3 følger det krav til saksbehandlingen av
petroleumsloven § 3-5, petroleumsforskriften kap. 3 og av forvaltningspraksis. Tildeling
baserer seg for øvrig på saksbehandlingen ved åpningen av et område.
De tillatelser som er gitt i Vedtaket har ennå ikke ledet til utbygging og drift av
petroleumsforekomster. For sammenhengens skyld anses det imidlertid hensiktsmessig
også å redegjøre kort for kravene til utredning som gjelder på dette stadiet.
Petroleumsloven § 4-2 første, annet og tredje ledd lyder slik:
Beslutter rettighetshaver å bygge ut en petroleumsforekomst, skal rettighetshaver forelegge
for departementet til godkjennelse en plan for utbygging og drift av petroleumsforekomsten.
Planen skal inneholde en beskrivelse av økonomiske, ressursmessige, tekniske,
sikkerhetsmessige, nærings- og miljømessige forhold samt opplysninger om hvordan en
innretning vil kunne disponeres ved avslutning av petroleumsvirksomheten. Planen skal også
inneholde opplysninger om innretninger for transport eller utnyttelse som omfattes av § 4-3.
I tilfelle en innretning skal plasseres på territoriet, skal planen dessuten gi opplysninger om
hvilke tillatelser m.v. som det er søkt om etter ellers gjeldende lovgivning.
Departementet kan når særlige grunner tilsier det, kreve at rettighetshaver foretar en nærmere
redegjørelse for de miljømessige virkninger, mulig fare for forurensninger samt virkninger
for andre berørte virksomheter for et større samlet område.

Det er også gitt forskrifter til petroleumsloven som har betydning for utredningsplikten og
det er gitt retningslinjer av Olje- og energidepartementet og Arbeids- og
sosialdepartementet i «Veiledning til plan for utbygging og drift av en
petroleumsforekomst (PUD) og plan for anlegg og drift av innretninger for transport og
utnyttelse av petroleum (PAD)» (PUD/PAD-veilederen).
I tilknytning til § 4-2 i petroleumsloven sies i Ot.prp. nr. 43 (1995-96) side 42 og 43:
Miljømessige virkninger omfattes av begrepet «miljømessige forhold». Bestemmelsen
hjemler således krav om utarbeidelse av konsekvensutredninger. Denne regelen må ses i lys
av de krav både nasjonalt og internasjonalt regelverk oppstiller for konsekvensutredninger
herunder blant annet bestemmelsen i Grl § 110 b. Det vises her til proposisjonens s 33 under
omtalen av § 3- l.

Det som er sitert fra proposisjonen vedrørende petroleumsloven § 3-1 og § 4-2 knytter seg
til krav i (tidligere) § 110 b annet ledd i Grunnloven, en bestemmelse som – i ny språkdrakt
– er videreført i § 112 annet ledd. Retten har ikke grunn til å ha et annet syn enn at kravene
i petroleumsloven § 3-1 og § 4-2 tilfredsstiller kravene til utredning i § 112 annet ledd.
Dersom et forvaltningsvedtak bygger på feil faktisk grunnlag kan dette medføre at det er
ugyldig, jf. f.eks. Eckhoff/Smith: Forvaltningsrett 6. utg. side 580.
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Dersom utredningsplikten ikke er overholdt er et vedtak likevel gyldig når det er grunn til å
regne med at feilen ikke kan ha virket bestemmende på vedtakets innhold, jf.
forvaltningsloven § 41. En tilsvarende regel gjelder for feil i det faktiske grunnlaget for et
vedtak, jf. f.eks. Eckhoff/Smith: Forvaltningsrett 6. utg. side 581. Vedtaket om tildelinger i
23. konsesjonsrunde er truffet av Kongen i statsråd, dvs. regjeringen. Vedtaket er således
bare ugyldig hvis det foreligger feil knyttet til utredningsplikten eller feil i det faktiske
grunnlaget, dersom det er grunn til å regne med at den har virket bestemmende på
regjeringens avgjørelse.
Retten oppfatter det slik at miljøorganisasjonenes anførselen om mangelfull begrunnelse
ikke knytter seg til kravet i forvaltningsloven § 25, men til et krav oppstilt i rettspraksis om
at begrunnelsen må gi tilstrekkelig grunnlag for å bedømme om et vedtak lider av
innholdsmessige feil, jf. f.eks. Rt. 1981 side 745. En slik mangel kan medføre at et vedtak
er ugyldig.
Miljøorganisasjonene har også vist til at det følger særlig strenge krav til begrunnelse pga.
Grunnloven § 112.
5.3.3 Anførselen om manglende utredning av klimaspørsmål
Miljøorganisasjonene har for det første gjort gjeldende at klimapåvirkning ikke er utredet
tilstrekkelig. De har vist til at det er åpnet felt i Barentshavet sørøst og at letevirksomhet i
Barentshavet sør fortsetter med sikte på å opprettholde norsk petroleumsproduksjon på
samme nivå som i dag etter 2020. Klimamessige konsekvenser av dette må vurderes
inngående. Det er etter deres oppfatning ikke gjort.
Miljøorganisasjonene har også gjort gjeldende at det ikke er foretatt en vurdering knyttet til
om det rent faktisk vil være mulig å innfri behovet for utslippskutt samtidig som
produksjonsnivået på norsk sokkel opprettholdes etter 2030. De har videre anført at det
ikke er foretatt vurdering relatert til å stimulere til investeringer og teknologiutvikling, ei
heller er det vurdert hvilken betydning dette har for økt fossilproduksjon. Det er heller ikke
foretatt en vurdering knyttet til om kvotesystemet vil være effektivt.
Anførselen fra miljøorganisasjonene omfatter alle blokker som er omfattet av Vedtaket,
dvs. ikke bare de som ligger i Barentshavet sørøst, men også blokker som ligger i
Barentshavet sør. Retten oppfatter anførselen slik at den knytter seg til manglende
utredning av konsekvenser som kan oppstå dersom det igangsettes utbygging og
produksjon. Det er i alle fall ikke pekt særskilt på hvilke risiko som kan oppstå ved
leteaktivitet.
Når det gjelder statens anførsler vises til pkt. 4.3 og pkt. 5.3.1. Mht. spørsmålet om
utredning knyttet til utslipp av klimagasser, har staten gjort gjeldende at alle krav mht.
utredning er oppfylt, at det vil skje ny utredning ved en eventuell utbygging og drift og at
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det i den forbindelse kan settes vilkår som ivaretar de aktuelle hensyn. Staten har for øvrig
vist til at slike problemstillinger vurderes som ledd i klimapolitikken.
Retten viser til at det følgende fremgår av St. Meld. nr. 36 (2012-2013) på side 33 om
nasjonale klimagassutslipp:
Flere instanser påpeker at petroleumsvirksomhet i Barentshavet sørøst vil bidra til økte
norske klimagassutslipp. Departementet viser til konsekvensutredningen der det fremgår at
utslipp til luft fra petroleumsvirksomhet i åpningsområdet vil medføre marginale bidrag til
totalbelastningen. Det vises videre til at regjeringens overordnede mål i klimapolitikken er å
bidra til å begrense den menneskeskapte temperaturstigningen til maksimalt to grader i
forhold til førindustrielt nivå. Regulering av utslipp av CO₂ fra petroleumssektoren er en
integrert del av gjeldende klimapolitikk, jf. Meld. St. 21 (2011-2012).

Som det fremgår av meldingen er nasjonale utslipp til luft – som følge av åpningen av
Barentshavet sørøst – vurdert; utslipp vil medføre marginale bidrag til totalbelastningen.
Når det gjelder CO₂-utslipp i utlandet fra eksportert olje og gass, er det – slik retten
kommer tilbake til i pkt. 5.3.5 – ingen plikt til å utrede dette.
For øvrig – som det også fremgår – vurderes utslipp av klimagasser som en del av
klimapolitikken. Det foreligger således en rekke utredninger, vurderinger og debatter i
Stortinget om klimaspørsmålet. Det er bl.a. behandlet i «Klimaforlikene» i 2008 og 2012, i
flere stortingsmeldinger – bl.a. den det er vist til i sitatet – Meld. St. 13 (2014-2015) og i
andre dokumenter, f.eks. Prop. 114 S (2014-2015) om utbyggingen av Johan Sverdrupfeltet.
Forslag som bl.a. ville fått konsekvenser for Vedtaket – om det hadde blitt vedtatt – er
behandlet av Stortinget. Det vises til pkt. 5.2.4 om behandlingen i Stortinget av spørsmål
knyttet til 23. konsesjonsrunde i 2014, 2015 og 2016. Forslagene i 2014 (Innst. 206 S) og
2016 (Innst. 274 S) var begrunnet ut fra klimahensyn.
Videre vises til Innst. 258 S (2016-2017) hvor det fremgår at Stortinget behandlet et
forslag fra Rasmus Hansson om strategisk omstilling og utfasing av norsk
petroleumsproduksjon for å redusere Norges økonomiske risiko og innfri klimamålene i
Parisavtalen. Forslaget ble ikke vedtatt. Fra Innst. 258 S (2016-2017) siteres:
Et tredje flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskritts partiet, 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. Dette flertallet viser til brevet fra statsråden hvor
det framgår at norske klimapolitiske målsettinger skal nås samtidig som vi har en sterk og
konkurransedyktig petroleumsvirksomhet.
Dette flertallet viser til at petroleumsvirksomheten således i mange tiår vil ha en sentral rolle
for norsk verdiskapning, sysselsetting, teknologiutvikling og samfunnsutvikling. Også i et
lavutslippssamfunn vil det være etterspørsel etter petroleumsprodukter.
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Dette flertallet viser til at gjennom en global prising av CO₂-utslipp vil de ressursene som
kan produseres med lavest utslipp, være posisjonert til å levere de fossile ressursene som
etterspørres i et slikt scenario.

Det er rettens oppfatning, basert på det miljøorganisasjonene har anført på dette punkt, at
verken beslutningen om å åpne Barentshavet sørøst eller Vedtaket er ugyldig. Vedtaket
bygger heller ikke på feil faktisk grunnlag.
5.3.4 Anførsel om manglende utredning av tradisjonell miljøskade knyttet til særlige
sårbare områder
Miljøorganisasjonene har vist til at Vedtaket flytter petroleumsvirksomhet lengre nord enn
noen gang, og delvis inn i den variable iskanten og polarfronten. De har anført at
utredningen etterlater store spørsmål med hensyn til utfordringer knyttet til disse
områdene. De har fremholdt at dette kommer særlig klart til uttrykk gjennom
Polarinstituttets og Miljødirektoratets frarådinger. De har anført et det ikke vil være mulig
å komme til selskapene med endringer om dette i ettertid. De har påpekt at det må foretas
en vurdering for hver lisens.
Anførselen er knyttet til blokker i særlige sårbare områder og omfatter både blokker i
Barentshavet sør og i Barentshavet sørøst. Det er vist til frarådinger fra Polarinstituttet og
Miljødirektoratet, men de aktuelle blokkene er ikke konkret angitt.
Retten oppfatter anførselen slik at den knytter seg til manglende utredning av konsekvenser
som kan oppstå dersom det igangsettes utbygging og produksjon. Det er i alle fall ikke pekt
særskilt på hvilken risiko som kan oppstå ved leteaktivitet.
Når det gjelder statens anførsler vises til pkt. 4.3 og pkt. 5.3.1. Når det særlig gjelder
spørsmålet om utredning av konsekvenser for særlige sårbare områder, har staten vist til at
spørsmål knyttet til forhold som iskant, BC, sårbare farvann og utslipp er omfattet av alle
relevante utredninger og prosesser i forbindelse med åpningen av Barentshavet sørøst.
Staten har fremholdt at det ved eventuell utbygging og drift, må foretas ytterligere
utredning og at det i den forbindelse kan settes vilkår som ivaretar de aktuelle hensyn.
Den henvisning miljøorganisasjonene har gjort til Miljødirektoraret og Polarinstituttet,
gjelder høringsuttalelser hhv. av 27. mars 2014 og 4. april 2014. Uttalelsene er gitt til Oljeog energidepartementets forslag av 14. februar 2014 om blokker til utlysning i 23.
konsesjonsrunde.
Forslaget fra Olje- og energidepartementet ble sendt på høring etter at det hadde skjedd en
nominasjon av hvilke områder som var interessante. Av Olje- og energidepartementets
forslag fremgår:

- 34 -

16-166674TVI-OTIR/06

6755
For det nylig åpnede området i Barentshavet sørøst bes det kun om innspill knyttet til om det
har tilkommet ny, vesentlig informasjon etter at Stortinget behandlet Meld. St. 36 (20122013) Nye muligheter i Nord-Norge - åpning av Barentshavet sørøst for
petroleumsvirksomhet og Meld. St. 41 (2012-2013) Tilleggsmelding til Meld. St. 36 (20122013). For øvrige områder bes det kun om innspill knyttet til om det er tilkommet ny,
vesentlig informasjon etter at den relevante forvaltningsplanen ble vedtatt, jf. Meld. St. 28
(2010-2011) En næring for framtida - om petroleumsvirksomheten. Eventuell ny, vesentlig
informasjon vil inngå i beslutningsgrunnlaget for utlysningen av 23. konsesjonsrunde.

Før retten foretar en nærmere vurdering av spørsmålet om det skulle vært foretatt
ytterligere utredninger mht. de forhold miljøorganisasjonene har vist til, anses det
hensiktsmessig å sitere fra Polarinstituttets og Miljødirektorarets frarådinger. Det anses
også hensiktsmessig å redegjøre for hovedtrekk i prosessen knyttet til de aktuelle
problemstillinger.
Av Polarinstituttets høringsbrev fremgår bl.a.:
Kunnskapsgrunnlaget om arter og økosystemer i Barentshavet sørøst er fortsatt svært
mangelfullt. I konsekvensutredningen ifm. åpningen av Barentshavet sørøst ble det hevdet at
kunnskapen om naturressurser i området var «betydelig» og «sammenlignbar med
kunnskapsnivået for åpnede områder i Barentshavet sør». NP vil igjen understreke, i tråd
med vår kommentar til konsekvensutredningen, at selv om kunnskapsstatus ikke skiller seg
vesentlig fra andre deler av Barentshavet så er ikke dette ensbetydende med at man har
tilstrekkelig kunnskap.
Kunnskapsmanglene er store, ikke minst når det gjelder variasjon gjennom året og mellom
år, både mhp. miljøverdi og sårbarhet. NP vil også understreke behovet for å bedre
kunnskapen om og forståelsen for hvordan klimaendringer vil påvirke miljøverdi og
sårbarhet, og deretter i hvilken grad og i hvilket omfang petroleumsaktivitet vil kunne
påvirke disse verdiene i lys av de forventede endringene.
Særlig verdifulle områder
I det omsøkte området er det gjennom Forvaltningsplanen identifisert særlig verdifulle og
sårbare områder (SVO). Det er i tilknytning til SVO-ene lagt rammer for aktivitet, herunder
for petroleumsvirksomhet. Av figur 1 fremgår det at Forvaltningsplanen spesifiserer at det i
Barentshavet sør og sørøst ikke skal igangsettes petroleumsaktivitet i SVO-ene Bjørnøya,
Variabel iskant og Polarfront. Noen av de foreslåtte blokkene i nordlige delene av
Barentshavet sørøst er direkte overlappende med identifiserte SVO-er (figur 2). Dette gjelder
blokkene 7335/3, 7435/10-12, 7436/1,10 og 7435/9.
……………..
Om polarfronten spesielt
Polarfronten er betegnelsen på det skillet som opptrer der varmt atlantisk vann møter kaldt
arktisk vann. Denne temperaturgradienten bidrar til omrøring av vannmasser, som igjen gjør
området svært produktivt. Denne produksjonen bidrar til at området er et svært viktig
næringsområde for en lang rekke dyrearter, f.eks. mange arter trekkende sjøfugl, sel og hval.
Klimaendringer kan endre polarfrontens plassering og intensitet gjennom endringer i
havtemperatur og havstrømmer. Eksempler på dette kan sees langs vestkysten av
Spitsbergen, hvor man har sett stor variasjon i temperatur, salinitet og strømmønstre det siste
tiåret.
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Noen av de foreslåtte blokkene i nordlige delene av Barentshavet sørøst (7335/3, 7435/10-12
og 7436/1,10) er direkte overlappende med SVO-en Polarfront (se figur 2).
Forvaltningsplanen sier følgende om rammer for petroleumsvirksomhet ifm. polarfronten:
«I områdene ved iskanten og polarfronten skal det ikke igangsettes petroleumsvirksomhet i
denne stortingsperioden».
Om iskantsonen spesielt
NP finner det hensiktsmessig å belyse særlige forhold rundt isutbredelse og iskantsonen som
er relevant for området omfattet av forslaget til blokker i 23. konsesjonsrunde.
Iskantsonen er, fra den ytre grensen for isutbredelse og i hele det arealet hvor lys slipper
gjennom isdekket, et område med forhøyet økologisk sårbarhet. Avhengig av hvilke sårbare
miljø- og naturressursverdier det er snakk om, er det forhøyet sårbarhet fra grensen for
maksimal isutbredelse (for eksempel ansamlinger av sjøfugl og sjøpattedyr), inn under isen
(for eksempel primærproduksjon) og innenfor grensen for tett drivis eller fastis (for
eksempel isbjørn opptrer i spesielt stor tetthet i et belte mot arealer med lavere isdekke). Den
økologiske sårbarheten er størst i vår- og sommerperioden. Iskantsonen (og polarfronten) er
også blant de viktigste leve- og næringsområdene for nøkkelarter som lodde og polartorsk.
Disse artene er også svært viktige som byttedyr for mange arter sjøfugl og sjøpattedyr, i
tillegg til å være viktige for de kommersielle fiskeriene.
………
Figur 3 viser den månedlige grensen for maksimal isutbredelse gjennom året, basert på
datamateriale fra 30-årsperioden 1984-2013. Maksimal isutbredelse ligger tidvis godt sør for
den etablerte SVO-en Variabel iskant. Flere av de foreslåtte blokkene i sentrale deler av
Barentshavet sør og blokkene nord i Barentshavet sørøst ligger nært eller innenfor
maksimalgrensen for isutbredelse i perioden fra og med november til og med juni. Dette
gjelder blokkene 7234/3, 7235/1-5, 7234/6-9, 7234/11-12, 7235/7 7322/3, 7323/1, 7323/5-6,
7332/9, 7333/7, 7335/1-3, 7336/1, 7434/7-9, 7435/9-12 og 7436/10. Dette er forhold som må
tas i betraktning i forbindelse med vurdering av aktivitet i disse områdene.
En av de foreslåtte blokkene i den nordlige delen av Barentshavet sørøst (7435/9) er direkte
overlappende med SVO-en Variabel iskant (se figur 2). Forvaltningsplanen sier følgende om
rammer for petroleumsvirksomhet ifm. iskanten: «I områdene ved iskanten og polarfronten
skal det ikke igangsettes petroleumsvirksomhet i denne stortingsperioden»
………
Norsk Polarinstitutt mener at følgende foreslåtte blokker som direkte berører
Forvaltningsplanens SVO Polarfront eller Variabel iskant ikke bør legges ut: 7335/3,
7336-1 ,7435/9-12 og 7436/10.
På bakgrunn av sannsynligheten for påvirkning på arealer med forhøyet økologisk sårbarhet i
iskantsonen og polarfronten anbefaler Norsk Polarinstitutt i tillegg at følgende blokker i
region A (nordøstlige del av Barentshavet sørøst) og i region B i Barentshavet sør ikke
legges ut: 7322/3, 7323/1, 7335/1-3 og 7434/7-9.
Videre mener Norsk Polarinstitutt at det bør legges boretidsbegrensninger i region C, i
midtre del av Barentshavet sørøst, dvs. følgende blokker: 7234/3, 7234/6-9, 7234/11-12,
7235/1-5, 7235/7, 7332/9 og 7333/7. Boring bør ikke tillates i perioden 1. januar – 30.
april i dette området.
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……
Norsk Polarinstitutt mener videre at Olje- og energidepartementet (OED) bør redegjøre
nærmere for og dokumentere hvorvidt eksisterende beredskap er tilstrekkelig til å
håndtere uhellssituasjoner i områdene, og redegjøre for hvordan man planlegger å få
beredskap opp på et nødvendig og forsvarlig nivå der den ikke er tilstrekkelig i dag.

Etter det retten kan se er følgende blokker som Polarinstituttet har frarådet – gjengitt i
sitatet ovenfor – ikke omfattet av Vedtaket: 7234/7-9, 7234/11-12, 7235/7, 7332/9 og
7333/7, dvs. til sammen 8 blokker. Det fremstår videre slik at det Polarinstituttet har
foreslått mht. boretidsbegrensinger er imøtekommet. Det vises i den forbindelse f.eks. til
utvinningstillatelse nr. 859, hvor det fremgår at det ikke er tillatt med boring i et område
nærmere enn 50 km fra den faktiske/observerte iskanten i perioden 15. desember til
15. juni.
I Miljødirektoratets høringsbrev fremholdes bl.a.:
Miljødirektoratet mener det er nødvendig med en grundigere faglig prosess for å
definere en grense for iskanten som også dekker mer ekstreme år. Dette bør gjøres
gjennom det det tverrsektorielle arbeidet med faglig grunnlag for forvaltningsplanene.
Før det er enighet om en slik grense bør ikke blokkene lengst nordøst i Barentshavet
sørøst utlyses. Dette gjelder 7434/7, 8 og 9, 7435/9, 10, 11 og 12, 7436/10, 7332/9, 7333/7,
7335/1, 2 og 3, og 7336/1.
De nordligste blokkene som er foreslått utlyst i Barentshavet sør, 7322/3, 7 og 9,
7323/1, 5 og 6, 7324/5, 6 og 10 og 7325/2, 3, 4, 5 og 6, ligger også der det kan
forekomme is. Vi anbefaler at disse blokkene ikke lyses ut før erfaringer med boring i
de allerede tildelte blokkene i 7423, 7424 og 7425 er vurdert.

Etter det retten kan se er følgende blokker som Miljødirektoratet har frarådet – gjengitt i
sitatet ovenfor – ikke omfattet av Vedtaket: 7332/9, 7333/7, 7323/5 og 6, 7325/2, 3 og 6 og
7324/10, dvs. til sammen 8 blokker.
Det er likheter mellom uttalelsene fra Polarinstituttet og Miljødirektoratet mht. hvilke av
de forslåtte blokkene som anses problematiske i forhold til de hensyn det er vist til, men i
en viss utstrekning er det forskjeller. Således omtaler Polarinstituttet blokkene 7234/3,
7234/6-9, 7234/11 og 12, 7235/1-5 og 7235/7 uten at disse frarådes av Miljødirektoratet,
mens direktoratet fraråder følgende blokker som ikke er omtalt av Polarinstituttet: 7322/7
og 9, 7323/5 og 6, 7324/5,6 og 10 og 7325/2-6.
Etter dette konstateres at flere blokker Polarinstituttet og Miljøverndirektoratet anså som
problematiske, ikke er omfattet av Vedtaket. Videre fremstår det slik at disse
høringsinstansene har hatt litt forskjellig syn på hva konsekvensene av argumentasjonen
burde være.
Polarinstituttet og miljøvernmyndighetene har i prosessen før åpningen av Barentshavet
sørøst vært høringsinstanser, så vel i forbindelse med høring til program for
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konsekvensutredningen fra 2011 og i og i forbindelse med KU. Høringsinnspill er vurdert
av departementet og regjeringen før beslutningen om åpning ble tatt. Det vises bl.a. til
foretatte analyser av konsekvenser referert i pkt. 5.2.3. Av Meld. St. 36 (2012-2013)
fremgår på side 36:
Det er regjeringens vurdering at konsekvensutredningen og de innkomne høringsuttalelsene
tilsier at det er forsvarlig å åpne Barentshavet sørøst for petroleumsvirksomhet med de
rammene som fremkommer nedenfor.

Da meldingen ble behandlet i Stortinget, fremkommer bl.a. følgende merknader i Innst.
495 S – (2012-2013):
K o m i t e e n s f l e r t a l l, alle unntatt medlemmet fra Kristelig Folkeparti, er av den
oppfatning at departementet har utført en grundig og lovmessig håndtering av
åpningsprosessen.
……..
I den oppdaterte forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten
(Meld. St. I (20I0-2011)) vurderte regjeringen at åpningsområdet ikke skiller seg vesentlig
fra andre deler av Barentshavet. Det er derfor fornuftig at regjeringen tok utgangspunkt i det
generelle kunnskapsgrunnlaget fra arbeidet med forvaltningsplanen i arbeidet med
konsekvensutredningen.
K o m i t e en har merket seg at det er særlig nord i åpningsområdet, mot iskanten og helt sør
i åpningsområdet inn mot land, at det er størst miljøkonsekvenser. K o m i t e e n viser til at
departementet også skisserer at det nord i åpningsområdet er behov for ny teknologi og nye
løsninger for oljevernberedskap.

Hensynet til iskanten og polarfronten er også vurdert av departementet og regjeringen etter
at Barentshavet sørøst ble besluttet åpnet, dvs. i forbindelse med høringen som ble
igangsatt ved departementets brev av 14. februar 2014.
Stortinget har også vurdert argumentasjonen etter åpningen av Barentshavet sørøst. I
forbindelse med behandlingen av Meld. St. 20 (2014-2015) – hvor det ble foreslått en
oppdatert forvaltningsplan bl.a. for Barentshavet, herunder med beregning av iskanten –
ble det som nevnt under pkt. 5.2.4 fremmet to forslag fra Kristelig Folkeparti, Venstre,
Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne. Det ene forslaget gikk ut på at
Stortinget skulle be regjeringen sikre at det i områdene ved iskanten og polarfronten ikke
skulle igangsettes petroleumsvirksomhet. Det andre forslaget gikk ut på at Stortinget skulle
be regjeringen avstå fra å tildele nærmere angitte blokker i 23. konsesjonsrunde i tråd med
Polarinstituttets og Miljødirektoratets høringsinnspill. Ingen av forslagene ble vedtatt.
Gjennomgangen ovenfor viser at hensynet til iskanten og polarfronten har blitt vurdert
både før og etter åpningen av Barentshavet sørøst av departementet, regjeringen og
Stortinget.
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Miljøorganisasjonene – og Polarinstituttet i sin høringsuttalelse – har vist til at det i
forvaltningsplanen, St. Meld. nr. 10 (2010-2011) på side 132 er gitt uttrykt for at det ved
iskanten og polarfronten ikke skal igangsettes petroleumsvirksomhet i den aktuelle
stortingsperioden. Hvilken selvstendig betydning en slik uttalelse har for rettens vurdering
er det vanskelig å se. For øvrig fremgår det av St. Meld. nr. 41 (2012-2013) på side 1 – slik
retten forstår uttalelsen – at forholdet ikke er til hinder for at det kan drives
petroleumsvirksomhet i hele Barentshavet sørøst, og i Innst. 495 S på side 4 fremgår at
flertallet i Stortingets energi- og miljøkomité var tilfreds med at regjeringen foreslo å åpne
Barentshavet sørøst for petroleumsvirksomt. Mindretallet i komiteen ga derimot uttrykk for
at forslaget gikk utover de helhetlige rammene for forvaltningsplanen, ved at det skulle
åpnes for petroleumsvirksomhet i de nordligste delene av åpningsområdet som ligger
innenfor maksimal utbredelse av havis de siste ti år.
Miljøorganisasjonene har vist til at Meld. St. nr. 20 (2014-2015) ble sendt tilbake fra
Stortinget til regjeringen. Meldingen er som nevnt i pkt. 5.2.4 behandlet i Innst. 383 S –
2014-2015. Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti,
Senterpartiet, Venstre, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne, ga uttrykk for
at petroleumsvirksomhet i og ved iskanten ikke er forenelig med en forsvarlig forvaltning
av havområdene våre. Stortinget vedtok å sende meldingen tilbake til regjeringen, og ba
regjeringen igangsette arbeid med ordinær helhetlig revidering av forvaltningsplanen for
Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten, og komme tilbake til Stortinget med denne.
Det er ikke lett å se hvilken selvstendig betydning tilbakesendelsen av Meld. St. 20 (20142015) har for rettens vurdering. Stortinget trakk i alle fall ingen konsekvenser for åpningen
av Barentshavet sørøst av tilbakesendelsen, ei heller av de refererte flertallsbemerkninger
fra Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet, Venstre, Sosialistisk Venstreparti og
Miljøpartiet De Grønne. Flertallet avviste snarere forslaget om at at Stortinget skulle be
regjeringen sikre at det i områdene ved iskanten og polarfronten ikke skulle igangsettes
petroleumsvirksomhet og at Stortinget skulle be regjeringen avstå fra å tildele nærmere
angitte blokker i 23. konsesjonsrunde i tråd med Polarinstituttets og Miljødirektoratets
høringsinnspill.
Det er rettens oppfatning, basert på det miljøorganisasjonene har anført på dette punkt, at
utredning som er foretatt knyttet til iskant- og polarfrontproblematikk oppfyller kravene
iht. de regler det er vist til i pkt. 5.3.2 ovenfor. Problemstillingen er vurdert både før og
etter åpningen av Barentshavet sørøst av departementet, regjeringen og Stortinget. Videre
er det rettens oppfatning at Vedtaket ikke bygger på feil faktisk grunnlag.
Ved vurderingen av om utredningsplikten er overholdt har retten også lagt vekt på at det
skal foretas ny konsekvensutredning og at plan for utbygging må godkjennes av
departementet dersom det gjøres drivverdige funn, jf. petroleumsloven § 4-2. I den
forbindelse kan det stilles vilkår. Hvorvidt tillatelsene gitt gjennom Vedtaket kan omgjøres
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eller ikke, er – etter rettens oppfatning – av underordnet betydning, når det legges til grunn
at problemstillingene kan vurderes og eventuelt ivaretas gjennom vilkårsfastsettelse.
Hvorvidt det for myndighetene rent faktisk er vanskelig eller enkelt å stille vilkår, er etter
rettens oppfatning ikke en relevant problemstilling.
Som tidligere nevnt ligger mulig produksjon fra de aktuelle blokkene 10 – 15 år frem i tid.
Det foreligger da ganske sikkert en ny forvaltningsplan for de aktuelle områdene. Ny
kunnskap vil det da være mulig å ta hensyn til ved vilkårsfastsettelsen.
5.3.5 Anførsel om feil og mangler knyttet til økonomiske vurderinger
Miljøorganisasjonene har gjort gjeldende at feil og mangler knyttet til opplysninger om
økonomi i Barentshavet sørøst medfører at Vedtaket er ugyldig. Anførslene bygger på
rapporten «Petroleumsvirksomhet i Barentshavet sørøst – om klima, økonomi og
sysselsetting» av Mads Greaker og Knut Einar Rosendahl, samt på de forklaringer Greaker
og Rosendahl ga for retten.
Anførslene er knyttet til blokker i Vedtaket som ligger i Barentshavet sørøst. De
vurderinger Greaker og Rosendahl har foretatt, knytter seg som nevnt i pkt. 5.2.3 ikke
eksplisitt til blokkene i Vedtaket, men til Barentshavet sørøst.
Fra side 3 i rapporten til Greaker og Rosendahl, under overskriften «Hovedfunn», fremgår:
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, 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.
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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 Pöyrys rapport om regionale sysselsettingseffekter. Så vidt
vi kan forstå har Pöyry 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 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 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 funnene våre er vår konklusjon at Konsekvensutredningen med
underrapporter ikke et tilstrekkelig gjennomarbeidet grunnlag for å fatte Lisensvedtaket og
for åpningen av 23. konsesjonsrunde. Vi begrunner dette med tre forhold:
I.
Il.
Ill.

Det er mange, til dels alvorlige, feil og mangler i utredningen.
Petroleumsvirksomhet i Barentshavet sørøst innebærer en rekke ikke-verdsatte
miljøvirkninger som private oljeselskaper ikke vil ta hensyn til i tilstrekkelig grad.
Petroleumsskatteregimet er utformet slik at investeringer som ikke er
samfunnsøkonomisk lønnsomme likevel vil kunne bli gjennomført av private aktører.

Når det gjelder statens anførsler vises til pkt. 4.3 og pkt. 5.3.1. Når det særlig gjelder
spørsmålet knyttet til økonomi, har staten gjort gjeldende at de vurderinger som er gjort i
forbindelse med åpningsvedtaket er tilstrekkelige for formålet. Staten erkjenner imidlertid
at det er en regnefeil i KU, men har vist til at den ble rettet opp. For øvrig dreier det seg –
slik staten ser det – om forskjellige måter å presentere tallene på.
Retten har merket seg Greaker og Rosendahls konklusjon. Etter det retten forstår baserer
den seg ikke på reglene i petroleumsloven med tilhørende forskrifter og
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forvaltningspraksis. Slik retten ser det er spørsmålet om vurderingene i KU tilfredsstiller
kravene det er redegjort for under pkt. 5.3.2.
Greaker og Rosendahl har særlig trukket frem at det er feil i KU fordi inntekts- og
kostnadsanslagene ikke er diskontert og at nasjonale og globale klimakostnader ikke er tatt
med ved beregningene. De har også vist at andre ikke-verdsatte kostnader, som for
eksempel muligheten for ukontrollerte utslipp ikke er hensyntatt, og videre at det er feil
knyttet til angivelse av sysselsettingseffekter. De mener videre at det er feil at det ikke er
tatt hensyn til oljeprisfallet etter åpningsbeslutningen og at skattereglene kan medføre at
det blir gjort bedriftsøkonomiske investeringer som er samfunnsøkonomisk ulønnsomme.
Retten kan ikke se at utredningsplikten omfatter klimakonsekvenser av CO₂-utslipp fra olje
og gass eksportert til utlandet, og således heller ikke kostnadene ved slike utslipp. Slik
retten ser det har det formodningen mot seg at norske myndigheter skal ha en plikt knyttet
til utslipp som andre land er folkerettslig ansvarlig for. Skulle det legges til grunn, måtte
det fremgått klart av reglene. Det gjør det ikke. Det er heller ikke vist til at slike
konsekvenser er forsøkt kartlagt i forbindelse med andre åpningsprosesser.
Greaker og Rosendahl har på side 13 i sin rapport vist til at det i Direktoratet for
økonomistyring sin veileder i samfunnsøkonomisk analyse på side 60 sies at i prinsippet
skal alt som påvirker ressursbruken eller velferden til noen i samfunnet, tas med, men at
dette begrenses til virkninger for grupper i Norge. Det sies imidlertid at det i noen tilfeller
kan det være grunn til også å inkludere virkninger for områder eller land utenfor Norge,
noe som for eksempel vil være relevant ved analyser av globale miljøvirkninger der Norge
har forpliktet seg gjennom internasjonale avtaler.
Retten kan ikke se at det som fremgår av veilederen i samfunnsøkonomisk analyse kan tas
til inntekt for at kostnader knyttet til CO₂-utslipp fra eksportert olje og gass skulle vært
vurdert. Det er nærliggende å oppfatte uttalelsen slik at det kan være grunn til å inkludere
miljøvirkninger i andre land pga. av aktivitet i Norge, dvs. aktivitet Norge har ansvar for.
Retten viser til gjennomgangen av enkelte bestemmelser om dette under pkt. 5.2.2.
De aller fleste forhold Greaker og Rosendahl for øvrig har tatt opp er det som kan betegnes
som utelatelser, slik som manglende diskontering, manglende beregning av kostnader
knyttet til nasjonale CO₂- utslipp, manglende beregninger av andre ikke-verdsatte
kostnader, manglende vurdering av fremtidige oljepriser og manglende presentasjon av
virkninger av skattesystemet.
Hvorvidt det var feil å utelate slike opplysninger som Greaker og Rosendahl har påpekt,
beror som nevnt på om dette kan anses som brudd på utredningsplikten. Det er i liten grad
pekt på rettskilder som tilsier at det gjør det.
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Når det gjelder manglende diskontering har miljøorganisasjonene riktignok fremholdt at
det følger av praksis at det skal gjøres. De har vist til konsekvensutredningen fra juni 1988
som ble utarbeidet i forbindelse med åpningen av Barentshavet sør i 1989 samt til
Oljedirektoratets dokument «Økonomisk vurdering av uoppdagede petroleumsressurser i
havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja» fra 2010. Til dette har staten replisert
at informasjonen om reservoarer var langt sikrere i de to eksemplene enn det som gjelder
for Barentshavet sørøst og at det av den grunn ga mening å foreta en diskontering. Det er
slik retten ser det ikke grunnlag til å konstatere at det foreligger brudd på
forvaltningspraksis at tallene ikke ble diskontert i KU.
Slik retten ser det vil spørsmålet om utelatelsene er brudd på utredningsplikten bero på hva
som er formålet med denne ved åpningen av et nytt område. Som det fremgår av
«Petroleumsloven. Kommentarutgave», jf. pkt. 5.3.2 kreves det ved åpning at «enkelte
sentrale spørsmål vedrørende en eventuell utbygging av en forekomst, utredes i
tilstrekkelig grad til at myndighetene forsvarlig kan foreta en avveining av risiko og
ulemper mot økonomiske og sosiale fordeler, hvis det skulle finnes petroleum i
kommersielle mengder på det området som åpnes». Utredningen må således være
tilstrekkelig til at det kan foretas en forsvarlig avveining på åpningstidspunktet.
Hva som gir grunnlag for en forsvarlig avveining på tidspunktet for åpningen må ses i lys
av at det skal foretas en konsekvensutredning før igangsettelse av eventuell drift og
produksjon og at plan for igangsettelse krever departementets godkjennelse, jf.
petroleumsloven § 4-2. Ved konsekvensutredningen på dette stadiet skal bl.a. forventede
inntekter til staten beregnes og nasjonale sysselsettingsvirkninger estimeres, inklusive
ringvirkninger, jf. PUD/PAD-veilederen på side 25. Planen for utbygging og drift kan bare
godkjennes av departementet dersom prosjektet viser akseptabel samfunnsmessig
lønnsomhet og er rimelige og robuste mot endringer i prisen for olje og gass. Dersom disse
vilkårene ikke er oppfylt, må planen legges frem for Stortinget for godkjennelse, jf.
PUD/PAD-veilederen side 9.
Hvorvidt diskonterte tall mv. var nødvendig for å foreta en forsvarlig vurdering på
tidspunktet for åpning av Barentshavet sørøst, må også ses i sammenheng med
datagrunnlaget beregningene baserer seg på. Som det fremgår av pkt. 5.2.3 er estimatet av
olje og gass basert på et dokument utarbeidet av OD, og som det fremgår kan det
konstateres at omfanget av olje og gass i Barentshavet sørøst er ganske usikkert. Med en
slik usikkerhet får utelatelser Greaker og Rosendahl har trukket frem mindre betydning ved
forsvarlighetsvurderingen.
Etter dette er det rettens oppfatning at opplysningene i KU tilfredsstiller kravene som
følger av petroleumsloven § 3-1 med tilhørende regelverk til tross for de utelatelser
Greaker og Rosendahl har påpekt. Opplysningene i KU var tilstrekkelige for formålet.
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Manglende opplysninger Greaker og Rosendahl har påpekt, vil i det alt vesentlige bli
vurdert ved en eventuell utbygging og drift av en eller flere blokker.
Enkelte av de forhold Greaker og Rosendahl har pekt på gjelder opplysninger i KU som de
mener er uriktige eller misvisende. Dette gjelder for det første en feil i KU ved at brutto
salgsverdi i Lavt scenario er dobbelt så høyt som det korrekte tallet. Staten er enig i dette.
Miljøorganisasjonene er på den annen side enige i at denne feilen ikke har forplantet seg til
nettotall brukt i KU. Videre er de enige i at feilen er rettet opp i St. Meld. nr. 36 (20122013) og at feilen som ble begått i KU ikke har hatt betydning for beslutningen om åpning
av Barentshavet sørøst og således heller ikke for Vedtaket.
Greaker og Rosendahl har også gjort gjeldende at KU er misvisende mht.
sysselsettingseffekter. Slike effekter vil – slik retten oppfatter det – også bli vurdert ved en
eventuell utbygging og drift, jf. nærmere ovenfor om dette. I den utstrekning KU er
misvisende på dette punkt er det for øvrig rettens oppfatning at det ikke er grunn til å regne
med at feilen har virket bestemmende på beslutningen om å åpne Barentshavet sørøst og
således heller ikke for Vedtaket. Åpningen av Barentshavet sørøst bygger på flere hensyn
enn de økonomiske, bl.a. strategiske. At de opplysninger Greaker og Rosendahl mener er
riktige mht. sysselsettingseffekter ville medført at åpningsbeslutningen ikke ble fattet, kan
retten vanskelig se for seg.
Miljøorganisasjonene har også fremholdt at en vurdering på tidspunktet for utbygging og
drift bare vil knytte seg til presumptivt lønnsomme felt, mens felt som ikke blir åpnet vil
innebære en kostnad for staten pga. av skattereglene. Denne effekten burde – slik
organisasjonene ser det – vært vurdert i forbindelse med åpning. Retten oppfatter det slik at
effekten av skattereglene vurderes løpende i forbindelse med skattepolitikken. For øvrig er
det rettens oppfatning at det er snakk om så vidt marginale forhold at det ikke er grunn til å
regne med at opplysninger om dette ville medført at beslutningen ikke ble fattet.
Etter dette konkluderer retten med at anførsler knyttet til feil og mangler vedrørende
økonomiske forhold ikke leder til at Vedtaket er ugyldig.
5.3.6 Anførsel om mangelfull begrunnelse
Miljøorganisasjonenes anførsel om mangelfull begrunnelse knytter seg til et krav oppstilt i
rettspraksis om at begrunnelsen må gi tilstrekkelig grunnlag for å bedømme om et vedtak
lider av innholdsmessige feil, jf. f.eks. Rt. 1981 side 745. Det er fremholdt at manglene ved
begrunnelsen speiler manglene i utredningen.
Miljøorganisasjonene har også vist til at det følger særlige strenge krav til begrunnelse pga.
Grunnloven § 112, uten at det er konkretisert. Etter rettens oppfatning er det vanskelig å se
at denne anførselen går lenger enn kravet oppstilt i rettspraksis.
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Staten har gjort gjeldende at anførslene ikke medfører at Vedtaket er ugyldig.
Etter rettens oppfatning er det ikke påvist forhold som tilsier at Vedtaket er ugyldig pga.
mangelfull begrunnelse. Anførselen fører ikke frem.
5.3.7 Oppsummering og konklusjon på spørsmålet om Vedtaket er ugyldig fordi det er
begått saksbehandlingsfeil, fordi det er lagt til grunn feil faktum eller fordi
begrunnelsen er mangelfull.
Det foreligger ikke feil ved utredningsplikten som medfører at Vedtaket er ugyldig. Det er
heller ikke feil i det faktum Vedtaket bygger på som medfører ugyldighet. Heller ikke
anførselen om at det er mangler ved begrunnelsen fører frem.
5.4 Konklusjon
Miljøorganisasjonenes anførsel om av Vedtaket bryter med Grunnloven § 112 har ikke ført
frem. Det har heller ikke anførslene om saksbehandlingsfeil mv. Staten ved Olje- og
energidepartementet skal derfor frifinnes.
5.5. Sakskostnader
Staten har vunnet saken, og hovedregelen er at staten da har krav på full erstatning for sine
sakskostnader, jf. tvisteloven § 20-2 første og annet ledd. Fra dette utgangspunktet gjøres
det unntak i lovens tredje ledd som lyder slik:
Motparten kan helt eller delvis fritas for erstatningsansvar hvis tungtveiende grunner gjør det
rimelig. Det legges særlig vekt på
a)
om det var god grunn til å få saken prøvd fordi den var tvilsom eller først ble
bevismessig avklart etter saksanlegget,
b)
om den vinnende part kan bebreides at det kom til sak eller har avslått et rimelig
forlikstilbud, eller
c)
om saken er av velferdsmessig betydning og styrkeforholdet partene imellom tilsier
slikt fritak.

For at det skal gjøres fritak for kostnadsansvaret må – som det fremgår av lovens ordlyd –
tungtveiende grunner gjøre det rimelig. Ved avgjørelsen av dette skal det særlig legges
vekt på forhold som fremgår av bokstavene a) – c). Etter rettens oppfatning foreligger ikke
slike forhold.
Saken har reist spørsmål om forståelse av Grunnloven § 112 som ikke har vært prøvd
tidligere. Avgjørelser fra Høyesterett viser at avklaring av prinsipielle spørsmål kan være
en tungtveiende grunn som gjør det rimelig med fritak for kostnadsansvaret. Noen
avklaring foreligger imidlertid ikke ved tingrettens dom; det vil eventuelt først skje ved
Høyesteretts avgjørelse. Retten er således av den oppfatning at heller ikke dette forholdet
kan begrunne fritak.
Konklusjonen er derfor at staten har krav på dekning av sine sakskostnader:
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Staten har fremsatt et krav på kr 580 000. Kravet gjelder salær til prosessfullmektigen og
én av de rettslige medhjelperne. Kostnaden anses nødvendig, idet det er lagt vekt på at det
ut fra betydningen av saken har vært rimelig å pådra dem, jf. tvisteloven § 20-5.
Iht. tvisteloven § 20-6 annet ledd første punktum bestemmes at saksøkerne og
partshjelperen skal hefte felles for statens krav på sakskostnader. Det er ved denne
avgjørelsen lagt vekt på bestemmelsen i § 20-6 annet ledd annet punktum. Det er ikke
begjært fordeling av ansvar etter tvisteloven § 20-6 annet ledd tredje punktum.
***
Dommen er ikke avsagt innen fristen på to uker i tvisteloven § 19-4 femte ledd annet
punktum. Årsaken skal derfor oppgis i dommen, § 19-4 femte ledd fjerde punktum.
Årsaken til at toukersfristen er overskredet er først og fremst at utarbeidelse av dommen
har vært arbeidskrevende, men også pga. andre løpende arbeidsoppgaver.
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DOMSSLUTNING
1

Staten v/Olje- og energidepartementet frifinnes.

2

Föreningen Greenpeace Norden, Natur og Ungdom og Besteforeldrenes klimaaksjon
dømmes i fellesskap til innen 2 – to – uker å betale sakskostnader med 580 000 –
femhundreogåttitusen – kroner til staten v/Olje- og energidepartementet.
Retten hevet

Hugo Abelseth

Rettledning om ankeadgangen i sivile saker vedlegges.
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Veiledning om anke i sivile saker
I sivile saker er det reglene i tvisteloven kapitler 29 og 30 som gjelder for anke. Reglene for
anke over dommer, anke over kjennelser og anke over beslutninger er litt ulike. Nedenfor
finner du mer informasjon og veiledning om reglene.
Ankefrist og gebyr
Fristen for å anke er én måned fra den dagen avgjørelsen ble gjort kjent for deg, hvis ikke
retten har fastsatt en annen frist. Disse periodene tas ikke med når fristen beregnes (rettsferie):
- fra og med siste lørdag før palmesøndag til og med annen påskedag
- fra og med 1. juli til og med 15. august
- fra og med 24. desember til og med 3. januar
Den som anker, må betale behandlingsgebyr. Du kan få mer informasjon om gebyret fra den
domstolen som har behandlet saken.
Hva må ankeerklæringen inneholde?
I ankeerklæringen må du nevne
- hvilken avgjørelse du anker
- hvilken domstol du anker til
- navn og adresse på parter, stedfortredere og prosessfullmektiger
- hva du mener er feil med den avgjørelsen som er tatt
- den faktiske og rettslige begrunnelsen for at det foreligger feil
- hvilke nye fakta, bevis eller rettslige begrunnelser du vil legge fram
- om anken gjelder hele avgjørelsen eller bare deler av den
- det kravet ankesaken gjelder, og hvilket resultat du krever
- grunnlaget for at retten kan behandle anken, dersom det har vært tvil om det
- hvordan du mener at anken skal behandles videre
Hvis du vil anke en tingrettsdom til lagmannsretten
Dommer fra tingretten kan ankes til lagmannsretten. Du kan anke en dom hvis du mener det
er
- feil i de faktiske forholdene som retten har beskrevet i dommen
- feil i rettsanvendelsen (at loven er tolket feil)
- feil i saksbehandlingen
Hvis du ønsker å anke, må du sende en skriftlig ankeerklæring til den tingretten som har
behandlet saken. Hvis du fører saken selv uten advokat, kan du møte opp i tingretten og anke
muntlig. Retten kan tillate at også prosessfullmektiger som ikke er advokater, anker muntlig.
Det er vanligvis en muntlig forhandling i lagmannsretten som avgjør en anke over en dom. I
ankebehandlingen skal lagmannsretten konsentrere seg om de delene av tingrettens avgjørelse
som er omtvistet, og som det er knyttet tvil til.
Lagmannsretten kan nekte å behandle en anke hvis den kommer til at det er klart at dommen
fra tingretten ikke vil bli endret. I tillegg kan retten nekte å behandle noen krav eller
ankegrunner, selv om resten av anken blir behandlet.

6769
Retten til å anke er begrenset i saker som gjelder formuesverdi under 125 000 kroner
Hvis anken gjelder en formuesverdi under 125 000 kroner, kreves det samtykke fra
lagmannsretten for at anken skal kunne bli behandlet
Når lagmannsretten vurderer om den skal gi samtykke, legger den vekt på
- sakens karakter
- partenes behov for å få saken prøvd på nytt
- om det ser ut til å være svakheter ved den avgjørelsen som er anket, eller ved
behandlingen av saken
Hvis du vil anke en tingretts kjennelse eller beslutning til lagmannsretten
En kjennelse kan du som hovedregel anke på grunn av
- feil i de faktiske forholdene som retten har beskrevet i kjennelsen
- feil i rettsanvendelsen (at loven er tolket feil)
- feil i saksbehandlingen
Kjennelser som gjelder saksbehandlingen, og som er tatt på bakgrunn av skjønn, kan bare
ankes dersom du mener at skjønnsutøvelsen er uforsvarlig eller klart urimelig.
En beslutning kan du bare anke hvis du mener
- at retten ikke hadde rett til å ta denne typen avgjørelse på det lovgrunnlaget, eller
- at avgjørelsen åpenbart er uforsvarlig eller urimelig
Hvis tingretten har avsagt dom i saken, kan tingrettens avgjørelser om saksbehandlingen ikke
ankes særskilt. Da kan dommen isteden ankes på grunnlag av feil i saksbehandlingen.
Kjennelser og beslutninger anker du til den tingretten som har avsagt avgjørelsen. Anken
avgjøres normalt ved kjennelse etter skriftlig behandling i lagmannsretten.
Hvis du vil anke lagmannsrettens avgjørelse til Høyesterett
Høyesterett er ankeinstans for lagmannsrettens avgjørelser.
Anke til Høyesterett over dommer krever alltid samtykke fra Høyesteretts ankeutvalg.
Samtykke gis bare når anken gjelder spørsmål som har betydning utover den aktuelle saken,
eller det av andre grunner er særlig viktig å få saken behandlet av Høyesterett. Anke over
dommer avgjøres normalt etter muntlig forhandling.
Høyesteretts ankeutvalg kan nekte å ta anker over kjennelser og beslutninger til behandling.
Hvis de blir tatt til behandling, er det som regel hvis spørsmålet har betydning utover den
aktuelle saken, hvis andre hensyn taler for at anken bør prøves, eller hvis saken reiser
omfattende bevisspørsmål.
Når en anke over kjennelser og beslutninger i tingretten er avgjort ved kjennelse i
lagmannsretten, kan avgjørelsen som hovedregel ikke ankes videre til Høyesterett.
Anke over lagmannsrettens kjennelser og beslutninger avgjøres normalt etter skriftlig
behandling i Høyesteretts ankeutvalg.
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En viktig dom
De svakhetene dommen har, viser fremover til neste skrittet i
utviklingen av retten til miljø. Det er først når retten er anerkjent at
vi kan få en reell diskusjon om hva retten innebærer, skriver Hans
Petter Graver.

02.02 -08.02

AKTUELT
klart I utakt med en bred politisk konsensus, skriver Hans Petter Graver. Foto: Odin Drønen .

Hans Petter Graver
Professor ved Det j uridiske
faku ltet, UiO

Regjeringens vedtak om tildeling av
utvinningstillatelser på den norske
kontinentalsokkelen i 23. konsesjonsrunde er ikke i
strid med den såkalte miljøparagrafen, Grunnlovens
paragraf 112. Det slo Oslo tingrett fast torsdag..i..
januar j sjn dom i saken Greenpeace Norge og Natur
og ungdom hadde anlagt mot staten. De to
organisasjonene saksøkte staten da de mente at
vedtaket om å åpne opp nye områder for utvinning av
olje og gass strider mot miljøparagrafen, som fastslår
et «enhver har rett til et miljø som sikrer helsen» og

til at naturens ressurser skal disnoneres hasert nå en

ÅRHUNDRETS RETTSSAK

Greenpeace og Natur og
Ungdom har saksøkt staten for
brudd på Grunnlovens
miljøparagraf gjennom å åpne
for oljeboring i Arktis.
Søksmålet ble behandlet i Oslo
tingrett 14.-22 . november 2017.
Denne uken kom dommen, og
saksøkerne tapte mot staten .
Jussprofessor Hans Petter
Graver var aktor i
kunstprosjektet «Århundrets

I

6771
rettssak ». en iscenesettelse av

langsiktig betraktning som «ivaretar denne rett også
høsten s søksmål som fant sted i
for etterslekten». De anførte at verden opplever en
Kirkene s i februa r 2017.
alvorlig menneskeskapt global oppvarming som
krever drastiske og snarlige tiltak, mens vedtaket
innebærer det motsatte og vil føre til gigantiske utslipp. Til tross for dette tapte de
altså saken i første runde.

Saken er den første hvor norske domstoler behandler betydningen av miljøets
grunnlovsvern som en individuell rettighet. Selv om rundt 130 land anerkjenner
retten til miljø i sine grunnlover, er saken blant de første også i en internasjonal
sammenheng. Til tross for den negative domsslutningen gir dommen et viktig
bidrag til anerkjennelsen av en grunnleggende rett til et forsvarlig miljø. Den
bidrar til å legge diskusjonen om det eksisterer en rett til miljø bak oss, og å bringe
diskusjonen om hva en slik rett innebærer over i et nytt spor.

Til tross for den
negative
domsslutningen gir
dommen et viktig
bidrag til
anerkjennelsen av en
grunnleggende rett til et
forsvarlig miljø.

Staten hevdet som sitt hovedargument at det ikke er noen
materiell grense i grunnlovsbestemmelsen for hva slags
politikk staten kan føre når det gjelder hensynet til
miljøet. Grunnlovens paragrafll2 kan etter det staten
hevdet ikke forstås som en individuell
rettighetsbestemmelse. Det eneste bestemmelsen
pålegger staten er å treffe tiltak for å sikre miljøet. Men
Stortingets valg av tiltak er etter statens syn ikke
underlagt domstolskontroll. Staten hevdet at det for øvrig
er «uklart hvor langt tiltaksplikten ellers er ment å være
underlagt slik kontroll. Statens prinsipale syn er at den
ikke er det».

Den argumentasjonen ble blankt tilbakevist av tingretten. Retten mente at
paragraf 112 er en rettighetsbestemmelse. «En slik forståelse ligger innenfor
bestemmelsens ordlyd og ingen avgjørende rettskilder taler mot», skrev retten.
Retten understreket at ikke ethvert inngrep i miljøet vil være i strid med
rettigheten, det er «inngrep over en viss terskel som aktualiserer bestemmelsen».
Retten var heller ikke enig i at Stortingets valg av tiltak, og bedømmelsen av om
tiltakene er tilstrekkelige og ikke er underlagt domstolskontroll. Dersom
Stortinget har vurdert spørsmålet, er det grunn til «å legge stor vekt på Stortingets
oppfatning». Men Stortingets oppfatning er ikke avgjørende, og den binder ikke
domstolene, som må foreta en selvstendig vurdering. Dette er i samsvar med en
tradisjonell og sunn tilnærming til spørsmålet om domstolskontrollen av de andre
statsorganene med utgangspunkt i Grunnlovens bestemmelser.

1

Slik retten legger opp domstolskontrollen er det således i
prinsippet ikke grunn til å skille mellom vernet av retten
Retten mente at
til miljøet og vernet av andre individuelle rettigheter som
paragraf 112 er en
for eksempel eiendomsretten. Dette er en prinsipiell og
rettighetsbestemmelse.
viktig avklaring som klart tar avstand fra et syn om at å
bringe slike saker inn for domstolene representerer en
<<amerikanisering» eller en utillatelig rettsliggjøring av politiske spørsmål. At
domstolskontrollen utvides til å omfatte også retten til miljø er en konsekvens av
at Stortinget vedtok å grunnlovsfeste retten til miljø, ikke av
miljøorganisasjonenes søksmål.

Dette er en viktig
avklaring som tar

Dommen er på den annen side mindre vellykket når det
gjelder innholdet av denne rettigheten. Retten kom
staten delvis i møte ved å si at det er en sammenheng
mellom den individuelle retten i bestemmelsens første
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avsnitt og tiltaksplikten for staten som er fastslått i
bestemmelsens tredje avsnitt. Retten skriver om dette at
«det foreligger en rettighet etter § 112 dersom plikten
etter tredje ledd ikke er oppfylt». Det vil si at hvis staten
har en plikt til å iverksette tiltak for å sikre miljøet, så er
en unnlatelse av dette også en krenkelse av borgernes
individuelle rett til et sunt miljø. Det er i og for seg greit
nok. Men så fortsetter den, «dette betyr altså at et vedtak
som det aktuelle ikke er forbudt dersom tiltaksplikten etter§ 112 tredje ledd er
oppfylt». Her svikter det i logikken. Slik retten utlegger bestemmelsen innebærer
den individuelle retten ikke annet enn at staten iverksetter tiltak. Men det er jo
ikke det bestemmelsen sier, retten og tiltaksplikten er uavhengig av hverandre.

avstand fra synet om at
å bringe slike saker inn
for domstolene er en
«amerikanisering» av
politiske spørsmål.

Det kan jo godt tenkes at noen inngrep er av en slik karakter at skadevirkningene
av dem ikke kan avbøtes, for eksempel om myndighetene vedtar å tillate utslipp i
en fjord som fører til omfattende og uopprettelig skade. Siden det ikke finnes
mulige tiltak i et slikt tilfelle, kan det heller ikke finnes noen tiltaksplikt å oppfylle.
Men det må være åpenbart at bestemmelsen likevel må kunne innebære et krav
' om at staten avstår fra å foreta inngrepet.
Terskelen i de to delene av bestemmelsen behøver heller
ikke være lik. Det kan jo tenkes at skadevirkningene av et
Retten mente at det
inngrep ikke er store nok til at bestemmelsen forbyr dem
ikke relevant å ta i
etter første avsnitt, men at det likevel er grunn til å si at
betraktning utslipp av
staten har en plikt til å avbøte eller dempe skadene etter
002 i utlandet fra olje
tredje avsnitt. Rettens resonnement om at borgeren har
en individuell rett med hensyn til miljøet hvis staten ikke
og gass eksportert fra
har oppfylt tiltaksplikten og ingen rett til miljø hvis
Norge.
staten ikke har en tiltaksplikt holder dermed ikke. De to
delene av bestemmelsen må sees uavhengig av hverandre
hvis det i det hele tatt skal gi noen mening å si at bestemmelsen gir en individuell
rett overfor myndighetene ved inngrep som overstiger en viss terskel. Ellers vil jo
ikke bestemmelsen være noe annet enn en rett for enhver til å reise sak om å få
prøvd om tiltaksplikten i tredje avsnitt er oppfylt.

At tilbudet må
begrenses er erkjent på
mange områder, så som
våpen, tobakk og kull,
og må legges til grunn
også når det gjelder
petroleum.

Den direkte grunnen til at retten ga staten medhold var
likevel ikke denne logiske inkonsistensen, men rettens
syn på hvilke konsekvenser det er relevant å ta i
betraktning ved bedømmelsen av om retten etter
paragraf 112 er krenket. Retten mente her at det ikke
relevant åta i betraktning utslipp av C02 i utlandet fra
olje og gass eksportert fra Norge, når det skal vurderes
om et vedtak innebærer et brudd på paragraf 112. Her
viste retten at ethvert land etter folkeretten er ansvarlig
for sine egne utslipp. Retten hoppet med dette bukk over
at det som saken dreide seg om ikke var virkningene av utslipp fra forbrenning av
olje og gass, men virkningene av åta ytterligere olje og gass opp fra havbunnen.
Tar man olje og gass opp fra de reservoarer hvor det ligger lagret, vil det føre til
utslipp av C02 til atmosfæren. Disse utslippene vil være en direkte følge av vedtak
truffet av norske myndigheter og av handlinger utført i Norge, uavhengig av hvem
som brenner oljen og gassen og hvor dette skjer. Det er derfor vanskelig å forstå
hvordan man kan mene at miljøkonsekvenser som er en direkte følge av slike
vedtak og handlinger ikke er relevant åta i betraktning.
Rettens tilnærming her må være basert på en ensidig
oppmerksomhet om «utslipp». Men både miljøet og

Det er synd at retten så
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klodens klima kan skades på mange andre måter enn
lett kjøpte statens
utslipp, og Grunnlovens paragraf 112 har ingen
argumentasjon her.
begrensning i sitt virkeområde til utslipp. Selv om
utslippsreduksjoner står sentralt i det internasjonale
klimasamarbeidet, er det en bred forståelse for at det å redusere utslipp ikke bare
innebærer åla være å brenne fossilt brennstoff. Hvor store utslippene i verden blir
er avhengig av både tilbud og etterspørsel, og begge deler må reduseres om
utslippene skal gå ned. Et bredt spekter av virkemidler er nødvendig, og det er
irrasjonelt å unnta en av de viktigste driverne, nemlig det globale tilbudet av
fossilt brennstoff. Her kan det nasjonale argumentet snus på hodet: Norge er bare
ansvarlig for den delen av det globale tilbudet som vi selv står for, og vår plikt til å
iverksette tiltak påvirkes av hva andre land gjør eller ikke gjør på dette feltet.
Akkurat som hvert lands ansvar er begrenset til tiltak for å redusere egen
etterspørsel og bruk som fører til utslipp, har hvert land ansvar for egne tiltak som
kan redusere tilbudet av stoffer som fører til utslipp. At tilbudet må begrenses er
erkjent på mange områder, så som våpen, tobakk og kull, og må legges til grunn
også når det gjelder petroleum.
Det kunne kanskje ikke forventes at Oslo tingrett på dette punkt avsa en dom som
så direkte talte hele den norske petroleumspolitikken midt imot. Men det er synd
at retten så lett kjøpte statens argumentasjon her, og at den ikke gjennomskuet
argumentasjonen om at de viktigste klimavirkningene av petroleumspolitikken er
irrelevante ved Grunnlovens paragraf 112. Det er nettopp ved å trekke opp
rammene for politikken og å sikre at den bygger på et rasjonelt grunnlag at
domstolsprøvingen har sin misjon. Det er rom for uenighet om hva slags tiltak
staten skal iverksette i klimapolitikken, og det bør også en domstol respektere.
Men det bør ikke være rom for åla staten helt få slippe å foreta kompenserende
tiltak med den begrunnelse av vår olje brennes av andre. Slik retten har
argumentert har den langt på vei «fredet>> petroleumspolitikken med hensyn til
Grunnlovens paragraf 112.
Dommen er dårlig nytt for klimapolitikken også på et
annet punkt. I vurderingen av virkningene av en
Tingretten har avsagt
utslippsøkning som følge av vedtaket peker retten på at
en viktig dom, som også norske C02-utslipp utgjør totalt 1,5 promille av
vil bli lagt merke til
utslippene i verden. I et slikt lys fremstår alt vi gjør i
internasjonalt.
Norge som marginalt når det gjelder klimatrusselen.
Dette river grunnen under ethvert norsk klimatiltak. En
ting er at det fører til at Grunnloven paragraf 112 ikke gjelder klimaspørsmål, noe
som står i direkte motstrid til det retten ellers sier om dette. En annen, og mer
alvorlig side, er at norske klimatiltak generelt sett fremstår som marginale og
dermed unødvendige. Hvorfor skal vi for eksempel redusere utslipp fra
transportsektoren eller i landbruket hvis det bare påvirker brøkdeler av promiller
av verdens utslipp? Har vår klimapolitikk ingen annen begrunnelse enn at vi har
påtatt oss internasjonale forpliktelser? Her er dommen klart i utakt med en bred
politisk konsensus, både i de folkevalgte organer og i befolkningen for øvrig.
Til tross for svakhetene i fastleggingen av innholdet av
Grunnlovens paragraf 112 og i de klimapolitiske
Det pågår en utvikling i
resonnementene, har tingretten avsagt en viktig dom,
mange land for å gjøre
som også vil bli lagt merke til internasjonalt. Svakhetene
retten til miljø mer
er forståelige i lys av at dommen er et pionerbidrag, ikke
bare i Norge, men også internasjonalt med hensyn til å
effektiv.
fastsette innholdet av retten til miljø på klimaområdet.
Det pågår en utvikling i mange land for å gjøre retten til miljø mer effektiv. Selv
om mange land anerkjenner denne retten i sine grunnlover, er det et
gjennomgangstema at retten ikke kan håndheves av domstolene. Enhver sak som
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er en tilbakevisning av dette er viktig for miljøet. Derfor er det viktig at dommen
så klart slår fast at retten til miljø er en individuell rett som kan håndheves av
domstolene, og at domstolene kan overprøve de vurderingene som er gjort av
lovgiveren og forvaltningen. Tingretten har avsagt en viktig dom, som også vil bli
lagt merke til internasjonalt.
De svakhetene dommen har, viser fremover til neste skrittet i utviklingen av retten
til miljø. Det er først når retten er anerkjent at vi kan få en reell diskusjon om hva
retten innebærer. Denne diskusjonen har vært hemmet av usikkerhet om hvorvidt
en slik rett i det hele tatt eksisterer. Denne usikkerheten kan vi nå legge bak oss.
Dommen gir også et første bidrag til en diskusjon om rettens innhold. Ved at
dommen så klart viser hvordan vi ikke kan tenke om en rett til miljøet, gir den
inspirasjon til en videre tenkning om hvordan retten bør utformes.
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Jan Fridthjof Bernt ved Universitetet i Bergen mener
miljøorganisasjonene bør
anke klimadommen. MDC.
og SV mener staten må ta
regningen.
- Det virker som en ganske absurd
tolkning av Grunnlovens paragraf mat klimagassutslipp som
stammer fra norsk virksomhet,
skal være fullstendig irrelevante
når selge utslippet skjer utenfor
Norges grenser, sier jusprofessor
Jan Fridthjof Bernt ved Universitetet i Bergen ,

Bilag ~
Søndag 14. januar 2018

Greenpeace og Natur og Ungdom tapte sist uke klimarettssaken som gikk for Oslo tingrett
førjul.
Tingretten konkluderte med
at Regjeringens t ildeling av oljelisenser i Barentshavet ikke strider mot Grunnlovens paragraf
112, miljøparagrafen, som slår
fast at staten skal verne om naturen og miljøet for fremtidige generasjoner.
Organisasjonene ble også dømt
til å betale statens saksomkostninger på over en halv mil !ion
kroner. De fikk to uker på seg til
å anke - eller betale.
Jusprofessoren er klar på at
han mener dommen bør ankes,
av særlig to grunner:

1. Tingretten mener utslipp utenfor Norge Ikke teller
Miljøorganisasjonene argumenterte i retten med at utdeling av
nye oljelisenser fra norsk side gir
store klimagassutslipp 0ere tiår
inn i fremtiden, noe som reduserer sjansen for å nå målene for Paris-avtalen.
Bernt visertil at partene i retten
var enige om at miljøparagrafen
ikke bare gjelder lokal miljøpå•
virkning, men også klima.
Men retten mente at miljøparagrafen begrenser seg til å omhandle utslipp fra oljevirksomheten som skjer i Norge, og ar
utslipp som genereres når oljen
brukes utenfor Norges grenser,
er irrelevante.
- Med denne tolkningen kan

man gjøre hva som helst, bare påvirkningen skjer andre steder. Det
blir nesten som å si at vi ikke er
ansvarlige for skadevirkningene
om vi senderoppen rakett, og den
lander i et annet land, sier han.
Han trekkerogså parallellertil
korrupsjonslovgivningen - den
har bestemmelser som omhandler korrupsjon begått av nordmenn i utlandet, selv om ingen
nordmenn rammes - og reglene
om eksport av våpen til utlandet.
Bernt mener tingrettens avgrensning på dette punktet bør
få en nyvurdering i Høyestereu.
- Det ville være mildt sagt oppsiktsvekkende om retten legger
til grunn at Stortinget h ar vedtatt
en grunnlovsbestemmelse med
hovedmål å verne klodens klima,

.ø,lenpo"en

men som ikke kan brukes til å vurdere forsvarligheten av det vi gjør
som har størst betydning for klimaet, sier han.
2. Bør slippe å betale
statens omkostninger
Jusprofessoren reagerer også på
at miljøorganisasjonene biedømt
til å betale statens saksomkostninger.
- Jeg synes det er svært oppsi ktsvekkende at man ikke fant grunnlag for å frita o rganisasjonene for
saksomkostningene. Reuens begrunnelsen for ikke å gjøre det,
er merkelig, sier Bernt.
Han visertil at loven åpner for å
frita den tapende parten fra å dekke saksomkostninger dersom saken er spesielt vanskelig eller har
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DANMARK

I varetekt for
voldtekt av
norsk 19-åring
En dansk domstol har varetektsfengslet en 18 år
gammel mann.som mistenkes for å ha voldtatt
en 19 år gammel norsk
kvinne i havnen iAalborg
nyttårsaften.
18-åringen nekter
straffskyld og har anket
beslutningen om varetektsfengsling. (NTB)
SYRIA

BBC: Meldinger
om klorgassangrep
Kilder i det opprørerkontrollerte Øst-Ghouta
utenfor Damaskus sier
det er gjennomført et
klorgassangrep mot området, melder BBC.
Øsr-Ghouta bombes
daglig av syriske regjeringsstyrker og deres
russiske allierte. Helsearbeidere opplyser at seks
personer behandles for
pustevansker. ( NTB)

SV [RI GE

Mannskutt
og drept
To menn ble funnet skutt
i Helsingborg i Sverige
fredag kveld. Den ene av
dem døde kort t id etter,
mens tilstanden for den
andre betegnes som alvorlig.
Den ene av mennene,
en 23-åring, ble kort tid
etter erklært død, mens
den andre mannen , en
22-åring, ble sendt til
sykehus med alvorlige
skader. Begge betegnes
som kjenninger av politiet, skriver Aftonbladet.
(NTB)
Greenpeace og Natur 011 Ungdom tapte sist uke rettssaken
mot staten om oljeboring I
Barentshavet. Professor Jan
Fridthjof Bernt ved Universitetet I Ber1en mener tingrettens tolkning av mlijøparagrafen er «urimelig».

prinsipiell betydning. Klimarettssaken er begge deler, mener Bernt.
Han viser til at miljøorganisasjonene blant annet fikk medhold
i sin tolkning av at miljøparagrafen er en rettsbestemmelse som
kan brukes av folket ti I å klage
statlige vedtak inn for retten .
- Staten bør betale
Rasmus Hansson i MDG mener
staten må tilby seg å dekke omkosen ingene, dersom organisasjonene beslutter ikke å anke. De
har også mulighet til å anke bare
omkostningsspørsmålet til lag-

mannsretten.
-Staten bør betale saksomkostningene fordi det bare er takket
være søksmålet fra Greenpeace og
Natur og Ungdom at det nå er slått
fast at norske borgere kan bru ke

Grunnlovens miljøparagraf 112 i
retten, sier Hansson
Han får støtte av Lars Haltbrekken i SV.
- Det ha r vært viktig å få prøvet Grunnlovens miljøparagraf,
og staten bør tilby seg å betale, i
alle fall egne saksomkostninger,
sier han.
Det blir ikke aktuelt, skriver
kommunikasjonsrådgiver Ella
Ege Bye i en e-post til Aftenposten . Hun understreker at retten
kom frem til at det ikke var grunnlag for fritak, og at statens krav er
moderat.
- Det er ikke naturlig at staten
overprøver denne vurderingen,
skriver Bye.
Greenpeace har Ikke bestemt seg
Ledelsen i Natur og Ungdom fikk

under land smøtet i helgen klarsignal til å anke dommen.
Leder Truls Gulowsen i Greenpeace sier organisasjonen ennå
ikke har bestemt seg for om den
vil anke.
Han mener rettens beslutning
om at miljøorganisasjonene må
dekke alle saksomkostninger,
kan ha en avskrekkende effekt på
fremtidige miljøsøksmål.
- Det er få som tar miljøsaker
for retten i Norge sammenlignet
med i Sverige og Danmark. Om
noen velger å gå til retten for salamandre eller fremtidige generasjoner, bør de ikke løpe risikoen
ved å måtte dekkestatensomkostni nger i tillegg, sier han.

~

Med denne tolk~ ningen kan man
gjøre hva som helst,
bare påvirkningen
skjer andre steder
Jusprofessor Jan FrldthJof Bernt

ANGOLA

Presidenten
sparker lederen
for oljefond
Angolas presidenr, Joåo
Louren~o. har sparket
lederen for landets oljefond, Jose Filomeno Dos
Santos.
Dos Santos, som er
sønn av Angolas tidligere president Jose Eduardo dos Santos, har ledet.
Angolas oljefond de siste
seks årene.
De lekkede Panama-papirene avslører hvordan
Jose Filomeno Dos Santos ga firmaettil sin nære
venn fean-Claude Bastos,
Quantum Globa l, i opp·
drag å forvalte milliardfondet.
Bastos investerte deretter flere av fondets milliarder i selskap der han
selv har eierinteresser,
skriver The Guardian.
(NTB)
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Jwsprofessor om
l<limadommen: - Det blir
som å si at vi il<l<e er
ansvarlige for skadene om
vi sender opp en rakett og
denland erietann etland
Jan Fridthjof Bernt ved UiB mener
miljøorganisasj onene bør anke klimadommen. MDG
og SV mener 's taten må ta regningen.
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l!J FOTO : Handout / Reuters
Greenpeace og Natur og Ungdom tapte sist uke rettssaken mot staten om oljeboring i
Barentshavet. Jan Fridthjof Bernt ved UiB mener tingrettens tolkning av miljøparagrafen er
«urimelig» .

Av: Stine Barstad

Publisert: 13.jan.2018 19:00
Oppdatert: 16.jan.2018 10:00

annonse

- Det virker som
en ganske absurd
tolkning av
Grunnlovens
paragraf 112 at
klimagassutslipp
som stammer fra
norsk virksomhet
skal være
fullstendig
irrelevante når
selve utslippet
skjer utenfor
Norges grenser,
sier jusprofessor
ved Universitetet i Bergen, Jan Fridthjof Bernt.

©®®
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Greenpeace og Natur og Ungdom tapte sist uke
klimarettssaken som gikk for Oslo tingrett før jul.
Tingretten konkluderte med at Regjeringens
tildeling av oljelisenser i Barentshavet ikke strider
mot Grunnlovens paragraf 112, miljøparagrafen, som
slår fast at staten skal verne om naturen og miljøet
for fremtidige generasjoner.
Organisasjonene ble også dømt til å betale statens
saksomkostninger på over en halv million kroner. De
fikk to uker på seg til å anke - eller betale.
• Bakgrunn: Derfor mener de staten bryter
grunnloven i oljepolitikken

Jusprofessoren er klar på at han mener dommen bør
ankes, særlig av to grunner:

Tingretten
mener utslipp
utenfor Norge
ikke teller
1.

Miljøorganisasjonene
argumenterte i retten
med at utdeling av nye
oljelisenser fra norsk side
liJ Vidar Ruud/ NTB scanpix

gir store klimagassutslipp

Professor ved UiB, Jan
Fridthjof Bernt.

flere tiår inn i fremtiden,
som reduserer sjansen

for å nå målene for Paris-avtalen.
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Bernt viser til at partene i retten var enige om at
miljøparagrafen ikke bare gjelder lokal
miljøpåvirkning, men også klima.
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Men retten mente at miljøparagrafen begrenser seg
til å omhandle utslipp fra oljevirksomheten som
skjer i Norge, og at utslipp som genereres når oljen
brukes utenfor Norges, er irrelevante.
- Med denne tolkningen kan man gjøre hva som
helst, bare påvirkningen skjer andre steder. Det blir
nesten som å si at vi ikke er ansvarlige for
skadevirkningene om vi sender opp en rakett, og den
lander i et annet land, sier han.
Han trekker også paralleller til
korrupsjonslovgivningen, som har bestemmelser
som omhandler korrupsjon begått av nordmenn i
utlandet, selv om ingen nordmenn rammes, og
reglene om eksport av våpen til utlandet.
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Bernt mener tingrettens avgrensning på dette
punktet bør få en ny vurdering i Høyesterett.
- Det ville være mildt sagt oppsiktsvekkende om
retten legger til grunn at Stortinget har vedtatt en
grunnlovsbestemmelse n1ed hovedmål å verne
klodens klima, men son1 ikke kan brukes til å
vurdere forsvarligheten det vi gjør som har størst
betydning for klimaet, sier han.

Bør slippe å betale statens
omkostninger
2.

Jusprofessoren reagerer også på at
miljøorganisasjonene ble dømt til å betale statens
saksomkostninger.
- J eg synes det er svært oppsiktsvekkende at man
ikke fant grunnlag for å frita organisasjonene for
saksomkostningene, og rettens begrunnelsen for
ikke å gjøre det, er merkelig, sier Bernt.
Han viser til at loven åpner for å frita den tapende
parten fra å dekke saksomkostninger dersom saken
er spesielt vanskelig eller har prinsipiell betydning.
Klimarettssaken er begge deler, mener Bernt.
Han viser til at 1niljøorganisasjonene blant annet
fikk 1nedhold i sin tolkning av at miljøparagrafen er
en rettsbestemmelse som kan brukes av folket til å
klage statlige vedtak inn for retten.
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- Staten bør betale
Rasmus Hansson i MDG mener staten må tilby seg å
dekke omkostningene, dersom organisasjonene
beslutter ikke å anke. De har også mulighet til bare å
anke 01nkostningsspørsmålet til lagmannsretten.
- Staten bør betale sakson1kostningene fordi det
bare er takket være søksmålet fra Greenpeace og
Natur og Ungdom at det nå er slått fast at norske
borgere kan bruke Grunnlovens miljøparagraf 112 i
retten, sier Hansson
Han får støtte av Lars Haltbrekken i SV.
- Det har vært viktig å få prøvet Grunnlovens
miljøparagraf, og staten bør tilby seg å betale, i alle
fall egne saksomkostninger, sier han.
Det blir ikke aktuelt, skriver
ko1nmunikasjonsrådgiver Ella Ege Bye i ene-post til
Aftenposten. Hun understreker at retten kom frem
til at det ikke var grunnlag for fritak, og at statens
krav er moderat.
- Det er ikke naturlig at staten overprøver denne
vurderingen, skriver Bye.

Greenpeace har ikke bestemt s e g
Ledelsen i Natur og Ungdom fikk under landsmøtet i
helgen klarsignal til å anke dommen.
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Leder Truls Gulowsen i Greenpeace sier
organisasjonen ennå ikke har bestemt seg for om
den vil anke dommen.
Han mener rettens beslutning om at
miljøorganisasjonene må dekke alle
saksomkostninger kan ha en avskrekkende effekt på
fremtidige miljøsøksmål.
- Det er få som tar miljøsaker for retten i Norge
sammenlignet med i Sverige og Danmark. Om noen
velger å gå til retten for salamandre eller fremtidige
generasjoner, bør de ikke løpe risikoen ved å måtte
dekke statens omkostninger i tillegg, sier han.

Har du gått glipp av disse sakene?
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Bilag l/

Departementets regnefeil er fremste ankepunkt i
klimasøksmålet

Truls Gulowsen (th), leder i Greenpeace Norge og leder i Natur og Ungdom Ingrid Skjoldvær utenfor
Oslo Tinghus i Oslo. Greenpeace Norge og Natur og Ungdom saksøkte den norske staten for åpning av
oljeboring i Barentshavet. Besteforeldrenes klimaaksjon er partshjelp i klimasøksmålet. Rettssaken i
Oslo tingrett startet 14. november. Isskulptur med Grunnlovens paragraf 112. Det er første gang
Grunnlovens paragraf 112 prøves for retten. Miljøparagrafen slår fast at staten skal verne om naturen
og miljøet for framtidige generasjoner. Foto: Cornelius Poppe/NTB scanpix

Diskonteringskrøll
Tingrettens avgjørelse i klimasøksmålet står til stryk i eksamen i
bedriftsøkonomi.
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Gøril Bjerkan, siviløkonom NHH/cand.oecon .. jurist, stipendiat ved
Institutt for privatrett, Universitetet i Oslo

Klimasøksmålet illustrerer først og fremst at synet på klimatrusselen er i sterk
endring. Og dernest at tiden ennå ikke er moden for å ta de fulle konsekvenser av det.
Regjeringsadvokatens innledende latterliggjøring av saksøkerne med påfølgende refs
fra tidligere høyesterettsdommer Ketil Lund, viser dessuten spennet mellom det
etablerte og det nye synet.
Klimaforkjemperne fikk heller ikke drahjelp av et paradigmeskifte, slik Metoo har
vært for samfunnets syn på menns maktutøvelse. Et ukontrollert oljeutslipp i
nordområdene kunne nok gjort susen i så måte.
Det var derfor som forventet at klimaforkjemperme ikke nådde helt frem i første
runde. Staten ble frifunnet for påstanden om at tildeling av letetillatelser i
Barentshavet i 2016 var ugyldig fordi vedtaket var i strid med grunnlovens
miljøparagraf.
Dommen var likevel en seier for miljøorganisasjonene fordi den fastslår at
grunnlovens paragraf 112 gir den enkelte en rett til et forsvarlig miljø, som kan
håndheves av domstolene.
Saksøkerne hadde imidlertid en annen begrunnelse - en såkalt subsidiær anførsel for sin påstand om ugyldighet, som etter min mening er adskillig mer interessant å
dvele ved hva gjelder muligheten for å nå frem i neste runde. Denne knytter seg til
departementets økonomiske beregninger.

Les også: Miljøbevegelsen tapte «norgeshistoriens første klimarettssak»
Da Stortinget vedtok å åpne Barentshavet sørøst i 2013 var det på bakgrunn av
beregninger av feltets samfunnsøkonomiske lønnsomhet. Olje- og
energidepartementet gjorde beregningene. Ulykkeligvis glemte de å diskontere
anslagene for fremtidige kontantstrømmer.
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Alle som har gått opp til eksamen i bedriftsøkonomisk analyse, vet at manglende
diskontering står til stryk. Årsaken er opplagt; det svaret du sitter igjen med er feil og
derfor ubrukelig som beslutningsgrunnlag.
De sakkyndige økonomene i retten beregnet at feilene i beslutningsgrunnlaget
medførte at nåverdien ble redusert fra 280 til 41 milliarder kroner i et antatt høyt
scenario og sogar ble negativ i et lavt scenario.
Det er derfor noe overraskende, og kanskje særlig for lesere av denne avisen, når
tingretten skriver at den ikke kan finne begrunnelse i rettskildene for at man i denne
type beregninger har plikt til å diskontere. Men begrunnelsen er opplagt: hensynet til
korrekt beslutningsgrunnlag.
Det er som å etterlyse en rettslig begrunnelse for å addere korrekt.
Les også: Olje er lov

For det andre sier tingretten at det på tidspunkt for beslutning om åpning av feltet i
alle tilfelle var så stor usikkerhet om det meste, slik at det hadde ingen betydning at
man glemte å diskontere kontantstrømmene. Men dersom usikkerheten var så stor,
var det ve] nettopp dette som skulle vært formidlet til Stortinget, og ikke en positiv
nåverdi på inntil 280 milliarder kroner.
Det tredje og siste argumentet tingretten fremfører mot at regnefeilen var av
betydning, er at man uansett på et senere tidspunkt, når produksjonstillatelsene gis,
skal gjøre vurderinger av lønnsomhet. Det er for så vidt korrekt. Problemet med et
slikt resonnement er at det er en annen type beregninger som gjøres når
produksjonstillatelsene gis. Da foretas beregninger bare for deler av helheten. Og for
de delene som på det tidspunkt er antatt drivverdige. Men frem til da er det påløpt en
rekke kostnader til leting og prøveboring, som er «sunk cost» for samfunnet og skal
derfor ikke tas med.
Denne senere beregningen er altså noe ganske annet enn den samfunnsøkonomiske
lønnsomhetsberegningen som ligger til grunn for i det hele tatt å åpne feltet, hvor
alle relevante kostnader og inntekter for samfunnet inngår.
Les også: Vitnet mot staten

Man spør ikke samme spørsmål, og får derfor ikke samme svar. Og feil i første runde
rettes ikke opp i neste runde.
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Det gjenstår å se om dommen blir anket. I fravær av et oljeutslipp er nok muligheten
for å nå frem med en anke størst hva gjelder anførselen som er tuftet på regnefeil.
Mens klimaorganisasjonene mest ønsker seg gjennomslag for påstanden om brudd
på paragraf 112.
Og slike rettssaker koster. På tross av at saken hadde klare prinsipielle sider, ble
saksøkerne pålagt å betale statens sakskostnader på 580.000 kroner. Man kan med
rette spørre om størrelsen på sakskostnadene hindrer at viktige samfunnsinteresser
kommer til orde, slik Lise Marie Sundsbø og Nikolai K. Winge gjorde i innlegg i DN 8.
januar.
Også erfaringen med Goliat-feltet viste at departementets beregninger av
samfunnsøkonomisk lønnsomhet for oljefeltene har et forbedringspotensiale (jf.
kronikk av Kari Elisabeth Kaski i denne spaltes. desember).
Desto viktigere å få fastslått at regjeringen har ikke bare et parlamentarisk, men også
et rettslig, ansvar for at slike beregninger er underlagt grunnleggende kvalitetskrav.
(Vilkår)
Les også:

•
•
•
•

Vi trenger et nytt kontrollorgan i miljøretten
Tjuetomilliarderslatteren
Feil konklusjoner om Goliat
Søviknes fornøyd med lav avkastning
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Lita skrift

Snømoking

Uavgjord klimasak

Det er ingen løyndom. Den einskildårsaka som fører til flest
hjarteinfarkt hjå mellomaldrande og eldre, er snømoking.
.Vi vet at det i våre nordiske land
er høyest forekomst av akutte
hjerteinfarkt på den kaldeste
tiden av årer.( .. .) Det er veldig
sannsynlig at mye av denne effek·
ten skyldes virkningen av kulde
på blodtrykket>, seier Helge Istad.
som er spesialist i indremedisin
til nettstaden ABC.
, Snømåking, særlig måking
av tung våt sn0, er en meget
tung fysisk aktivitet. Det er ikke
ra personer som har ratt sitt før·
ste hjerteinfarkt etter slik aktivitet>, legg han ril og forte! at
blodårene trekkjer seg saman i
ku lde. Det skal heller ikkje leggjast skjul på at underskrivne
går på betablokkarar, rett nok i
låg dose.
, Men læll!, som Trine Skei
Grande plar seia.
Eg har ansvar for å få bort
snøen på eit område som dekkjer vel 200 kvadratmeter. Difor
kjende eg på ei viss uro då eg
kom heim an 110 tysdag. Det
hadde korne 35 cm nysnø. Heldigvis kom dotter mi på femten
heim samstundes som eg. Eg
gav klar ordre.
- Du må nok moka . Eg m å

et gjekk som mange
venta. Greenpeace, Natur
og Ungdom og Besteforeldrenes klimaaksjon tapte klimasøksmålet mot staten. Oslo
tingrett meiner regjeringsvedtaket frå 2016 om å dele ut ti
nye løyve til å utvinne olje i nye
område i Barentshavet , ikkje er
i strid med miljøparagrafen i
Grunnlova - paragraf 112.
Paragrafen seier at alle har
rett til eit helsesamt og mangfaldig miljø der naturressur•
sar vert forvalta ansvarleg, at
denne retten og skal tryggjast
for komande slekter, og ar starlege styresmakter er pliktige til
å setje i verk tiltak for å syte for

hjelpa veslebror din med lek-

at det skjer.

SER VEKK FRÅ EKSPORT
MiljøoTganisasjonane argumen-

sene. Dessutan h ar eg ikkje
blodtrykk til slikt.
Så gjekk eg inn. Det gjekk eir
kvarter. Ei rasancle dotter kom
inn. «Se hva du har gjort med
uggs-ene mine!~
Dei som ikkje veit kva uggs er,
lyt slå opp. Så stom,a ho opp på
romer sitt og smelte att dora. Det
var ikkje anna råd, eg måne sjølv
ta ka ansvar. Eg las meg opp på
internert. Mellomaldrande menn
må kle seg godt før dei går ut og
mokar, stod det der. Eg kledde
meg godt. Etter ne minutt dreiv
sveitten. Det enda med at eg stod
der i ein tynn bomullsgenser. Eg
kunne ha moka i bar overkropp,
men av omsyn til grannelaget ler
egvera.
Erter ein og ein halv time
var eg ferdig både i bokstavleg
og metaforisk tyding. Eg fekk
ikkje hjarteinfarkr sjølv om eg
eksponerte blodtrykket mitt for
kulde.
, Ser du, pappa>, sa dotter mi då eg kom inn. «Du har
ikke problem med blodtrykket. Neste gang kan du gjøre alt

Hovudargumentet ril staren
- at miljøparagrnfen ikkje gjev
individ og organisasjonar rettar
som kan avgrense politisk sty•
resmakt og hindre vedtak og
handlingar som inneber risiko
for negative verknader for miljøet - vart likevel avvist.
Tingretten slår fast at paragraf 112 «er e n rettighetsbestemmelse som kan innebære
at vedtak som det aktuelle er
ugyldig,. men kjem likevel til
ar staten ikkje har brote retten
i paragrafen i dette tilfeller.
Domn1en i det som var
Noregs fyrste klimasøksmål,
kan sjåast som ein delsiger for
miljørørsla. Dei tapte søksmålet
om utvinningsløyva. men vann
slaget om miljøparagrafen. I
alle fall for no.
Utfallet frå ein tingrettsdom
er de rimot lite verdt som retts~
leg argument i andre saker. For
a korne dit må saka til Høgsterett. Aeire jurisrar meiner difor
at miljøorganisasjonane bør

terte for at dei ti utvinningsløyva i Barentshavet har irreversible miljøskadeverknader og
ikkje går overeins med behovet
for å redusere verdas og Noregs
C02•utslepp. I tillegg meiner
dei vedtaka bak løyva byggjer
på så grove sakshandsamings·
feil at dei bør gjerast ugyldige
av den grunn og.
Konklusjonen frå tingretten
er at inngrep med negativ konsekvens for miljøet ben-e kan
kjennast ugyldige etter para•
graf 112 dersom dei er rav et
visst omfang, . og dersom det
ikkje er sett i verk , adekvate og
nødvendige, avhjelpande mil•
jøtiltak - og at ingen av delane
er oppfylte for utvinningsløyva
i Barentshavet. «Risikoen både
for (tradisjonell) miljøskade
og klimaforverring som følgje
av Vedtaket er begrenset, og
avhjelpende tiltak er tilstrekkelige•. seier dommen.
For å korne til den konklusjonen legg tingretten til grunn

Miljøorganisasjonane tapte klimasøksmålet mot staten,
men vann slaget om miljøparagrafen i Grunnlova.
Siste ord er ikkje sagt.
KLIMASØKSMÅL
EVAAALBERG UNDHEIM
e11a @dagogtid. no

D

anke dommen , både for å få
ei meir bindande avklaring og
fordi dei meiner tingrettsdommen har andre punkt som er
veike og til dels motstridande.
Inge Lorange Backer har vore
ekspedisjonssjef i Lovavdelinga
i Justisdepartementet i 14 år og
jobba i Miljøverndepartementet
i to periodar. l dag er han professor emeritus ved Institutt for
offentleg rett ved Universitetet
i Oslo, med lovgjevingslære og
miljøreu som spesialfelt. Han
er ikkje overraska over at miljøorganisasjonane ikkje vann
fram , men ser gode argument
for å anke.
- Frå fagleg hald er det eit
alminneleg synspunk1: at dommen bør ankast.

selv!i

J.H.

Arkivert
At julbodskapen skullevera
eit fribrev til å bombe.
deporteraog skytavilt,
overgår la ngt det vi lærte i
bibelsogetimane før i tida.
Redaktør Asgeir Olden
i Dag og Tid 7.januar 1988

Skal Greenpeace anke, er det 1kkJe fora teste rettane I m1IJoparagrafen I Grunnto\la Utgangspunktet vart er a stoppe le1tmg etter olJe v1 meiner khmaet 1kkJe toler, se1e1
Truls C.ulowsen
I

at C02-utslepp frå norsk olje
og gass som vert eksportert
til utlandet, ikkje skal takast
med i vurderinga av om para•
graf 112 er broren. Grunngjevinga e r at norske styresmakter
ikkje har tiltak for å redusere
utslepp utanlands, og ar dei fo lkerettslege pliktene etter både
Kyotoavtalen og Parisavralen
og er knytte opp til nasjonale
utsleppsmål.
Når det gjeld utslepp innanlands, understrekar tingretten
at norske C02•utslepp berre
utgjer 1,5 promille av utsleppa
globalt , og at dei ti urvinningsløyva , innebærer bare helt marginal økning av totale norske
utslipp for petroleumssektorens andeh.
Retten avviser og at vedtaka
om utvinning byggjer på faktafeil. Det vert gju rt gjt:11num t:iu

Bakgrunn
KLIMASØKSMÅLET
■

Greenpeace, Natur og
Ungdom og Besteforeldrenes
klimaaksjon saksøkte staten for
å døle ut li nye løyve til 6
utvinne olje i nye område i
Barentshavet.

■

Det meinte utvinningsleyve

vør i strid med den nye
miljøparagrafen i Grunnlove,
paragraf 112. møn fekk ikkje
støtte i Oslo tingrett.
■ Miljøparagrafen er frA 1992.
men vart spissa og flytta inn i
menneskerettskapittelet i
Grunnlova ved revisjonen i

2014.
■

Detta ver fyrste gong
miljøparagrafen vart prøvd for
ein domstol.

argumentasjon Backer kallar
•litt for lettvinn•.

- Frå fagleg hald er det eit al minneleg
synspunkt at dommen bør ankast.
Inge Lorange Backer,jussprofessor

- FULLSTENDIG SKIVEBOM

Det som har skapt mest diskusjon i dei juridiske miljøa, e r likevel ar tingrensdommen ser vekk
frå utsleppa frå eksportert olje og
gass. Det er den svakaste sida ved
dommen, ifølgje Backer.
- Resonnementet til retten
her gjer at paragraf 112 mistar
heilt verdi i klimaspørsmål. Det
er eiu såpass urimeleg konsekvens at det i seg sj ølv er grunn
til åra saka vurdert på nytt. Der
er ikkje grunn til at ansvarsfordelinga etter internasjonalt
avtaleverk skal vere avgjera nde
for tolkinga av Grunnlova. Vi
har mange døme på at norsk
rett går lenger i å serje miljøkrav og -rettar enn det vi h ar
folkerettsleg plikt til, seier han.
Jan Fridtjof Bernt, som er
professor emeritus ved juridisk fakultet ved Universitetet
i Bergen. jamfører tolkinga til
tingretten med det å ikkje ta
ansvar for skadeverknadeue ved
å skyte opp ein rakett så lenge
han landar i eit anna land.
Argumentet om at dette følgjer av at Noreg gjennom folkeretten berre står ansvarleg for
klimautslepp på eige ten;torium, b]es han av.

- Det er fi1llstendig skivebom, for det handlar om to
ulike spørsmål. Det eine er kva
Noreg har forp likta seg til overfor andre land gjennom avtalar.
Det andre er kva Stortinget har
forplikta seg til overfor borgarane i sitt eige land gjennom
Grunnlova, seier Bernt.
- Vert konklusjonen annleis om uts lepp utanlands vert
rekna inn?
- Då må det vurderast kva
som skjer ute i verda dersom
vi ikkje vinn ut olja. Så lenge vi
sel olje til land som er bundne
av internasjonale avtalar, er
der ikkje sikkert det vert mindre utslepp av det. Men dette er
vanskelege spørsmål. og eg har
ikkje svara. Innvendinga mi
er dette ikkje uran vida1-e kan
springast OVC'r s0111 irrelevant.
Høgsterett m å ta stilling til korleis desse spørsmåla skal vurderast, seier han.
Jussprotessor Hans Petter
Graver ved Universitetet i Oslo
reagerer og på at tingretten
marginaliserer norske utslepp
i global kontekst. Det riv grunnen under alle norske klimatiltak, argumenterer hau i ein
kronikk i Morgenbladet.
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Det var kø inn i Oslo tingrettunderklimasøksmalet mot staten. LeiarTruls Culowsen i Greenpeace Norge meiner søksmålet har gjort at miljøparagrafen i Grunnlova er meir kj@nd og står sterkare no enn før. Foto HeikoJunge/ NTB scanpix
EIN ETABLERT TRUSSEL

Dei tre juristane trur ikkje miljø·
rørs la har mykje å tape på å anke
saka , sjølv om det i teorien inneber ein risi ko for ii miste delsigeren som no ligg der. At paragraf
112 inneber ein individuell rett
som kan prøvast for domstolen,
er godt argu mentert i dommen
og i tråd med ordlyden i paragrafen, meiner dei.

- Eg ser det som lite truleg at
Høgste rett kjem til eit anna syn
på dette, seier Bernt.
Skulle det likevel skje, vil det
gje grunnlag for nye krav om nye
verkemiddel for å kunne realisere retten til godt miljø og skikkeleg klima. meiner Backer.
- Det kan verte litt som i Altasaka, der organisasjonane tapte,
men saka førte til ein god del nye
verkemiddel likevel, seier han.
Erlend Andreas Me thi, som
e1· seniatTådgjevar ved Noregs
nasjonale institusjon for men-

neskerettar, seier diskusjonen
om dei jussteoretiske spørsmåla
ved tingrettsdommen kjem til å
h alde fram og om miljøorganisasjonane ikkje ankar dommen.
Diskusjonen kjem hl a halde
fram til miljøparagrafen flir ei
avklari ng i Høgsterett, anten som
følgje av ein anke eIler eit anna
søksmål seinare.
Tingrettsdommen i seg sjølv
kan og ha psykologisk verknad
både i politikken og i rettssystem et. Det seier jussprofessor Eirik
Holmøyvik ved Unive rsitetet i
Bergen.
Dommen har etablert ein trussel om at paragraf 112 kan gjere
vedtak ugyldige, noko som kan
påverke politiske styresmakter
til å vere m eir fØre va r og gjcre
ekstra grundige vurderingar i
framtida, meiner han. Det vil og
kunne stimulere hl nye søksmål i
meir konkrete utsleppsspørsmål.
som til dømes dumping av gru-

veslam i Førdefjorden. og når det
gjeld vern og forvalting av narurressursar.
VILVIDARE

Det er ikkje avklart om m iljøorganisasjonane kjem t il å anke
tingrettsdommen enno. Fristen
er 5 . februar. og d et er Green•
peace avgjerda står og fell på.
Landsmøtet i Natur og Ungdom
støttar ein anke, og det same
gjer Besteforeldrenes k limaak•
sjon.
Tidlegare høgsterettsdom•
mar Ketil Lund e r representant
fo r sistnemnde. Han er sterkt
k ritisk til at de n norske produ ksjonen som går hl utlandet
for brenning og utslepp, vert
sett som irrelevant, og at domme n berre vurderer dei isolerte
effe ktane av dei ti utvinnings•
løyva. uta n å sjå dei i kontekst
med utsleppshistorikke n og som
eit fyrste steg i ei storstilt utvin-

ni ng i Barentshavet. Med det har
tingrettsdommen innskrenka
retten i paragraf 112 så mykje at
paragrafen står att uran inn hald,
meiner han.
- Legg vi tingrettstolkinga til
grunn, far paragrafen inga betyd·
ning for klimaet og truleg lita
betydning og når det gjeld andre
miljøspørsmål. For miljøinngrep
går som oftast inn i ei historisk
lang kjede med skadelege inngrep. seier han.
Leiar 1hlls Gulowsen i Greenpeace Norge ser det og som rett
5. anke saka, men seier der er eit
spørsmål som må vurderast ut
frå den totale ressursbruken og
opp mot andre oppgåver og kampanjar. Miljøorganisasjonane har
brukt over tre millionar kroner
på klimarenssaka al t no og er
dømde til å betale sakskostnader
på 580.000 krnner etter tapet i
tingretten.
Det motiverer likevel a t det

frå juridisk hald ikkje har korne
5.rvaringar mot å anke.
-Eg tolkar det som at det i alle
fall i.kkje er dummare enn før å
gå vidare, og at det var rett, det vi
gjorde. Det var mange i miljørørsla
som var redde for at vi kunne hole
ut paragraf 112, og at vi skulle
svekkje oppslutninga om miljøsaka ved å flytte saka frå politikken og inn i rettssalen. Eg trur vi
har tilbakevist det, seier han.
Slik han ser det, har søksmålet synt fram stor inko nsistens mellom norsk klimapolitikk og norsk oljepolitikk. og
det har gjort at paragraf 112 er
meir kjend og står sterkare no
e nn før. Skal organ isasjo nanc
gå vidare med s0ksmålet, er det
derimot ikkje for å teste para•
grafen.
- Utgangspunktet vårt er å
stoppe leiting etter olje vi meiner klimaet ikkje taler. seier
ban.
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Spørsmål nr 730 til skriftlig besvarelse vedr konsekvensutredningen som
lå til grunn for åpningen av Barentshavet sørøst
Spørsmål fra representant Per Espen Stoknes
Jeg viser til brev av 18. januar 2018 med oversendelse av spørsmål til skriftlig besvarelse fra
stortingsrepresentant Per Espen Stoknes. Representanten stiller følgende spørsmål:

"En rapport peker på feil og svakheter i konsekvensutredningen som lå til grunn for åpningen
av Barentshavet sørøst. Basert {JA denne rapporten fremgår det at feil Informasjon ogs/J ble
gjengitt på side 25 I Meld. St. 36 (2012-2013). Den mest alvorlige fellen er at inntekter og
kostnader ikke er diskontert. Denne feilen fører til at foJVentet nettoinntekt fra Barentshavet
overdrives med 160% (280 istedenfor 109 mrd). Mener statsråden at Stortinget har blitt
feilinformert da Barentshavet sørøst ble åpnet?''

Svar:
Før et område kan åpnes for petroleumsvirksomhet skal det gjennomføres en
åpningsprosess. En åpningsprosess har som formål å etablere det faglige grunnlaget for en
åpningsbeslutning og består av to deler. Den ene delen er en konsekvensutredning, den
andre en ressurskartlegging. En åpningsprosess gjennomføres av Olje- og
energidepartementet Beslutningen om eventuell åpning av et område tas av Stortinget.
For Barentshavet sørøst ble det gjennomført en geologisk kartlegging av Oljedirektoratet i
2011 og 2012. Dette skjedde parallelt med gjennomføring av konsekvensutredningen. De
forventede utvinnbare ressurser for området ble beregnet til 300 mill. Sm 3 o.e., med en
nedside på 55 og en oppside på 565 mill. Sm 3 o.e. De forventede utvinnbare ressursene
fordeler seg på henholdsvis 50 mill. Sm 3 væske og 250 mill. Sm3 o.e. gass.

Postadresse: Postboks 8148 Dep 0033 Oslo
Kontoradresse: Akersgala 59 Telefon• 22 24 90 90
Org no.: 977 161 630
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Arbeidet med konsekvensutredningen for Barentshavet sørøst startet opp med utarbeidelsen
av et forslag til utredningsprogram. For å få en god forståelse av dagens kunnskapsgrunnlag,
samt å sikre tidlig involvering av relevante fagmyndigheter/fagmiljøer, ble det som ledd i
dette gjennomført møter med sentrale direktorater og institutter innen miljø- og
fiskeriforvaltningen. I november 2011, da forslaget til program for utredning var ferdigstilt, ble
det sendt på offentlig høring. Konsekvensutredningen ble gjennomført basert på dette
programmet og innkomne høringsuttalelser. Som del av utredningen ble det gjennomført 24
ulike studier. Konsekvensutredningen ble ferdigstilt og sendt på høring 15. oktober 2012.
Konsekvensutredningen, med tilhørende høringsuttalelser, og Oljedirektoratets geologiske
kartlegging lå til grunn for Meld St 36 (2012-2013), Nye muligheter for Nord-Norge - åpning
av Barentshavet sørøst for petroleumsvirksomhet, som ble lagt fram av Stoltenberg liregjeringen 26. april 2013.
For å kunne utrede konsekvensene av eventuell petroleumsvirksomhet i Barentshavet
sørøst, måtte det etableres scenarier/fremtidsbilder for slik virksomhet i området. Den
geologiske kunnskapen om området var begrenset, da Norge og Russland siden
begynnelsen av 1980-tallet hadde vært enig om et moratorium for videre petroleumsaktivitet i
området. Scenarioene som lå til grunn for konsekvensutredningen var derfor basert på
mulige ressursutfall, ikke en ressursberegning for området. Oljedirektoratet utarbeidet et
"lavt" scenario med 15 mill. Sm 3 væske og 30 mrd Sm 3 gass, og et "høyt" scenario med 45
mill. Sm 3 væske og 120 mrd Sm 3 gass. I scenarioene ble det lagt vekt på mulig lokalisering
av leteboring/utbygging, mengder ressurser og fordeling på olje og gass, tidsperspektivet og
tenkbare utbyggingsløsninger. Dette var nødvendig for å kunne foreta en vurdering av mulige
negative virkninger for naturressurser og miljø, mulige effekter for andre brukere av aktuelle
hav- og landområder relatert til normal petroleumsaktivitet, og effekter knyttet til
ulykkeshendelser. Alt dette skal være en del av en konsekvensutredning. Scenarioene ble
også brukt for å kunne vurdere virkninger for samfunnet inkludert nasjonale og regionale
ringvirkninger.
Som det framgår av konsekvensutredningen så kan ressursene i Barentshavet sørøst være
både vesentlig større og mindre enn ressursene i de to scenarioene som ble utarbeidet. Før
åpning er det ikke mulig å forutsi hvilke eventuelle funn som gjøres og hvilke
utbyggingsløsninger som da velges i området. Dette betinger leteboringer. Derfor ble det
også presisert at en kvantifisering av de økonomiske verdiene av mulige
petroleumsressurser i Barentshavet sørøst, og dermed mulige inntekter til staten, var
forbundet med stor usikkerhet. Det man gjorde var å foreta en helt overordnet vurdering av
muligheter for statens inntekter. I utredningen er departementet helt eksplisitt på at
størrelsen på de utvinnbare ressurser, og dermed også verdien av ressursene i området, kun
kan avklares gjennom åpning og påfølgende leteboringer.
Det framgår således tydelig at departementet i åpningsprosessen for Barentshavet, og i tråd
med det forslag til utredning som var på høring, ikke har gjort en full samfunnsøkonomisk
analyse. Premisset for spørsmålet til representanten er således galt. Det er heller ikke riktig
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når representanten i sitt spørsmål skriver at "forventet nettoinntekt fra Barentshavet
overdrives" i Meld St 36 (2012-2013). De tallene det henvises til står omtalt på følgende
måte: "Dersom det gjøres driwerdige funn kan petroleumsvirksomhet i Barentshavet sørøst
gi betydelig lønnsom produksjon. Olje- og gassressurser i scenarioene ble anslått å ha en
nettoverdi på henholdsvis 280 mrd. kroner i høyt scenario og 50 mrd. kroner i lavt scenario."
Dette er altså en synliggjøring av et økonomisk potensiale, ikke en beregning av forventet
nettoinntekt.
Det spørsmålet Storti!'lget tok stilling til i 2013 var om området burde åpnes fordi det var
forsvarlig og ønskelig å åpne for petroleumsvirksomhet. Denne beslutningen er nødvendig,
men ikke tilstrekkelig beslutning for å igangsette petroleumsaktMtet i området. Det skjer først
i påfølgende proesesser. I Meld St 36 (2012-2013) oppsummerer daværende regjering derfor
på denne måten: "Gjennom åpningsprosessen for Barentshavet sørøst er det etablert et
oppdatert og styrket kunnskapsgrunnlag. På dette grunnlaget finner regjeringen at
petroleumsvirksomhet i omradet kan foregå på en forsvarlig måte. Regjeringen anbefaler
derfor at Barentshavet sørøst /Jpnes for petroleumsvirksomhet."
Lønnsomhetstesten for petroleumsaktivitet i et område skjer ikke ved åpningsbeslutningen.
Den kommer når aktivitet skal konkretiseres og gjennomføres av oljeselskapene. Første
gang skjer det gjennom selskapenes vurdering av lønnsomheten ved leting i et område.
Konkret skjer dette når et selskap beslutter om det er lønnsomt å delta i en konsesjonsrunde
gjennom å søke på areal. Deretter skjer det i flere runder gjennom de ulike beslutninger
selskapene tar i letefasen, herunder knyttet til oppfyllelse av det arbeidsprogram som
rettighetshaverne i den enkelte utvinningstillatelse har forpliktet seg til. Gjøres det funn
kommer det nye lønnsomhetstester i forbindelse med de ulike milepæler et arbeidet fram mot
en utbyggingsbeslutning medfører. Sist, men ikke minst, må de aktuelle rettighetshaverne ta
investeringsbeslutning og innlevere plan for utbygging og drift til myndighetene, hvis de vil å
bygge ut et felt.
Åpningsprosessens hovedformål er altså å kartlegge ressursgrunnlaget i det aktuelle
området, samt å se på virkningen en potensiell petroleumsvirksomhet vil kunne ha på miljø
og berørte parter for å avklare om petroleumsvirksomhet kan skje forsvarlig i området. Videre
at konsekvensutredningsprosessen er åpen og transparent slik at alle relevante syn på den
beslutning som skal tas, kommer frem. Jeg har ikke noen informasjon som tilsier at Stortinget
ikke fikk et godt beslutningsgrunnlag av Stoltenberg li-regjeringen, eller at åpningsprosessen
ikke ble gjort i henhold til regelverket.

Med hilsen

Side3

6793

VVL
WAHL-LARSEN
AOV O KAT FI R MA

Oslo tingrett
Postboks 8023 Dep
0030 Oslo
Oslo, 5. februar 2018

DIREKTE ANKE
TIL
NORGES HØYESTERETT
Sak nr.

16-1666741VI-OTIR/06

Ankende part:

Foreningen Greenpeace Norden
BOX 15164
104 65 Stockholm, Stockholms lii.n
Natur og Ungdom
Torggata 34, 0183 OSLO

Partshjelper:

Besteforeldrenes klimaaksjon
c/o Lund & Co, Akersgt 30, 0158 Oslo

Prosessfullmektiger for
Miljøorganisasjonene og
partshjelperen:

Advokat Cathrine Hambro
Wahl-Larsen Advokatfirma AS
Fridtjof Nansens plass 5, 0160 Oslo
Advokat Emanuel Feinberg
Advokatfirmaet Glittertind AS
PB 1383 Vika, 0114 Oslo

Innanket:

Staten ved Olje- og energidepartementet
Postboks 8148 Dep, 0033 Oslo

Prosessfullmektig:

Regjeringsadvokaten
v/ Regjeringsadvokat Fredrik Sejersted
og rettslige medhjelpere Anders Wilhelmsen og Ane
Egeland
Postboks 8012 Dep., 0030 Oslo

Wahl-Larsen Advokatfirma AS
Fr. Nansen s pl. 5
0160 Oslo
Telefon: 22 01 06 70

Org. nr.: 988 987 654
Email: firmapost@w la.no
www .w la.no
Web:

Bankkonto: 1503.58.45930
N00815035845930
IBAN :
DNBANOKKXXX
SWIFT:

Klientkonto : 1503.58.30135
N06115035830135
IBAN:
DNBANOKKXXX
SWIFT:

6794

VVL
1.

GLITTERTIND

Innledning

Ankende parter (Miljøorganisasjonene) gjør gjeldende at Kongelig resolusjon av 10.
juni 2016 om tildeling av 10 utvinningstillatelser på den norske kontinentalsokkelen
(23. konsesjonsrunde) er helt eller delvis ugyldig. Geografisk gjelder
utvinningstillatelsene spesielt sårbare områder, lenger nord og øst enn tidligere utdelte
utvinningstillatelser.
Den 4. januar 2017 avsa Oslo tingrett dom i saken med slik domsslutning:
1. Staten v/ Olje-og energidepartementet frifinnes.
2. Foreningen Greenpeace Norden, Natur og Ungdom og Besteforeldrenes
klimaaksjon dømmes i fellesskap innen 2-to-uker å betale sakskostnader med kr
580 000 - femhundredeogåttitusen - kroner til staten ved Olje- og
energidepartementet.
Det gjøres gjeldende at dommen er basert på uriktig rettsanvendelse og
bevisbedømmelse. Prinsipalt gjøres det gjeldende at utvinningstillatelsene er i strid
med Grunnlovens§ 112 og følgelig ugyldige. Subsidiært gjøres det gjeldende at det
foreligger forvaltningsrettslige saksbehandlingsfeil som medfører ugyldighet.
Utvinningstillatelsene er hjemlet i petroleumslovens § 3-3 som gir rettighetshaver
enerett til undersøkelser, leteboring og utvinning, og bestemmer at rettighetshaver blir
eier av petroleumen. Utvinningstillatelser er noe ganske annet enn letetillatelser som
reguleres av petroleumslovens kapittel 2. Letetillatelser gir ikke rettighetshaver verken
forventninger om eller krav på senere utvinning, eller eierskap til ressursene, slik
utvinningstillatelser gjør. Tingretten synes på flere punkter å vurdere
utvinningstillatelsene saken gjelder, som om de var letetillatelser, hvilket medfører at
utgangspunktet for drøftelsene blir feil.

2.

Direkte anke

Miljøorganisasjonene ber om tillatelse til å bringe saken direkte inn for Høyesterett, jf.
tvisteloven § 30-2. Slik tillatelse kan gis «hvor saken reiser særlig viktige prinsipielle
spørsmål som det er av betydning raskt å få Høyesteretts standpunkt til, og hensynet til
forsvarlig behandling av saken ikke taler mot direkte anke».
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Saken gjelder anvendelsen av Grunnloven § 112 som grunnlag for overprøving av
forvaltningsvedtak, som aldri har vært prøvd for domstolene før. I tillegg er saken
første gang utvinningstillatelser gitt i medhold av petroleumsloven prøves for norske
domstoler. Dette er vedtak av usedvanlig stor betydning for det norske samfunnet, og
saken reiser flere prinsipielle spørsmål knyttet til de rettslige rammene for slike
vedtak. Følgelig er det liten tvil om at vedtaket gjelder særlig viktige prinsipielle
spørsmål.
Vedtaket knytter seg til utvinningstillatelser for petroleumsutvinning og både
samfunnet og de berettigede oljeselskapene investerer fortløpende milliardsummer i
den letevirksomheten som foregår med utgangspunkt i utvinningstillatelsene. Dette er
kostnader som er helt unødvendige dersom tillatelsene kjennes ugyldige. I tillegg er
letefasen, med prøveboring, en særlig risikoutsatt fase i forbindelse med
petroleumsvirksomhet. Det er derfor viktig å få avklart Høyesterett standpunkt i saken
raskt.
Miljøorganisasjonene kan videre ikke se at hensynet til forsvarlig behandling av saken
ikke taler mot direkte anke. Saken bygger utelukkende på skriftlige bevis og sakkyndig
vitneførsel. Staten stilte ikke et eneste spørsmål til Miljøorganisasjonenes fire
sakkyndige vitner, slik at disse forklaringene fremstår særlig godt egnet for
bevisopptak.
Følgelig er vilkårene for tillatelse til direkte anke til Høyesterett oppfylt.

3.

Overordnet

Tingretten har konkludert med at§ 112 er en grunnleggende rettighetsbestemmelse
som gir den enkelte en rett til et forsvarlig miljø og at domstolene kan overprøve om
denne retten er krenket. Dette er en viktig klargjøring av rettstilstanden som
Miljøorganisasjonene er enig i.
Miljøorganisasjonene mener imidlertid at tingrettens tolking av bestemmelsen er
uriktig ved å legge til grunn at§ 112 første ledd og§ 112 tredje ledd ikke er
selvstendige bestemmelser, men må vurderes i nær sammenheng.
Miljøorganisasjonene anfører at§ 112 første ledd må vurderes isolert uavhengig av
tredje ledd. Det kan selvfølgelig tenkes iverksatt tiltak som gjør at et vedtaks
miljøforringende effekt opphører, noe som etter omstendighetene vil kunne bety at
112 første ledd ikke er overtrådt. Dette er imidlertid noe annet enn en isolert

§

3

6796

VVL

GLITTERTIND

vurdering av om den generelt utformete tiltaksplikten i tredje ledd er overholdt. Det er
mulig å se for seg et fastsettelsessøksmål med påstand om at staten ikke har overholdt
tiltaksplikten i § 112 tredje ledd, og retten kunne da nøye seg med å vurdere tredje
ledd isolert. Dette er imidlertid ikke et slikt søksmål. Det sentrale spørsmålet i
søksmålet er om Vedtaket krenker retten til et forsvarlig miljø på en slik måte at det er
i strid med Grunnloven§ 112 første ledd.
Tingretten har videre tolket § 112 uriktig ved å legge til grunn at det kun er skadelige
effekter ved utslipp fra produksjonen i Norge, og kun fra utvinningstillatelsene i dette
isolerte vedtaket, som er relevante etter§ 112. Disse effektene er, sier retten,
marginale/sterkt begrensete, og ligger - slik retten må oppfattes - under en terskel som
§ 112 første ledd oppstiller. Også dette siste, som synes å bero på den forutsetning at
det alltid gjelder en terskel, uansett hvor omfattende skader som allerede er forvoldt og
vil forvoldes ved vedtak av den karakter saken gjelder, er uttrykk for en uriktig tolking
av§ 112. Bestemmelsen gir ingen holdepunkter for slike innlysende klimaskadelige
tolkninger.
Tingretten har en påfallende fragmentert tilnærming til de spørsmålene saken reiser og
bygger særlig på følgende uriktige premisser for å komme til at vedtakets
miljøskadelige effekt er begrenset:
1. Tingretten legger til grunn at det kun er klimagass som frigjøres til atmosfæren
i Norge som er relevant å vurdere. Klimagassutslipp som frigjøres fra
norskprodusert petroleum andre steder i verden er etter tingrettens lovtolkning
irrelevante.
Denne innskrenkende lovtolkningen betyr at retten ser bort fra at det er
handlinger som skjer nettopp i Norge som bringer nytt karbon inn i
karbonkretsløpet. Disse handlingene er å fatte vedtak om utdeling av
utvinningstillatelsene og den etterfølgende petroleumsproduksjonen som
tillatelsene gir grunnlag for.
Verden opplever en alvorlig menneskeskapt oppvarming, og det kreves
drastiske og snarlige tiltak for å unngå katastrofale konsekvenser.
Utvinningstillatelsene bidrar til det motsatte, nemlig ytterligere global
oppvarming. Dette er de første utvinningstillatelsene som tildeles etter at det
foreligger sikker kunnskap om at verdens påviste fossile ressurser overstiger det
som kan brennes innenfor de temperaturmål som verden har fastsatt som
forsvarlig. Hvis handlingene 1) utdeling av nye tillatelser og 2) etterfølgende

4

6797

VVL

GLITTERTIND

petroleumsproduksjon tenkes bort, ville tilførselen av nye fossile ressurser
reduseres.
2. Tingretten fastslår videre at fordi den negative klimaeffekten av vedtaket isolert
sett har marginal/sterkt begrenset betydning (i forhold til totale utslipp i Norge
og verden), er retten til et forsvarlig miljø ikke krenket. Slik tingretten tolker§
112, skal følgelig den miljøskadelige aktivitet, og konsekvensene av aktiviteten,
vurderes isolert for hvert vedtak som treffes. Også dette er en innskrenkende
tolkning av§ 112.
Isolert vurdering av konsekvensene av disse utvinningstillatelsene i Norge. og
antakelsen om en ny terskel ved hvert nytt vedtak, er en fragmentert og
miljøskadelig tilnærming som underslår at tillatelsene inngår som første ledd i
planer om en storstilt petroleumsutvinning i Barentshavet med langt større
reelle effekter. Staten beskriver selv 23. konsesjonsrunde som det neste store
skrittet i norsk petroleumsindustri, jf f. eks. Olje- og energidepartementets
pressemelding, jf faktisk utdrag for tingretten (FU) side 4236. Formålet er å
legge til rette for omfattende ny petroleumsutvinning i et nytt område, til tross
for sikker kunnskap om at klimagassutslippene må reduseres i et drastisk
tempo. Tillatelsene legger til rette for enorme nye investeringer i
petroleumsindustrien, og åpner for produksjon som kan vedvare frem mot neste
århundreskifte, basert på disse tillatelsen og senere tillatelser- Sistnevnte kan
illustreres ved de de ytterligere 102 blokker som er utlyst i 24. konsesjonsrunde
etter at dette søksmålet ble tatt ut. Reelt sett står vi ved et veiskille og de
beslutninger som treffes nå (av staten og av petroleumsselskapene) vil komme
til å være bestemmende for Norges fremtidige bidrag til global oppvarming i
lang tid. Hvis Grunnloven§ 112 skal ha noen som helst effekt sier det seg selv
at ikke hvert enkelt steg i disse gigantiske planene kan vurderes hver for seg
under§ 112.
3. Utvikling av nye felt skjer nødvendigvis i flere faser. Tingretten bruker i praksis
faseinndelingen som begrunnelse for å stille lempelige krav til utredning av
konsekvenser på vedtakstidspunktet (juni 2016), jf bla dommen side 39. I
tillegg angis at det ikke er relevant om det «rent faktisk er vanskelig eller enkelt
å stille vilkår» i denne senere fasen. Dette er en fragmentering også av
gjeldende saksbehandlingskrav som i seg selv innebærer at rettigheten etter§
112 undergraves. Det følger riktignok av petroleumslovens§ 4-2 at eier av
petroleumsressursen (oljeselskapet som har gjort et funn) må redegjøre for
konsekvensene av feltutbyggingen, og at utredningen må godkjennes av
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departementet. Retten drøfter imidlertid ikke hvilken rettslig betydning det
har at utredningen 1) i denne fasen kun har det enkelte felt for øyet, 2) at den
gjøres av det oljeselskapet som nettopp ønsker utbyggingen gjennomført, 3) at
den gjøres på et tidspunkt hvor selskapet allerede har brukt store pengesummer
på lokalisering av funnet og planlegging av utvikling og drift i tillitt til et krav
på å få utvinne funn. Grunnloven§ 112 krever at det gjøres en overordnet og
samlet vurdering fordi det kun er slik miljøet sikres et reelt vern.
4. Tingrettens tolking er i strid med føre-var prinsippet som er nedfelt i § 112
første ledd. Det sier seg selv det ikke er mulig å sikre helse og biologisk
mangfold for nåværende og kommende slekter hvis dette
forsiktighetsprinsippet neglisjeres slik tingretten gjør._
Tingrettens «bit for bit»-vurdering innebærer at all mulig miljøskadelig aktivitet kan
gjennomføres såfremt aktiviteten kan deles opp under stadig nye vedtak.
Konsekvensen av denne lovtolkningen er at retten til et forsvarlig miljø blir uten
innhold, i hvert fall i relasjon til klimaet: Petroleumsproduksjonen i seg selv frigjør en
mengde C02 som tilsvarer ca kun 5 % av den C02 som er lagret i petroleumen som
produseres. Tingrettens resonnement innebærer at kun ca 5 % av karbonfrigjøringen
fra norskprodusert petroleum er rettslig sett relevant. I tillegg til denne
ansvarsfraskrivelsen, mener tingretten at hver enkelt negativ miljøkonsekvens skal
vurderes separat og uavhengig av den samlede belastningen aktiviteten har. Dermed
skjer ytterligere en pulverisering av ansvaret relatert til norskprodusert petroleum.
Det anføres at dette er en forfeilet lovtolkning som medfører uriktig rettsanvendelse.
Lovtolkningen innebærer dessuten en jun.disk tilnærming til et miljøproblem som
avviker fundamentalt fra en naturvitenskapelig ti1nærmingtil samme problem. Dette
til tross for at formålet med§ 112 nettopp var å sikre at miljøproblemer blir håndtert
på en forsvarlig måte av beslutningstagerne, i tråd med konklusjonen trukket fra
naturvitenskapen.
Klimavitenskapen vurderer kloden som en enhet fordi det er det eneste måten å møte
klimautfordringene på og det eneste som gir mening i klimavitenskapelig
sammenheng. Et klimagassutslipp i Asia har samme effekt på atmosfæren som et
utslipp i Norge og dermed også nøyaktig samme betydning for de som bor i Norge som
de norske utslippene. Dette er ikke bestridt av ankemotpartene.
Temperaturstigning skaper risiko i alle verdens samfunn. Parisavtalen etablerer et
omforent nivå for hvilken risiko som er forsvarlig. Parisavtalens krav er at økningen i
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den globale gjennomsnittstemperaturen «godt under 2C .. og tilstrebe å begrense
temperaturøkningen til 1,5C over førindustrielt nivå, i anerkjennelse av at dette vil
redusere risikoene og effektene forbundet med klimaendringer betydelig.» , jf avtalens
artikkel 2 a) (FU4445).
Klimavitenskapen har beregnet hvor mye ytterligere klimagasser det er rom for i
atmosfæren innenfor Parisavtalens temperaturmål, såkalte karbonbudsjetter. Det er
dokumentert at deler av verdens påviste petroleumsressurser ikke kan utvinnes hvis
temperaturmålene skal nås. Utvinningstillatelsene gjelder ikke-påviste ressurser, som
kommer i tillegg til de ressursene verden allerede har påvist og som inngår i
beregningene av hva som kan utvinnes innenfor karbonbudsjettene.
Disse forhold er ikke beskrevet eller vurdert av tingretten til tross for omfattende
bevisførsel om temaene.
Naturvitenskapen vurderer konsekvenser av miljøskade ut i fra den samlede belastning
som tiltakene medfører og basert på føre-var prinsippet. Nettopp disse prinsippene er
kodifisert i§ 112. Det er derfor oppsiktsvekkende når tingretten ved innskrenkende
lovtolkning kommer til konklusjoner som gjør det mulig å se bort fra helt vesentlige
naturvitenskapelige realiteter.

Rettens tilnærming og konklusjon betyr at det er lovlig å ødelegge miljøet og klimaet,
bare det skjer litt etter litt.
Ovennevnte har ført til at flere juridiske professorer har vært sterkt kritiske til
tingrettens resonnementer.

Bilag 1:
Bilag 2:
Bilag 3:

Hans Petter Graver i Morgenbladet 5. januar 2018.
Intervju med Jan Frithjof Bernt i Aftenposten 13. januar 2018.
Intervju med Inge Lorange Backer og Jan Frithjof Bernt i Dag og Tid 19.
januar 2018.

Retten har også en fragmentert tilnærming til saksbehandlingskravene som må stilles
for vedtak om utvinningstillatelser. Dette innebærer at forvaltningen ikke på noe
punkt i saksbehandlingen plikter å vurdere den samlede belastningen av de aktuelle
utvinningstillatelsene på klodens klima, i forhold til historiske og fremtidige utslipp fra
norskprodusert petroleum og i forhold til Norges utslippsreduksjoner. Tilsvarende er
påviste regnefeil (manglende diskontering) ansett å være uten betydning fordi
økonomiske vurderinger for det enkelte felt uansett også gjøres senere i prosessen.
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Dermed er åpenbare feil på flere hundre milliarder kroner ansett å være uten
betydning. Også på dette området har rettens resonnement påkalt fagkunnskapens
kommentarer i pressen:

Bilag 4:

Dagens næringsliv 15. januar 2018, kronikk av Gøril Bjerkan, cand oecon,
jurist og stipendiat ved juridisk fakultet, Oslo.

Om manglende diskontering uttrykte tingretten at den ikke finner noen begrunnelse i
rettskildene for en plikt til å diskontere. Bjerkans kommentar til dette var: «Det er som
å etterlyse en rettslig begrunnelse for å addere korrekt.»
Riktig anvendelse av§ 112 og relevante saksbehandlingsregler krever at vedtaket
vurderes i forhold til den samlede belastningen norskprodusert petroleum har hatt på
klimaet og forventes å ha i fremtiden og særlig i sammenheng med hvilke ytterligere
klimagassutslipp det er plass til innenfor det risikonivået verden har fastsatt som
akseptabelt.
Norskprodusert petroleum har allerede skapt 16 milliarder tonn klimagassutslipp.
Utvinningstillatelsene er det neste store skrittet i det norske oljeeventyret; siktemålet
med åpning av nye, umodne feltene i Barentshavet er omfattende
petroleumsproduksjon med sannsynlig oppstart tidligst om 10-20 år og produksjon
frem mot neste århundreskifte.
Det må også tas med i betraktningen at Norge, som er en av verdens største
petroleumsprodusenter (nr 8) ligger i toppsjiktet av utslippsstatistikken i verden (målt
per capita) og at norske utslipp fortsatt ligger klart høyere enn 1990, som er
referanseåret for vedtatte norske mål om utslippskutt.
Grunnloven§ 112 krever videre at også risiko for lokal miljøskade trekkes inn i den
samlede vurderingen. I så måte er utvinningstillatelsene denne saken gjelder også verre
enn tidligere utvinningstillatelser fordi de bringer norsk petroleumsvirksomhet nær
den sårbare iskanten, lenger nord enn noen gang før. Dette er dokumentert ved
Miljødirektoratets og Norsk Polarinstitutts frarådinger av totalt 20 av de 40 blokkene
utvinningstillatelsene omfatter.

4.

Hvorfor er nettopp de aktuelle utvinningstillatelsene ugyldige?

Det anføres at de aktuelle tillatelsene skiller seg fra tidligere utdelte tillatelser på norsk
sokkel fordi dette er de første tillatelsene som:
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1) deles ut etter utgivelsen av FNs klimapanels femte rapport og etter inngåelsen av
Parisavtalen. Parisavtalen dokumenterer at verden er enig om at det foreligger et
presserende behov for å redusere verdens C02-utslipp slik at gjennomsnittlig
temperaturstigning på kloden holdes «godt under 2C .. og tilstrebe å begrense
temperaturøkningen til 1,5C over førindustrielt nivå, i anerkjennelse av at dette vil
redusere risikoene og effektene forbundet med klimaendringer betydelig.» , jf
avtalens artikkel 2 a) (FU4445).
2) deles ut etter at karbonbudsjettet ble etablert av FNs klimapanel. karbonbudsjettet
kan beregnes på forskjellige måter, men fastlegger uansett at det er svært begrenset
«plass» til ytterligere klimagassutslipp dersom temperaturmålerne i Parisavtalen
skal nås.
3) deles ut etter at verden fikk kunnskap om at verdens oppdagede fossile ressurser
overstiger det som kan brennes.
4) deles ut etter at verden fikk ubestridelig kunnskap om at utslipp må reduseres
raskt, over hele verden, og at gjeldende tiltak utvilsomt er utilstrekkelige for å nå
avtalte mål.
Ankende parteres forståelse er at punktene 1-4 over ikke er bestridt av staten.
Det er også viktig at de aktuelle tillatelsene er for blokker som ligger lenger nord og øst
enn tidligere, og dermed nærmere sårbare områder enn noen gang før. Det anføres at
lokalmiljøets sårbarhet, og den risiko for miljøskade som oppstår ved
petroleumsutvinning i disse områdene, i seg selv er en krenkelse av rettigheten i§ 112.
Dessuten anføres at i et nødvendig valg mellom hvilke ressurser som fortsatt skal
produseres, er dette et forhold som kommer i tillegg til klimafakta som tilsier at det
foreligger en rettighetskrenkelse i forhold til§ 112.
Det finnes svært få, om noen, andre enkeltvedtak som den norske stat kan treffe som
er i nærheten av å generere like store klimagassutslipp som det disse
utvinningstillatelsene legger til rette for.

5.

Sakens faktagrunnlag og tingrettens vurdering av dette

Partene utarbeidet for tingretten en felles omforent fremstilling av deler av faktum i
saken som i sin helhet er inntatt i dommen, jf dens pkt 2.1. Som det fremgår omfattet
fremstillingen bare deler av det påberopte faktum.
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Miljøorganisasjonene presenterte for tingretten et meget omfattende faktisk materiale
som det er redegjort for i stevningen på sidene 8-36 (FU side 4976 flg) med tilhørende
bilagsmateriale.
Tingrettsdommens premisser beskriver knapt hvilket faktum som legges til grunn for
rettsanvendelsen. Imidlertid har retten konkludert med at§ 112 inneholder en retttil
miljø. For å vurdere om det foreligger en rettighetskrenkelse, er det imidlertid
nødvendig å ta stilling til hvilket faktum rettigheten og den anførte krenkelsen skal
vurderes mot. En slik vurdering av dagens faktiske situasjon i forhold til rettigheten
nedfelt i § 112 er ikke foretatt.
Eksempelvis ble det for tingretten ført bevis for at Norge ikke har startet sine
utslippskutt, mens de aller fleste andre land har lykkes med å redusere sine utslipp, jf
hjelpedokumentene på sidene 1-5 og 9-11 i faktisk tilleggsutdrag side 4 flg. Videre ble
det bevist, og det er heller ikke bestridt, at Norges innmeldte utslippsreduksjonsbidrag
(«Nationally Determined Contributions - NDC») under Paris-avtalen, og summen av
landenes innmeldte bidrag, ikke er i nærheten av å oppfylle Parisavtalens krav til å
tilstrebe å begrense gjennomsnittlig temperaturstigning til 1,SC jf f. eks. UN
Environments rapport «The Emission Gap Report» i faktisk tilleggsutdrag side 794, der
avviket mellom innmeldte bidrag og behovet for reduksjon i utslipp omtales som
«alarmingly high», jf. tilleggsutdragets. 807. Det ble også ført bevis for, og fremstod
som ubestridt, at de påviste karbonressurser i verden i dag langt overstiger den
mengden ytterligere karbon det er plass til i atmosfæren gitt at det fortsatt skal være
mulig å oppfylle Parisavtalens krav.
På side 37 i dommen redegjøres det for Miljødirektoratets og Norsk Polarinstitutts
fraråding av utdeling av utvinningstillatelser for 20 av de blokkene som faktisk ble
utdelt. Tingretten kan oppfattes dithen at den ikke er enig i at det dreier seg om
frarådning av 20 blokker som faktisk er utdelt til tross for frarådinger fra enten
Miljødirektoratet, Norsk Polarinstitutt eller begge organer. Dette faktum, som er
illustrert i hjelpedokumentet inntatt i faktisk tilleggsutdrag side 29, er imidlertid ikke
tvilsomt. Staten har ikke bestridt innholdet i hjelpedokumentene.
Disse faktiske forhold og det øvrige omfattende faktiske materiale som det er redegjort
for i stevningen samt under hovedforhandlingen, er det nødvendig at retten tar stilling
til for å vurdere om rettigheten etter § 112 er krenket.
Det er uklart hvordan retten har vurdert det faktum det er ført bevis for. Anken
forutsetter en fullstendig prøving av de faktiske forhold Miljøorganisasjonene
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påberopte for tingretten. Det vil være nødvendig å supplere bevisene med nyere
forskningsmateriale.
De samme dokumentbevis og vitnebevis påberopes for lagmannsretten som for
tingretten og det vil bli fremlagt ytterligere bevis.

6.
Rettsanvendelsen
6.1. Grunnlovens § 112
6.1.1. Hva går rettigheten etter første ledd ut på?
I pkt 5.2.1 i dommen konkluderer tingretten med at§ 112 er en rettighetsbestemmelse.
Miljøorganisasjonene er enig i dette. Retten til et miljø som sikrer helsen og en natur
der mangfold og produksjonsevne bevares er nedfelt i§ 112 første ledd.
Under pkt 5.2.2 drøfter tingretten hva rettigheten går ut på, og det angis at inngrep i
miljøet må overstige en viss terskel for å være relevant å vurdere under§ 112. Rent
generelt, dvs i forhold til alle former for menneskelig aktivitet, er dette formodentlig
riktig. Men det er feil lovtolking når tingretten mener at også utslipp fra
petroleumsaktivitet i henhold til vedtak som i denne sak, må overstige en slik terskel.
Spørsmålet om terskel kan ikke avgjøres uavhengig av sammenhengen vedtaket inngår
i: Norskprodusert petroleum har skapt 16 milliarder tonn skadelige C02-utslipp.
Vedtaket (23. konsesjonsrunde) er det neste steget for norsk petroleumsproduksjon,
som vil bidra med kanskje ytterligere 4 milliarder tonn C02. Tingretten synes å tolke §
112 slik at det gjelder nye terskler, og i sum stadig høyere terskler, for hvert nytt
vedtak om petroleumsutvinning. Dette kan åpenbart ikke være riktig tolkning av §
112.
Miljøorganisasjonene anfører at den aktivitet som Vedtaket gir grunnlag for uten
videre er av en art og et omfang som innebærer at terskelen er overskredet, og at§ 112
inneholder an absolutt grense for hvilke miljøskadelige aktiviteter som er lovlige.
Denne rettslige anførselen har tingretten ikke tatt stilling til.
Tingretten angir på side 18 rent generelt at oppfyllelse av tiltaksplikten etter tredje
ledd vil innebære at et vedtak som ellers er forbudt blir lovlig. Det fremgår videre at
rettigheten etter første ledd ikke er noe annet enn en plikt for staten til å treffe tiltak
når tiltak er tilgjengelige. Miljøorganisasjonene anfører at dette er en uriktig tolkning
av§ 112 første ledd som er i strid med ordlyden.
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Man kan tenke seg en aktivitet som medfører irreversibel miljøskade og som derfor
ikke kan avhjelpes med statlige tiltak. Et vedtak om å sprenge Jotunheimen, begrunnet
i at verden trenger grus, er et hypotetisk, men tjenlig eksempel. Vedtaket har
irreversible konsekvenser. I et slikt tilfelle har individet likevel en rettighet etter første
ledd. Konsekvensen av rettigheten er at den irreversible aktiviteten ikke kan
gjennomføres. Staten har da en plikt etter§ 112 første ledd til ikke å treffe vedtaket.
Vurdert i forhold til tredje ledd kan man alternativt si at statens tiltak er å avstå fra
aktiviteten.
En slik plikt til å avstå etter første ledd er selvfølgelig ikke uforenlig med en
tiltaksplikt etter tredje ledd, slik tingretten later til å mene. Staten plikter både å
iverksette og opprettholde klimatiltak, f.eks. i form av C02-avgift, jf tredje ledd samt å
avstå fra å fatte vedtaket.
Miljøorganisasjonene anfører videre at§ 112 også inneholder en relativ grense som er
aktuell dersom retten i subsumsjonen kommer til at den absolutte grensen ikke er
overskredet. Ved fastsettelsen av en slik relativ grense, må retten ta stilling til om de
forhold som tilsier at Vedtaket fattes (økonomiske hensyn) er så viktige at Vedtaket
likevel er lovlig. Denne anførselen har tingretten ikke tatt stilling til.
§ 112 første ledd er en rettighetsbestemmelse som skal sikre nålevende og fremtidige
generasjoners livsgrunnlag. Det anføres at retten derfor har rett og plikt til å prøve fullt
ut om rettigheten er krenket.

6.1.2. Oppveier «tiltak» etter §112 tredje ledd Vedtak.ets miljøskadelige effekter?
Miljøorganisasjonenes hovedanførsel er at Vedtaket er i strid med rettigheten etter
Grunnlovens§ 112 første ledd. En anførsel fra statens side er at statens generelle
klimatiltak oppveier for Vedtakets miljøskadelige effekter. Vi vil her se nærmere på
denne anførselen. I denne sammenheng er det i prinsippet irrelevant om statens tiltak
gjennomføres for å oppfylle en rettslig plikt etter § 112 tredje ledd, eller om tiltakene
gjøres av politiske grunner eller andre grunner.
Etter§ 112 tredje ledd har staten en rettslig plikt til å iverksette tiltak for å ivareta og
sikre miljøet. Miljøorganisasjonene anfører følgende om denne pliktbestemmelsen:
Bestemmelsen er generell, uavhengig av konkrete vedtak eller inngrep som
truer miljøet, og pålegger staten kontinuerlige plikter for å sikre miljøet.
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Statens plikt etter tredje ledd aktualiseres særskilt ved miljøskadelige vedtak
eller inngrep eller ved en truende fare.
Hvor omfattende statens plikt er, og hva den består i, vil variere over tid,
avhengig av hva som er tidsepokens miljømessige risikofaktorer
Hvis adekvate, nødvendige og tilstrekkelige tiltak ikke er tilgjengelige,
foreligger en plikt til å avstå fra den miljøskadelige aktiviteten. Å avstå fra å
gjøre noe (f.eks. unnlate å dele ut utvinningstillatelser i spesielle områder) er da
i seg selv et tiltak. Dette er hovedgrunnen til at Miljøorganisasjonene mener
statens anførsel om at generelle tiltak kompenserer for vedtakets miljøskadelige
effekter, er forfeilet, jf nedenfor.
Det er staten som har bevisbyrden for at den på ethvert tidspunkt oppfyller sine
plikter etter§ 112 tredje ledd.
Tiltaksplikten etter tredje ledd er en særskilt grunnlovsfestet pliktbestemmelse som er
uavhengig av, og kommer i tillegg. til rettighetsbestemmelsen i første ledd.
Rent teoretisk kan man tenke seg teknologi som effektivt fjerner C02 fra atmosfæren i
det nødvendige kvantum. I så fall kunne krenkelsen av retten til et forsvarlig miljø
etter første ledd og utvinningstillatelser vurderes i lys av dette. Med slik teknologi
tilgjengelig, kunne tiltak etter tredje ledd sikre at retten til et forsvarlig klima på
kloden ikke ble krenket. En slik situasjon ville synliggjøre en sammenheng mellom
første ledd og tredje ledd; gitt at tiltaket klart sikret retten til et forsvarlig miljø, ville§
112 ikke være krenket. Slik teknologi finnes imidlertid ikke. Den C02 som er frigjort
til atmosfæren gjør skade som per i dag ikke kan repareres med teknologiske
virkemidler. Dette redegjorde vitnene Bjørn Samset og Eystein Jansen for i tingretten,
og det er ikke bestridt fra statens side.
Tingretten drøfter ikke tiltaksplikten separat, men sammen med spørsmålet om
klimaskade fra norskprodusert petroleum som oppstår i utlandet er omfattet av§ 112.
Vi ser her spesifikt på tiltaksplikten etter tredje ledd og kommenterer ytterligere
rettens avgrensning mot klimakonsekvenser av norskprodusert petroleum som først
oppstår i utlandet nedenfor.
Tingretten uttrykker på side 18: «Hvordan norske myndigheter skal kunne oppfylle sin
tiltaksplikt for eksportert olje og gass er ikke klargjort for retten. Etter det retten
forstår vil slike tiltak [C02-avgift og utslippskvoter} ikke være tilgjengelige for norske
myndigheter ved utslipp fra av virksomheter i utlandet. ( . .)Sammenhengenmellom
§ 112 første og tredje ledd taler derfor- slik retten ser det- mot å anse utslipp i utlandet
som omfattet av§ 112.»
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Når retten mener at utslipp fra norskprodusert petroleum som frigjøres til atmosfæren
utenfor Norges grenser ikke omfattet av§ 112 fordi Norge ikke kan treffe «tiltak» i
form av f. eks C02-avgift i andre land, så, beror dette på en uholdbar tolkning av
bestemmelsen.
Miljøorganisasjonene anfører at klimasituasjonen i verden er slik at Norge (som andre
petroleumsproduserende land) må avstå fra å produsere ikke-påviste
petroleumsressurser, for på den måten å begrense mengden av karbon som slippes ut.
Det ble påvist for tingretten at slik avståelse vil redusere mengden C02-utslipp, også
selv om det ikke er mulig å sikre at andre petroleumsprodusenter gjør det samme. Slik
avståelse er et tiltak, jf§ 112 tredje ledd, som vil ha nøyaktig like stor klimaeffekt
utenfor Norge som i Norge. For å bruke tingrettens terminologi, kan man si at dette
tiltaket er «tilgjengelig for norske myndigheter ved utslipp fra av virksomheter i
utlandet.» Også andre klimatiltak som staten iverksetter i Norge (f. eks C02-avgift og
subsidierte elbiler) har samme effekt i utlandet som i Norge. Det er følgelig ikke riktig
at det ikke finnes tilgjengelige tiltak for norske myndigheter som er relevante i forhold
til klimaskade som oppstår andre steder i verden; klimatiltak i Norge er fullt ut
relevante for klimaskade som oppstår i andre land.
Miljøorganisasjonene anfører videre at tingretten i første setning av sitatet ovenfor kan
ha ment å gi uttrykk for en bevisbyrderegel; at organisasjonene må påvise aktuelle
tiltak som ikke er gjennomført for at det skal eksistere en tiltaksplikt. En slik
bevisbyrderegel har ikke rot i gjeldende rett.
Miljøorganisasjonene anfører at dersom staten mener at rettighetskrenkelsen etter
første ledd kompenseres av statens tiltak, så er det staten som må påvise hvilke tiltak
dette er og at tiltakene sikrer retten til et forsvarlig miljø- og klima.
Staten anfører som nevnt generelle tiltak som C02 avgift og kvoteplikt eliminerer
skadevirkningene av vedtaket og derfor sikrer rettighetene etter§ 112 første ledd.
Når tingretten uriktig har lagt statens anførsler på dette punkt til grunn, skyldes det
særlig tre forhold:
1) Tingretten har nøyd seg med å vise til de generelle tiltakene staten har påberopt
som tilstrekkelige, uten å foreta noen vurdering av tiltakenes effekt og betydning i
forhold til dagens klimasituasjon, herunder spesielt Norges vilje og evne til å
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gjennomføre utslippskutt og det faktum at Norges utslippskutt ikke har startet
ennå.
2) Tingretten har uriktig lagt til grunn at de generelle tiltakene utelukkende skal
relateres til en plikt til å kompensere for de marginale / sterkt begrensede
utslippene som følger av utvinningstillatelsene som Vedtaket omfatter, og ikke en
plikt til å kompensere for at norskprodusert petroleum fra nye reservoarer bringes
til markedet.
3) Tingretten har uriktig lagt til grunn at de generelle tiltakene skal relateres til dette
Vedtaket isolert sett, og ikke til Norges historiske bidrag til klimagassutslipp eller
til de omfattende planene Norge har for videre petroleumsproduksjon.
Hvis rettsanvendelsen nøyer seg med å konstatere at generelle incentiver til å redusere
utslipp (feks CO2-avgift) er iverksatt, og dermed at det ikke foreligger en
rettighetskrenkelse, foreligger et sirkelresonnement. Rettigheten har da intet annet
innhold enn plikten til å iverksette ett eller annet tiltak. Hvis så tiltaksplikten i tillegg
er gjenstand for lite intens domstolsprøving, er beskyttelsen av miljøet ikke lenger noe
domstolene kan bidra til.
På dette punkt i tingrettsdommen drøfter retten§ 112 og plikten til å utrede bl. a
miljøkonsekvenser etter petroleumslovens § 3- 1 og§ 4-2. Det angis at fordi
petroleumsloven ikke har vært forstått dithen at klimakonsekvenser i utlandet må
utredes, så kan ikke Grunnloven § 112 omfatte andre klimaeffekter av norskprodusert
petroleum enn de som direkte genereres ved petroleumsproduksjonen. Retten bruker
følgelig formell lov for å foreta en innskrenkende tolkning av Grunnloven § 112, uten
å vurdere om praktiseringen av nevnte bestemmelser i petroleumsloven i dag er
grunnlovsmessige. Det finnes ikke noe rettskildemessig belegg for dette
resonnementet.
Retten til miljø krenkes ved vedtaket og det finnes ikke tiltak (for eksempel teknologi
omtalt som karbonfangst og lagring) som kan kompensere for miljøkrenkelsen.
Miljøorganisasjonene anfører derfor at staten pliktet å avstå fra å fatte vedtaket. Denne
anførselen har tingretten ikke tatt stilling til.
6.1.3. Nærmere om hvilke miljø- og klimakonsekvenser er relevant å wrdere ved
anvendelsen av § 112 første ledd

Øverst på side 20 i dommen legger tingretten til grunn at CO2 som stammer fra
norskprodusert petroleum bare er relevant hvis denne CO2 frigjøres til atmosfæren i
Norge. Som nevnt ser retten da bort fra at de handlingene som er hovedårsaken til at
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nytt karbon slippes ut i atmosfæren, skjer i Norge. Retten ser også bort fra at det
ubestridelig er slik at det er uten betydning, både for de som bor i Norge og de som bor
andre steder, hvor utslipp skjer.
Miljøorganisasjonene anfører at det først og fremst er de handlinger som bidrar til at
ny petroleum i det hele tatt bringes opp av undergrunnen som må vurderes i relasjon
til§ 112. I denne sammenheng må det vurderes hvilken betydning det har at det
dokumenterbart er slik at en betydelig del av verdens petroleumsressurser ikke kan
utvinnes dersom temperaturøkningen skal begrenses til det nivået verden har definert
som forsvarlig.
Det er vanskelig å forstå hvordan tingretten har resonnert når den har kommet til at
C02-utslipp fra norskprodusert petroleum er irrelevant fordi petroleumen er
eksportert. Standpunktet betyr at§ 112 ikke har noen betydning for det som er vår tids
største miljøutfordring; nemlig klimautfordringen.
Denne innskrenkende tolkningen strider mot ordlyden i§ 112, jf at «miljø» i henhold
til lovforarbeidene og partenes omforente forståelse også omfatter klima, og mot
formålet med bestemmelsen. Rettskildemessig er det vanskelig å forsvare en tolkning
som strider både mot ordlyden og lovformålet. Tolkningen er videre uforenelig med
kravet til bærekraftig utvikling som er kodifisert i miljøbestemmelsen, bla ved at det
eksplisitt sies at hensynet til «etterslekten» skal ivaretas. Kravet til bærekraftig
utvikling stammer fra Brundtland-rapporten «Vår felles fremtid», som var den direkte
foranledning til at miljøbestemmelsen ble vedtatt. Bærekraft og hensynet til
etterslektens behov for et levelig klima kan ikke ivaretas forsvarlig uten en vurdering
av hva som må til for å ivareta klodens klima og hvilke handlinger som skader klimaet.
Tingrettens standpunkt synes begrunnet i at de internasjonale klimaavtalenes system
beregner klimagassutslipp og utslippsreduksjoner ved å allokere utslipp til landet der
den fossile ressursen forbrennes Tingretten ser imidlertid bort fra, og drøfter ikke, at
denne innskrenkende tolkningen av§ 112 er i strid med formålet med klimaavtalene.
Videre overses prinsippet om differensiert ansvar, som er svært sentralt, jf artikkel 4
pkt. 3 i Parisavtalen (FU side 4446): «Hver parts .. . bidrag [vil være} ... uttrykk for
den høyest mulige ambisjon, og skal gjenspeile partenes felles, men differensierte
ansvar og respektive muligheter sett i lys av ulike nasjonale omstendigheter.»
Tingretten overser også at det er en sammenheng mellom landenes individuelle ansvar
etter avtalen og kollektive ansvarsforpliktelser etter samme avtale. Parisavtalen krever
at rike land tar en større del av de kollektive forpliktelsene enn fattige land. Dette er
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nettopp uttrykt som «differenseiet ansvar», et uttrykk som brukes flere steder i
Parisavtalen. Prinsippet ville vært umulig å kvantifisere (hvor mye større ansvar?) i en
folkerettslig avtale, men kommer klart nok frem. Nettopp sammenhengen mellom
individuelle og kollektive forpliktelser i klimaavtalene er helt sentrale for å løse et
kollektivt problem der både landenes historiske bidrag og kapasiteten til å bidra for å
redusere utslippene, er forskjellige.
Om forholdet mellom § 112 og klimaavtalene uttrykker tingretten på side 19:

«Folkerettslige forpliktelser begrenser imidlertid ikke internrettslige
beskyttelsesregler, feks etter Grunnlovens§ 112. Likevel fremstår det som uklart
hvilke konsekvenser det vi1 ha for det internasjonale samarbeidet om Norge skulle ha
ansvar for utslipp fra eksportert olje og gass i tillegg til utslippslandet.»
Til dette er å si at det er utenkelig å se for seg at det ble oppfattet som negativt om
Norge, basert på intern norsk rett, ble ansett å ha forpliktelser i forhold til klimakrisen
som gikk utover de konkretiserte minimumsforpliktelser som følger av Parisavtalen.
Tvert imot ville nettopp dette være i full harmoni med Parisavtalens prinsipp om
«differensiert ansvar». I tillegg kan bemerkes at det i dag er betydelig usikkert om
Norge engang er i stand til å oppfylle nevnte minimumsforpliktelser.
6.2

Enkelte ytterligere kommentarer vedrørende betydningen av folkeretten og
komparativ rett ved tolkning av § 112

Tingretten har generelt avgrenset rettsanvendelsen mot folkeretten når det på side 28
uttrykkes at Miljøorganisasjonene ikke har gjort gjeldende at Vedtaket er i strid med
internasjonale forpliktelser, og følgelig at disposisjonsprinsippet tilsier at retten ikke
går inn på relevant folkerett.
Dette er en misforstått og uriktig gjengivelse av Miljøorganisasjonenes anførsler, jf bla
stevningens pkt 9.2.2 (FU side 5007 om presumsjonsprinsippet), pkt 9.2.3 omføre-var
prinsippet også i internasjonal rett og det folkerettslige sedvanerettslige prinsippet «no
harm principle» (FU side 5008 og 5009), pkt 9.2.5 om menneskerettslig klimavern (FU
side 5009.)
Støtteskrivene inneholder vesentlig komparativt rettslig materiale. Det anføres at dette
er relevante rettslige hensyn ved fortolkningen og anvendelsen av§ 112.
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Ved.tak.et er ugyldig som følge av saksbehandlingsfeil
Oversikt

Miljøorganisasjonene gjør gjeldende at Vedtaket er ugyldig som følge av
forvaltningsrettslige saksbehandlingsfeil. Tingretten kom til at det ikke er begått
saksbehandlingsfeil, og dommen ankes også på dette punktet.
Miljøorganisasjonene anfører at både utredningsplikten og begrunnelsesplikten er
misligholdt. Staten har hverken utredet eller gitt tilfredsstillende begrunnelse for
følgende forhold:

-

Vedtakets samfunnsøkonomiske konsekvenser
Vedtakets klimamessige konsekvenser
Vedtakets lokale miljømessige konsekvenser

I det følgende vil vi først behandle brudd på utredningsplikten før vi gjennomgår
brudd på begrunnelsesplikten. For ordens skyld presiseres at feilene skal kumuleres og
det er summen av saksbehandlingsfeilene som danner grunnlag for ugyldighet.
Når det gjelder utredningsplikten særskilt har vi funnet grunn til å gi en relativt
inngående beskrivelse av det rettslige utgangspunktet for vurderingen. Det er viktig å
ha klart for seg den særskilte prosessen som har ledet frem til vedtaket, herunder
samspillet mellom generell forvaltningsrett og de petroleumsrettslige
saksbehandlingsreglene.
Vi vil også gi noen særlige kommentarer til utredningsplikten knyttet til Vedtakets
samfunnsøkonomiske og klimamessige konsekvenser. For øvrig vises det til anførslene
for tingretten.

7.2. Utredningsplikten er misligholdt
7.2.1. Rettslig utgangspunkt
Den forvaltningsrettslige utredningsplikten følger i utgangspunktet av
forvaltningsloven§ 17, som krever at saken skal være «så godt opplyst som mulig» før
et enkeltvedtak fattes. Regelen ligger som en grunnforutsetning for all
forvaltningsvirksomhet.
Selv om det er klart at loven ikke kan tas fullt ut på ordet, er det samtidig klart at
utredningsplikten er relativ til sakens alvorlighetsgrad; det stilles særlig strenge krav til
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utredning dersom vedtaket er særlig alvorlig (se bl.a. HR-2017-2376-A). Av
forarbeidene fremgår det at formålet med saksforberedelsen er å «skaffe til veie alt det
materiale av faktisk og rettslig art som er nødvendig for sakens avgjørelse» (NUT
1958:3 s. 161).
Ettersom det angrepne vedtaket er blant de vedtak i norsk forvaltning med mest
vidtgående konsekvenser, må kravet til utredning settes særlig høyt. Vedtakets
alvorlige miljøkonsekvenser innebærer også at Grunnloven§ 112 skjerper
utredningsplikten; dels slik at miljøkonsekvensene må utredes spesielt grundig, men
også slik at nødvendigheten av å treffe vedtaket (og dermed gjøre inngrep i miljøet) må
utredes spesielt grundig.
Utredningsplikten må videre sees i sammenheng de særlige saksbehandlingsreglene
som følger av petroleumsloven og petroleumsforskriften.
Første skritt i prosessen som leder frem til utvinningstillatelser i nye havområder, er at
Stortinget, ved plenarvedtak, åpner havområdet for petroleumsvirksomhet, jf
petroleumslovens § 3- 1 og petroleumsforskriftens kapittel 2a. Stortingets plenarvedtak
er ikke angrepet i dette søksmålet, men er relevant som del av saksbehandlingen som
har ledet frem til Vedtaket, og nevnte petroleumsforskrift kapittel 2a har omfattende
utredningsregler.
Vedtaket som angripes er fattet ved kongelig resolusjon i juni 2016, og er et vedtak
med hjemmel i petroleumslovens§ 3-3. Denne bestemmelsen (med tilhørende
forskriftsbestemmelser) gir knapt noen særskilte utredningsregler.
Syv av Vedtakets tillatelser (14 av blokkene) er tildelt i Barentshavet sør, som ble åpnet
for petroleumsvirksomhet allerede i 1989. De resterende tre tillatelsene (26 av
blokkene) er tildelt i Barentshavet sørøst, som først ble åpnet for
petroleumsvirksomhet i 2013.
Til grunn for Stortingets plenarvedtak foreligger en omfattende konsekvensutredning i
tråd med detaljerte regler i petroleumsforskriftens kapittel 2. Selv om denne
saksutredningen ikke utreder Vedtaket direkte, ble utredningen foretatt relativt kort
tid før Vedtaket ble fattet, og utredningen er en del av beslutningsgrunnlaget som
inngår i vurderingen av om forvaltningen har utredet saken tilstrekkelig før Vedtaket
ble fattet.
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For tillatelsene i Barentshavet sør er utredningene i forbindelse med Stortingets
forutgående åpningsvedtak nå så gamle at de er av begrenset interesse for å vurdere
forvaltningens utredning. Både Barentshavet sør og Barentshavet sørøst må imidlertid
sees i sammenheng med gjeldende forvaltningsplan (FU s. 2256 flg.), som utreder
grunnlaget for økonomisk aktivitet, i området.
Det er følgelig vesentlig å ha klart for seg at vedtaket som angripes er truffet med
hjemmel i petroleumsloven § 3-3, der petroleumsregelverket stiller relativt få
uttrykkelig krav til saksbehandlingen, og der forvaltningslovens generelle
saksbehandlingsregler derfor blir sentrale for å vurdere om utredningsplikten er
overholdt.
Tingretten har i dommens punkt 5.3.2 behandlet de rettslige utgangspunktene for
utredningsplikten som gjør seg gjeldende for vedtaket. Tingrettens gjennomgang er
utilfredsstillende på flere punkter:
På s. 30 i dommen fremgår det at det ikke er «tvilsomt at forvaltningsloven § 17 i
prinsippet gjelder», men likevel slik at det ikke er «påvist at denne bestemmelsen
har selvstendig betydning i forbindelse med vurderingen av beslutningen om
åpningen av Barentshavet sørøst eller Vedtaket». Dette utsagnet er vanskelig å
følge.
For «vurderingen av beslutningen om åpningen av Barentshavet sørøst» er det rett
nok mulig å legge til grunn at forvaltningsloven § 17 har begrenset selvstendig
betydning. Kravene til utredning etter petroleumsloven § 3-1 og
petroleumsforskriften kapittel 2a er detaljerte nok til at de fleste feil vil, gjennom
tolkning, kunne klassifiseres som en overtredelse av dette regelverket istedenfor
forvaltningsloven§ 17. Det beror imidlertid på hvor strengt petroleumsregelverket
tolkes og det vil for de fleste utredningsmangler være en smakssak om feilen anses
som en overtredelse av petroleumsregelverket (tolket og utfylt) eller om det skal
anses som en overtredelse av den generelle utredningsplikten i forvaltningsloven §
17. I Universitetsforlagets kommentarutgave til petroleumsloven fremgår følgende
i relasjon til § 3-1: «En domstolsprøving av saksbehandlingen ved åpning av nye
områder vil etter vår vurdering dreie seg om denne har vært forsvarlig i henhold til
forvaltningsloven § 17 og alminnelig forvaltningsrettslige prinsipper, og ikke en
isolert vurdering av konkrete krav i petrl. § 3-1».
Utsagnet om at forvaltningsloven § 17 ikke har selvstendig betydning for
«vurderingen av beslutningen om ... Vedtaket» er imidlertid langt vanskeligere å
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følge- og det er som presisert over denne beslutningen som angripes.
Petroleumsloven §§ 3-3 og 3-5 og petroleumsforskriften kapittel 11 regulerer dette
vedtaket, og disse gir knapt noen særlige utredningsregler. Det må derfor være
ganske åpenbart at forvaltningsloven§ 17 (og Grunnloven§ 112) blir styrende for
om utredningsplikten er overholdt.
Ettersom tingretten er tar feil rettslig utgangspunkt gis det dermed heller ingen
redegjørelse for hvilke konkrete utredningskrav som kan stilles til et tildelingsvedtak.
I relasjon til Miljøorganisasjonenes anførsel om at Grunnloven§ 112 skjerper
kravene til utredning forut for Vedtaket, nøyer tingretten seg (på s. 31) med å
henvise til uttalelser i forarbeidene der det fremgår at petroleumsloven §§ 3- 1 og
4-2 blant annet søker å oppfyllet utredningskrav som følger av Grunnloven§ 112.
Det fremgår også at retten ikke har «grunn til å ha et annet syn enn at kravene i
petroleumsloven§§ 3-1 og 4-2 tilfredsstiller kravene til utredning i Grunnloven§
112 annet ledd». Tingrettens angrepsvinkel her er utelukkende formalistisk og
etterlater et klart inntrykk av at tingretten har misforstått Miljøorganisasjonenes
anførsel og hvilken betydning Grunnloven§ 112 annet ledd har for forvaltningens
utredningsplikt. Miljøorganisasjonene anfører at§ 112 reelt skjerper
utredningsplikten. Det fremstår som at tingretten legger til grunn at Grunnloven §
112 annet ledd ikke får noen selvstendig betydning for kravene til utredning
ettersom petroleumsregelverket har saksbehandlingsregler med krav til
konsekvensutredninger. Dette er i så fall gal lovtolkning. I den selvstendige
vurderingen av om forvaltningen har overholdt sin utredningsplikt er det av
sentral betydning at vedtaket har svært alvorlige miljømessige skadevirkninger.
Dette medfører at den generelle utredningsplikten skjerpes av hensyn til miljøet, jf.
Grunnloven § 112 annet ledd. I et slikt perspektiv har det ingen betydning at
petroleumsregelverket har regler om konsekvensutredninger. Det er ikke sliksom tingretten synes å legge til grunn - at Grunnloven§ 112 annet ledd automatisk
er oppfylt hvis det har blitt gjennomført en konsekvensutredning i tråd med
petroleumsloven § 3-1. Poenget er at den konkrete konsekvensutredningen som er
gjennomført ikke oppfyller kravene i§ 112.
I vurderingen av om utredningsplikten er oppfylt, er det relevant at utvikling av
nye petroleumsfelt skjer i faser. I forbindelse med hver fase skjer en viss ny
utredning. Første fase er vedtak om generell åpningen av nye områder for
petroleumsvirksomhet jf petroleumslovens § 3-1. Neste fase er tildeling av
konkrete utvinningslisenser, som er det Vedtaket dreier seg om. Tredje fase
inntreffer etter at et funn er gjort og oljeselskapene som eier funnet lager en plan

21

6814

VVL

GLITTERTIND

for den konkret utbygging og drift av det enkelte felt, jf petroleumslovens§ 4-2.
Også i sistnevnte fase kreves utredninger, bl. a av utbyggingsspesifikke forhold.
På s. 31 henviser tingretten til utredningsplikten, som gjelder tredje fase, dvs når
plan for utbygging og drift lages. Tilsvarende henvises det på s. 30 i dommen til et
sitat fra forarbeidene der det fremgår at det er vanskelig å gjøre utredninger
relatert til utbyggings- og driftsfasen (fase 3) allerede i åpningsfasen (fase 1). Sett i
sammenheng etterlater dette et inntrykk av at tingretten ikke anser utredninger
relatert til konkret utvinning (fase 3) som viktige før vedtak etter petroleumslovens
§ 3-1 (fase 1) og§ 3-3 (fase 2) fattes, fordi det uansett skal gjøres nye vurderinger
senere. At det er slik tingretten har resonert underbygges også av tingrettens
konkrete drøftelser (se dommens. 39/ 40 og s. 43).
Tingrettens resonnement undergraver betydningen av at det gjøres forsvarlige og
tilstrekkelige utredninger før vedtak etter § 3-3 fattes.
Den viktigste grunnen til at grundige utredninger allerede i første fase og andre fase er
særdeles viktig, og trolig viktigere enn senere utbyggingsspesifikke utredninger, er at
muligheten for senere å unngå eller begrense senere utvinning (dersom det gjøres
funn) er høyst begrenset. Dette skyldes at allerede utvinningstillatelsene gir
petroleumsselskapene krav på å få utvinne de ressursene selskapene finner. Det er
dette som er grunnen til at selskapene er villige til å gjøre milliardinvesteringer for å
lete etter petroleum, og det er derfor klart at det skal mye til for å stoppe slik utvinning
dersom det først gjøres funn.
En annen viktig grunn til å understreke betydningen av grundige utredninger før
vedtak om utvinningstillatelser skjer, er at det kun er på dette tidlige stadiet det er
mulig å vurdere betydningen av summen av fremtidige felt, hvilket er spesielt viktig i
forhold til miljø- og klima. I tredje fase er det kun den enkelte feltutbygging som
utredes isolert, og allerede av den grunn blir miljø- og klimahensyn mindre
fremtredende. Også dette er en type «bit-for-bit» tilnærming fra tingrettens side, som
undergraver innholdet i Grunnlovens§ 112.
Det er følgelig ikke grunnlag for å fire på utredningskravene i tildelingsfasen under
henvisning til at det kan gjøres grundigere utredninger senere
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7.2.2. Vedtak.ets samfunnsøkonomiske følger er ikke tilstrekkelig utredet
Nær sagt ethvert forvaltningsvedtak forutsetter en avveiing av fordeler og ulemper, og
det er disse fordelene og ulempene forvaltningen må utrede tilfredsstillende forut for
et vedtak.
Fordelene Vedtaket forfølger er samfunnsøkonomisk gevinst. Vedtakets miljømessige
skadevirkninger forsvares dermed ved mulighetene for slik gevinst. Det er derfor minst
like viktig at Vedtakets samfunnsøkonomiske følger utredes grundig som at Vedtakets
miljømessige følger utredes grundig. Satt på spissen: Det ville selvfølgelig ikke vært
aktuelt å åpne et område for petroleumsutvinning dersom det var overveiende
sannsynlig at dette ville lede til samfunnsøkonomisk tap. Til illustrasjonen fremgår det
direkte av petroleumsloven § 3-1 at det skal foretas en vurdering av de
«[næringsmessige] virkninger av petroleumsvirksomheten ... samt de økonomiske ...
virkninger som petroleumsvirksomheten kan ha.» før et område skal åpnes for
petroleumsvirksomhet.
Det foreligger ingen samfunnsøkonomiske vurderinger relatert til Vedtaket eller de
enkelte lisensene. Det som foreligger er samfunnsøkonomiske vurderinger gjort forut
for åpningen av Barentshavet sør i 1989 og Barentshavet sørøst i 2013, som del av
konsekvensutredningene som dannet grunnlag for åpningene.
Miljøorganisasjonene gjør gjeldende at disse vurderingene ikke tilfredsstiller de
forvaltningsrettslige kravene til forsvarlig utredning, og særlig at vurderingene gjort i
forbindelse med åpningen av Barentshavet sørøst - som ligger til grunn for tre av de ti
lisensene - er heftet med usedvanlig grove feil og mangler.
I forbindelse med saksutredningen som ble gjort før Stortingets åpning av Barentshavet
sørøst, fikk petroleumsmyndighetene utarbeidet en rapport som vurderte de
samfunnsøkonomiske sidene ved slik åpning. Rapporten tok utgangspunkt i to
scenarier (høyt og lavt), og det ble konkludert med at petroleumsvirksomhet ville gi
nettoinntekter på NOK 280 milliarder i høyt scenario og NOK 50 milliarder i lavt
scenario. Disse konklusjonene er gjengitt som svært sentrale både i meldingen til
Stortinget (FU s. 328 flg., særlig s. 3311 og i Stortingets behandling av saken (FU s.
3331 flg. , særlig s. 3339). Konklusjonene er dermed også sentrale for
utvinningstillatelsene som ble tildelt i Barentshavet sørøst ved Vedtaket.
Denne rapporten har blitt gjennomgått av Miljøorganisasjonens sakkyndige vitner,
Knut Einar Rosendahl ved Universitet i Ås og Mads Greaker ved SSB. Rosendahl og
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Greaker har påvist en rekke feil og mangler i rapporten, som samlet innebærer at
konklusjonen ikke skulle ha vært positivt med NOK 280 milliarder (høyt scenario) og
NOK 50 milliarder (lavt scenario), men negativ, med henholdsvis NOK 4 milliarder og
NOK 12 milliarder.
Den kanskje groveste feilen er manglende diskontering. Petroleumsutvinning gir store
kostnader i innledende faser, mens inntektene kommer langt senere. Dette gjør at
justering for fremtidig pengeverdi (diskontering) blir særlig viktig. Den udiskonterte
kontantstrømmen sier ingenting om prosjektets samfunnsøkonomiske verdi.
Manglende diskontering alene innebærer at den samfunnsøkonomiske nytteverdien er
overvurdert med henholdsvis 228 milliarder (høyt scenario) og 44 milliarder (lavt
scenario) Sistnevnte forutsetter diskonteringsrente på 7 % som er den statlig anbefalte
diskonteringsrenten for petroleumsprosjekter. Sistnevnte fremgår av Rosendahl og
Greakers presentasjon for retten.

Bilag 5:

Presentasjon fra Knut Einar Rosendahl og Mads Greaker fremlagt under
hovedforhandling i tingretten.

Utover statlige inntekter ble det i forbindelse med konsekvensutredningen også gjort
vurderinger av sysselsettingseffekter forbundet med petroleumsvirksomhet. Det ble
også her gjort svært grove feil som er dokumentert av Miljøorganisasjonenes
sakkyndige vitner. De nærmere detaljene fremgår av rapporten fra Rosendahl og
Greaker (FU s. 5645 flg.).
Slik Miljøorganisasjonene ser det må disse feilene alene føre til ugyldighet for
tillatelsene tildelt i Barentshavet sørøst. Det fremgår klart av Stortingets behandling at
de samfunnsøkonomiske prognosene stod helt sentralt i Stortingets vurdering (FU s.
3339).
Tingretten har likevel lagt til grunn at ovennevnte forhold ikke innebærer brudd på
den forvaltningsrettslige utredningsplikten. Denne konklusjonen er blant annet bygget
på følgende feilaktige forutsetninger:
- Tingretten konkluderer (på s. 43) med at det ikke er nødvendig å diskontere
estimerte inntekter for å foreta en forsvarlig vurdering.
Ettersom udiskonterte tall alene ikke gir grunnlag for å mene noe som helst om
virksomhetens reelle verdi er dette det samme som å si at det ikke var nødvendig å
foreta noen vurdering av sannsynlig samfunnsøkonomisk lønnsomhet overhodet.
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Når det samtidig er klart at virksomhetens samfunnsøkonomiske lønnsomhet er
fordelen som rettferdiggjør de negative miljøkonsekvensene, og petroleumsloven § 3-1
eksplisitt fremhever at de samfunnsøkonomiske konsekvensene skal vurderes allerede
på åpningsstadiet, er denne konklusjonen helt uforståelig.
- Tingretten diskrediterer behovet for grundige samfunnsøkonomiske vurderinger
ved å vise til at omfanget av olje og gass på det aktuelle stadiet er usikkert (på s.
43). Det er imidlertid vanskelig å forstå at usikkerhet omkring ressursomfanget skal
forsvare at vurderingene som gjøres ikke skal gjøres riktig. Og hvis det var slik at
det uansett var for usikkert til å gjøre beregninger, er det klart at det er denne
usikkerheten som skulle vært kommunisert, ikke en konklusjon som staten selv
mener var uholdbar på grunn av usikkerhet.
Tingretten overser også fullstendig muligheten forvaltningen hadde til å avvente
oppdaterte ressursgrunnlag som det var kjent at ville komme ikke lenge etter
rapporten ble avgitt.
- Tingretten diskrediterer også behovet for grundige samfunnsøkonomiske
vurderinger ved å vise til at det vil bli gjort grundige vurderinger på et senere
stadiet - ved godkjennelse av planer for utvikling og drift etter at det er gjort funn.
Vi viser i denne sammenheng generelt til det som fremgår over om hvorfor det
ikke er forsvarlig å senke kravene til utredning fordi det også skal gjøres
etterfølgende vurderinger. I denne sammenheng er det også et tilleggspoeng at
senere vurderinger kun gjelder enkeltfunn, og det er fullt mulig at enkelte
prosjekter kan være lønnsomme uten at området som helhet er lønnsomt. Det er
kun på tildelingsstadiet det er mulig å gjøre helhetlige lønnsomhetsvurderinger.

7.2.3. Vedtakets kJiroaroP.SSige konsekvenser er ikke tilstrekkelig utredet
Vedtakets klimamessige konsekvenser er behandlet i detalj over. I et klimaperspektiv
er det knapt mulig å tenke seg en type vedtak med større negative konsekvenser enn
det aktuelle vedtaket. Når det samtidig må erkjennes at klimautfordringene er blant
samfunnets aller største utfordringer er det klart at vedtakets negative klirnamessige
konsekvenser må utredes særdeles grundig.
I forbindelse med Vedtaket er det ikke gjort noen selvstendige klimamessige
utredninger og det er heller ingen slike utredninger i forbindelse med
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konsekvensutredningen forutfor åpningen av Barentshavet sørøst. Sistnevnte til tross
for at petroleumsforskriften § 6 c klart fastslår at konsekvensutredningen i nødvendig
grad skal inneholde en «redegjørelse for forholdet til ... relevante miljømål fastsatt
gjennom rikspolitiske retningslinjer, nasjonale miljømål, stortingsmeldinger eller
lignende, og hvordan disse er tatt hensyn til.» Tilsvarende krav følger av internasjonale
regler Norge er bundet av.
I åpningsmeldingen til Stortinget er sistnevnte adressert og det fremgår kun kort at
utslippsbidragene anses marginale i forhold til totalbelastningen samtidig som det vises
til regjeringenes generelle klimapolitikk, herunder til gjeldende klimamelding (FU s.
2322). Det er imidlertid ingen konkrete drøftelser av om hva ny og omfattende
petroleumsutvinning vil bety for muligheten til å nå klimamålene og Norges bidrag i
denne sammenheng.

Særlig foreligger det ingen drøftelse av:
Klimaeffekten ved å åpne Barentshavet sørøst og videreutvikle Barentshavet sør
med sikte på å opprettholde norsk petroleumsproduksjon på samme nivå som i dag
etter 2020.
Klimaeffekten ved å legge til rette for omfattende petroleumsproduksjon etter 2030
og langt inn i fremtiden. Både ved de konkrete tillatelsene, men også ved å
stimulere til investeringer og teknologi.
Klimaeffekten ved å bidra til verdens petroleumsproduksjon i stor skala og derved
stimulere til økte petroleumsforbruk.
Om det er grunnlag for å stole på at kvotesystemet vil være tilstrekkelig effektivt til
at utslippene fra petroleumsproduksjon kan fortsette innenfor norske klimamål.
Til tross for ovennevnte konkluderer tingretten med at vedtakets klimamessige
konsekvenser er tilfredsstillende utredet. Dette skyldes hovedsakelig at tingretten
konkludere med at Vedtaket må vurderes i en snevrere klimamessig kontekst og at
Norge ikke er forpliktet til å vurdere betydningen av petroleumsutvinning som fører
til utslipp i andre land. Ettersom tingretten konkluderer feil på disse materielle
punktene blir tingrettens konklusjon relatert til utredningsplikten også feil.
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Begrunnelsesplikten er misligholdt

Utgangspunktet etter alminnelige forvaltningsrettslige regler er at alle enkeltvedtak
skal begrunnes skriftlig samtidig med at vedtaket fattes. Begrunnelsesplikten er viktig
fordi den tvinger beslutningstaker til å foreta en samvittighetsfull sammenstilling av
argumentene for og mot vedtakets innhold.
Miljøorganisasjonen anfører at Grunnloven § 112 krever at det gis en uttrykkelig
begrunnelse for hvorfor vedtaket er fattet til tross for vedtakets negative miljømessige
skadevirkninger. Ettersom skadevirkningene er usedvanlig alvorlige stilles det også
strenge krav til begrunnelsen, jf. prinsippet i Rt. 1981 s. 745.
Det foreligger ikke noen begrunnelse for Vedtaket overhodet. Det er dermed umulig å
vite hvordan forvaltningen har avveid miljøhensynene opp mot de fordelene Vedtaket
forfølger.
Tingrettens behandling av denne anførselen er svært mangelfull og begrunnelsen
oppfyller neppe tvistelovens begrunnelseskrav, jf tvisteloven§ 19-6. Uten noen
nærmere begrunnelse skriver tingretten kun at den ikke finner det «påvist forhold som
tilsier at Vedtaket er ugyldig pga. mangelfull begrunnelse». Dette er selvfølgelig
uholdbart, og slik det fremgår over er det gode grunner til at Vedtaket må anses
ugyldig som følge av manglende begrunnelse.

8.

Vedtaket bygger på feil fakta

Miljøorganisasjonene anfører også at vedtaket er ugyldig fordi det bygger på feil fakta
som har innvirket på vedtakets innhold. Vedtaket legger til grunn feilaktige
samfunnsøkonomiske prognoser som grunnlag for tildelingene. Etter alminnelige
forvaltningsrettslige regler er et enkeltvedtak ugyldig dersom det bygger på feil faktum
som kan ha innvirket på vedtaket. Vedtaket bygger på prognoser som tilsier inntekter
fra NOK 50-280 milliarder. Slik det fremgår er disse prognosene gale, og korrigert for
feil er de reelle prognosene negativt NOK -4 til -12 milliarder. Det er klart at denne
feilen kan ha innvirket på vedtaket.
Denne anførselen er nært tilknyttet anførselen om at Vedtakets samfunnsøkonomiske
nytteverdi ikke er utredet tilstrekkelig - hadde utredningsplikten blitt overholdt ville
ikke vedtaket ha bygget på feil faktum.
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Påstand

På vegne av Foreningen Greenpeace Norden, Natur og Ungdom og Besteforeldrenes
klimaaksjon nedlegges følgende:

Påstand:
1. Kongelig resolusjon av 10. juni 2016 om tildeling av utvinningstillatelser på den

norske kontinentalsokkelen «23. konsesjonsrunde» er helt eller delvis ugyldig.
2. Foreningen Greenpeace Norden, Natur og Ungdom og Besteforeldrenes
klimaaksjon tilkjennes sakskostnader for begge instanser.

-------------00000-----------

Dette anken er sendt Oslo tingrett via Aktørportalen. Kopi er sendt pr. epost til
Regjeringsadvokaten.

Oslo, 5. februar 2018
WAHL-LARSEN ADVOKATFIRMA AS
~ I A

f

f C,,V\,1\/\_; ~

Cathrine Ha; b~ \
Advokat

Oslo, 5. februar 2018
ADVOKATFIRMAET GLITTERTIND AS
(sign)
Emanuel Feinberg
Advokat
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 ÓØÏTÁ£    Ö¶ÀÁ×
   £        £ Ø 
ÓØÏ×£ Ü²ØÒÔÓÍÛÖ
· ££   £ ¢  £   £
£¢ ££  ×
Ö¯££ Ö
¾ ´£££Ø     £££Ø  
hovedutfordring å skape troverdighet, siden det ikke fin×
 £      × 
££Ö ¿ £ ° £ £
USA trekker seg ut av avtalen som USA alt hadde ratifisert,
 ££££   Ö
·×      £
£  £ Ö¿ 
£ £  £
krediteres når utslippsreduksjoner finner sted. Land kan
  £   £ 
 £ £ Ø ££ 
£ £ Ö±£×
 ¢¢Ö
»   ´£× £ ¶   
££¢  ¿¯ÖÀ £ 
  Ö±££
£ × 
££ £ÖÀ££
¢ £¶Ø£ÐÔ
 £  ¶ £   ×
ÒÔÔÏÖÀ   £¢×
   £  Ö »  £ 
skal etableres fleksible mekanismer i EU som skal virke
 ££   £×
£¢ ÖÀ¢£¶£××
 ¢  
£  £ ¿¯×£ Ö À  ×
 Ø ¶   Ø £ 
ÐÑ  £ ÒÔÔÏ×Ø £     £ ×
¢   £  
£¢ ¿¯×£ Ö
»£ £   £££ 
     Ê À    
£    £   ×Õ
 ×     £ £×
likningsgrunnlaget, slik som i Hoel (1994) og Fæhn mfl.
ÜÒÔÓÍÛÖ½ £ ¿¯×££¢ ¢ 
£     Ö ¼ ¶
    £     

 Ø £     
£ ¿¯×£ ¢ Ö
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Det er noen modifiseringer av denne hovedkonklusjonen.
¾     £¢£  £ ¿£ 
 Ø    £ £    Ö À
 Ø¢£É×
Ö¾ £ £££
££ £ £    £ ×
¿¯£¢£Ö¾  £
 ££ ×
   ¢
£ ÜØ£Ø ¢ ÛÖ
·£££  ££Ø
£×£¢
 ÜÖÖÃ¾ØÒÔÓÎÛÖ·££ 
£££ Ö¾  £¿¯ £
£×
£ £  ¢
Ü¿£´££ØÒÔÓÌÛÖ
Ingen av de nevnte modifiseringene kan forventes å endre
   Ê À ¢£ ×
£ £ ×
¢ £ £££ Ö
À £ £££ 
  ¢  £  £ £ £   
avskoging, finansiering av klimateknologioverføringer
 £  Ö ®  ¢£ 
£ÎÖ

ÑÖÂ»À²Ã²°»¸Â¯À±±»À¿°»¸°Ã¹°»¸½¸µÂÃ¸¿
¯°±¸»´´±¹¯°°Å
¿     ¢  £ £  Ø 
 ¢£Ö¾¶ ×
 £   
Ö±££££¢£
Ü Û£Ø 
£    Ø     Áµ Ò×Ö ¶ £
  £ Ø
   £  £ £ ¿¯ Ö
À         £ 
  £¢£Ö® 
      £Ö À 
¢££ 
Ø £ £    ¢    £Ö À
fleste felt har imidlertid en klar overvekt av enten olje eller
£Ö®¢£  £×
 £ÏÖ
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¯¢  £
 ¡£ÖÎÔÁµÒÖÑ¾¢£
    £  £   Áµ ÒÖ ¯
 £ ¢£   £  £  £ 
¢  Ö°£ ×
¢£¡£ÖÓÑÔÁµÒØ
ÁµÒ× ¢   £ £×
£ Ö
À £  
  £¢£ÁµÒ×  
¡£ÖÖÀ ¢  ×
££ Ö®£
¢  £ ×
enklet måte i figur 1. Tilbudskurven TÔ   ×
Ø¢£¢³ ÔÖ±
°Ó££¶ ¢ £ 
Ö¸£¢   Ü£ ÔÓÛØ 
   ¢ ££  Ü /",. ¬
figuren), men også lavere forbruk. Nettoeffekten på olje×
¢ £³Ô³Ó , som i figuren tilsva×
£££ Ø /",. Ö¼£
££¢ × £ £×
tig samme helning i figuren. Dersom etterspørselskurven
er flatere enn tilbudskurven, vil den direkte CO Ò×
   £  ¢   £ Ø  ¢ 
 Ö²£¢£ ×
budskurven er flatest.
°¢ ×   £  £  £ ×
     £ Ö ¿  
 ££Ø
£ ££Ö»
¢ ££ £×
Ö±£¢£££¢£×
££Ø£
Õ££¢ ÖÀ£
ÁµÒ×£ ×
ØÖ£Ö
Figur 2 viser beregninger fra Fæhn mfl. (2017) av de
   Ø£
Ö ±  £    Ø  ×
  £ £ Ø £  ×
skoeffisienter basert på foreliggende empirisk litteratur.
¼ ££ÒÕÑ£  ×
 £  ¢     £  ×Ø
Ñ

À £Ø £  ££ØÖ½£×
venas mil. (2015). Tallet inkluderer ikke indirekte utslipp knyttet til
Ö
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y

³Ó

³Ô

¹£Ü³Û

+LI¬

¾ÓÊµ£ £¢ 

£×£  £ ÖÀ 
 ÁµÒ× 
   £
ÁµÒ× Ö¿ Ø
   £ 
¢Ö
Det finnes få tilsvarende studier som har undersøkt effek×
£¢  ÖÐ¶££×
££ ¢ £Ø
¯±ÃÜÖÖ¿¡¸££ØÒÔÓÐØÒÔÓÌÉ·¡£Ø
2016; og Wolvovsky og Anderson, 2016). Disse finner
omtrent samme nettoeffekter som Fæhn mfl. (2017). Ï

±      ¢  £ £ ¢£
     Ø 
´££££¢  ££ Ö¶×
    £    
¢    Ø£ 
£   £££ ×
¢Ö¿ £  £×
 £    £   £    
£¢  £Ö±´££££ £Ø
£ ££¢  n
Ð

Ï

¿ ¢     £    ¼£ ÜÓËËÐÛÖ
Se også Golombek mil. (1995) og Hagem og Storrøsten (2018), som
 £ ¢Öµ¿ÁÀ¿£Ö
»  ¢£     £    
£ ¢ ££  £ £ Ö
¿ ££  ££  ÒÔÓÍ  £  
£   ¢ ×
spørsel, og fikk bl.a. støtte fra Harvard×º±¡Ü·£Ø
ÒÔÓÌÛÖ
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££ 

¶

¯£ 
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¾ÒÊÂØ ÁµÒ×£ 
Kilde: Fæhn mfl. (2017)

£ ÒÖÀ    ££ 
£  £ £    £  £ Ö Â£
   ¢   £ 
´£££Ø£££
£ ¢£Áµ Ò×Ö
²  ¢££×
£ ££ £ Ø  
¢ ££Ö

ÐÖ°»¸Â¯À±±»À¿°»¸°Ã¹¶?²´Ã²»±Ã®°Ã¸¿¶±¯°¾Ã¸¸
¿²¯±»¹¹¿²°
À      £ ´£££  ¢
  Ö » £×
      £  ×
  £  £   ££  £   
  £Ö ¯ 
´£££¢¢¢ ×
    ¢£  
 £Ê¾  £¢  ×
 Ø£
´£££ Ö ¾  £  £¢  ×
 £
´£££Ü¼££ ØÒÔÓÌÛØ£
£ £ Ö

¾£ £
Ê
ÓÖ Ã  £´£££Ø £ 
 £££Ö
ÒÖ ·££  £´£££Ø 
£ £ Ö
ÑÖ ·££  £´£££Ø££
Ö
»  Ó   ¢     ×
 Ö²      
¢ÖÀ¢£×
¢       £      ×
Ø£ ¢Ö´¢
  £ ££
Ø      ¢  £  
  Ö ÜÀ  £ £ ×
  ÖÛ
»Ò   
Ø    ££  ££
    ¢ £Ö µ    £
 £ £ £    £  
£  ¢Ø  £  ¢ £ ¢ ×
 Ø¢  ££×
£´£££ÖÂ£
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betydelig dersom flere produsentland klarer å koordinere
¢  £Ö °¢     
´££££ £×
Ê ¶      £ ´£££
   Ø  ¢  £ £
 ££ £¢  
£¢¢  £Ö

¼  ¢££´£££×
Ø££ ØÑÖ
Tilbudssidetiltakene vil da vise seg å ha vært overflødige.
À£  Ø×
£  Ø£ £ Ø   £
utvinningen likevel ikke ville vært lønnsom. Parisavtalens
 ¢£
ÓØ        £  ×
    ¢ £    ¢ Ö
°£   ££×
£¢ Ö»£ ££
Ø£££¢£×
sene, slik som flyplasser, kullkraftverk og gassforsyning,
¢¢ Ö
°¢   £   £    £
£¢ £ÑÊÃ 
´£££¢Ø£×
£ £££ Ö
Da kan tilbudssidetiltak fra norsk - eller helst fra flere pro ×
£  n£££¢ £
 £      £ £ £  ££×
ÖÂ £  ££ 
¢ £ £
£ Ö»´£¢ 
£   £¢×
£  Ü£  
£ÛÖÀ£ ×
£ ´£££Ö

ÏÖ®»²¹¿·»À¸¿²
®£££ ££ 
 Ø £×
£Ö± ££
Ø¢££×
££££ Ö
¾   
¢ £×
  Ü ÁµÒÛØ £ ¢£ £ Ø 
Ö
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»  £ ×
¢£Ø £×
£Ø¢¢£ ¢
£Ö®  ×
 £ ×
n×£
- og forklarer hvorfor vi finner øvrige endringer i petrole×
£   ×
  Ö
® ¢ £
¸Ü£Û¢£ 
 Ø¢£µ× £×
tementet kunngjør visse geografiske områder (blokker)
 £ £Ö´¢£
£  £    Ø   £
Ü£Û£Ö¸
  Ø¢  £
innenfor det geografiske området som tillatelsen omfatter.
¸£¢£  ×
Ö
±£
¢¶µ¯ÒÔÔÔÊÓÌ¸ ÜÒÔÓÐÛÖ± ÓËËÒ£
££ ££ £¢Î  ÍÌ Ø  
 £ £ £ £  £  ÏÏ   
  ££  ÒÑ Ö ¼  £
£ ¢£ £   £   ×
ØØ £ ×
£Ø  ¢£        Ö
±£ £Ø £ £
¢    ×
££Ø£   ¢£×
 £ ££  £Ø   Ö ¾ 
 Ø  ££  £  £×
£  ££   £ £Ø ×
Ö À    £ £Ø 
£ £¢ £×£ÖÃ
  Ø£
  £££
Ö
À£ £ £ 
 Ø Ø
om nøytralitet, se Osmundsen mfl. (2013), Lund (2012,
ÒÔÓÑÛØÃ£¸ ÜÒÔÓÒÛ· Ö±ÖÓÜÒÔÓÍn
ÒÔÓÌÛÖ¼£   
 £   £Ø   £ 
Î

¿ £ £ £ ¢£×
Ö
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  £ £  £ Ø 
¢££ÖÀ££
 £Ø££Ø×
 Ø £Ö ¶ £ £   £×
£¢£ £ ×
Ø£Ö
®    £       
  £  £ £     £ £ £×
 £    £ £ £     Ö
¸   £ £ 
 £££ ££ Ø£×
 £  £     £Ö
±£   Ø£
 ¢£ £  £ £   ¢£
£ £Ø £      ×
££ ££££¢£
 ÖÀ££
       £ £  Ü×
  ÛÖ ¼    £ 
 £  £ £  £
     £ Ö
±£¢Ø £ ££
£   ÖÍ
¿ £ £     £
££Ø ££×
Ö± Ø£¢£Ö °£
utvinning vil derfor bare reduseres om det finnes privatø×
     £ 
£Ø£ Ø Ö
À£¢££Ø
£¢ ×
fikt er knyttet til utvinningsvolum, og som omfatter alle
£ÖÀ££¢Ø  ×
 Ê£×
£Ø ££Ö ® ¢
  ££
 £££ ¢£×
Ö®  £Ê
o £ £Ø
o £  Ø
o  £Ö
Í

À   £  ££ £Ø 
 ¢££ £ 
Ü ÖÖ ¶ ¹£Ø ÒÔÓÎÛÖ ¾£ £ ¢×
 Ø     ¿¾°Ã £Ê ÊÕÕÖ
ÖÕ¡£ÕÓÍÑÑÔÑÑÐËÐ£ÏÐÓÔÌ¢ ££ÎÓÌ¢ÐÍÏÐÕ
£¥£¥¥¥£Ö 

¹£ £
¾£  £ Ø
 £££×
££ Ö¿£ ¢
£Ê
o ¸£Ê ¼    £ £ £ 
   Å
o ¯¢£ÊÀ ¢Ø 
 ££¢Å
o ¯£ÊÀ ¢Ø£
Å
¿££ Ø×
£¢£ÖÀ£
£££ ¢£¢ ×
¢ £ 
££  £ £ ×
£ £ ×£×
 Ö¿£  ££ ×
£ ¢£ £× 
££  £×
ÖÃ£¢£×
Ø ££££Ö
¼ÜÓËËÐÛ££ ×
 ¢  Ö¾£ 
tilbudssidepolitikk med flere produsentland, vil en lik
££ £ 
 £Ö· ¼ÜÓËËÐÛ
£ÖÂ££×
£ÖÀ£ ££
¢£ÖÀ£££
¢£    Ø Ö     
¢ ÖÃ£ £
 £ ¢   ÖÖ   
££Ø£¢£
£Ö
¼   £ ¢ Ø£×
 £  £Ê ¼  ¢£  
      ¢Ø  
     
 £  Ü¢  £×
£ÛÖ±   
£  ×
ÁµÒ×utslipp. Antas det som i Fæhn mfl. (2017) at om
£ ÒÕÑ £    £  ¢  
£ ×Ø£× £ 
£ Ø  
£¢£ÁµÒ×ÖÀ 
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£ ÓÔÔ¶µ¹ÕÁµ ÒØ Ö£
£¿°±×¿¯Ø £
ÓÔÔ¶µ¹ÕØÓÑ¶µ¹Õ£ÖÀ ×
 ££ÓÔÔÔ¶µ¹ÕÁµÒØ 
£      £  Ü»´ÁÁØ ÒÔÓÐÛØ
£ÓÑÔ¶µ¹Õ£Ö
¿£  
· ££ ×
  £ £  ¢   ×
 Ø£ £ £
£££  Ö®
£ £ Ö
¸¢£    ×
 £   Ø     £ ££ 
¢££¢ 
    £Ö À   £ £ £ 
 £¢×
£   ¯×Ö ¿£
 £    £   Ö
¿ £  ¢ÖÀ 
£ £ £ 
 Ø  £  £Ø  
£  ££
£Ö±£ £¢£
 Ö¯¢ ££ 
£ £ Ø¢Ö£Ö £Ö
¯¢¢£Ø×
¢££ Ö
Ã  £      ¢×
£¢  Ø£¢£
££¢ Ö¼£ £
£ Ø¢££ 
lønnsomme delene av hvert reservoar de finner, noe som
 £Ø
££Ø£ ×
£ Ö± £×
¢£ Ø 
££¢Ö
±      £   £
   ££Ö  ·   
 £ 
££  Ö¸¢£
 Ö¿¢££×
£    ££ £Ø 
£  Ö
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° £
¿££¢  £ØØ
£  £      
´£££Ø £ 
 £ ÖÀ£×
¢£×
 Ö
Ã£ £   £   £   
´£££  Ö ´   £  £ £
¢    £      ££Ö
À ´£££ ¢ Ø     ££×
£Ö½
 ¢   £  £  £  
 ¢£ 
    ´£££Ö À   £ 
 Ê¼ £ ¶×
£ £      ¢  ££Ø
£  £ £ £
¢¢£££×
Ø¢Ö
´  £ £Ö ½£
££ £Ø£×££
Ü   ¢
×  ¢£ÛØ     ££×
     £   ´£££ Ö
½£  Ø£¢
¢¢¢£n¢ ÁµÒ×£×
´£££Ø
£ £×
¢  Ö± ¢¢¢£ Ø
££×
    ¢ £Ø £ £ ´£££
 ¢ Ö ¼ £     £
 £  £  £ £ £ £×
 ¢£´£££¢Ö
À    £  £ £  £ 
£££
´£££Ö
¾¢  £ ¢£  ×
£ £ £×
Ö® £ ×
Ø   £  ¢     £
(Brunner mfl., 2012). Restriksjonene i lisensutdelingene
£ ¢£ ¢£Ø  
£¢¢ÖÃ£×
£  
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 £  £   ¢   Ø
Ö

¼ £££×
Öµ£££×
£¢¢×
 Ø  £ £   
¢ £Ö

ÎÖµ·¹µ±°¶ÃÀ¿¶¿®¿À¶µ²±¹¿
°»¸Â¯À±±»À¿°»¸°Ã¹
¹ ¢££×
¢£ £Ö® 
£  ×
 £££
¢Ö»££  ££
×£Ø £ £ 
   Ø£ £
£ Ö±£¢ ££×
    Ö À      
£ ££Ø £
£ £Ö
Ã££ £ ×
 ££¢  ×
Ö ±    ¢    £
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m
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,--)>

ÎÔÔÔ

¿  ¢££
  Ê» £ ££
£ ££Ø 
¢£   
£ÖÀ£££Ö¸
        Ø
£ £Ö
À  ¢ £ £ 
 £Ø     ¢  £ 
¢£    ¢   £ £ £×
Ø  £   ¢ £   £  Ö
À£ £ Ø
£ ÖÀ×
lig: Dersom flere eksportører reduserer utvinning samtidig,
 £¢££×
Ø ¢£¼££ ÜÒÔÓÒÛÖ¾
£¢  Ø 
nødvendig å få flere produsentland av fossile brensler med
£Ø£££ £×
££ÖÀ£ 
¢££ £ Ö
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¾ÑÊ·£££ ¢£
¢  
Kilde: Fæhn mfl. (2017)

£Ö¹£  ££ ×
££ 
£ £Ø£ 
¢£ ££Ö±¢
£Ö¾  ¢£££Ø
 £  £ ¢Ö ®  
¢ £ £ ££É
ÖÖ££´£££¢Ö
¼   £     ×
Ø  £        £
£¢Ö» £
   ££Ø ¢Ö£Ö ¢£  ££Ø 
 £  Ø       £
£Ö À ££ £ 
£ ££ £££×
 £  ££
Ü      Ö£Ö 
ÛÖ
Fæhn mfl. (2017) estimerte en marginal kostnadskurve
 ¢£      
¢£  £  ££Ö ¾ Ñ  £
kurven er relativt flat, noe som tyder på at det på norsk
££££  £×
     Ö Ã£  
  ¢£ Ø¢  
£ ¢££ÖÌ½£
Ì

Fæhn mfl. (201 7) viser til flere grunner for at kostnadene trolig er
 Ö À   £   £Ö ££¢ 
      Ü   £ ÛØ 

¾>¼¶ØÃ±¼¿»·Ø½²¿Ã¹¿²Ø¼Ã½¿·Ø¼Ã²±°ÃÀØ¼µ¿¸Ø¸¯¶ÀØ¶«Âµ²½Ø²µ±¿¶ÀÃ¼¸Ø±°µ²²,±°¿¶

±Ã·¾¯¶¶±,¹µ¶µ·¿¶¶²ÖÑÒÔÓÌÕÕÐÍ

6830

² £ ÜÒÔÓÍÛ   £  ££
££   £ Â££ ±  Ø ¢£ 
 £ÒÔÓÒ £×
 £    ¢£      ×
 ¡£ ££Ö
À¶  £££
´£Ø£ ¢  ×
£££ £££  Ö» ×
£×¿¯×££¢ Ø
 Ø Ø£×
 £
£    ¶ Ü ¿¯ÛÖ À   
¢  £
Norge alt deltar i, som redusert avskoging, finansiering av
£ £Ö
¶ £  ££    £ ¢Ö
²£  ¾¶ ²¿ÀÀÙ £ Ë ¢  ×
  ££× 
££ÖÀ
 ¢£Ø£×
££ 
£Ø £££¢££
£ £ÜÖÖÃ
mfl., 2017). Selv om andre tiltak skulle framstå som rime×
lige, finner vi det sannsynlig at oljekutt vil inngå i en
£  ££ ¶£¢ £
´£Ö

ÍÖµ´´±¯··¿²»¶½µ½¹µ¶¹¸¯±ºµ¶¿²
À      ¢ £   
¢££ ££
¶££Ø £
  £  Ö Â£   ¢×
   £ Ø    
        ¢£ Áµ Ò×Ø 
  ££ÖÀ
¢       £
ÖÀ¢£££ 
ÖÂ££ ££
£ ´£££Ö¸£¢
´£££ ¢  ¢  É £  ¢  £
   Ö

Ë

 ¢£ £×
 Ü¿µ²×ÛÖ
²¿ÀÀÙÜ² ¡¿À££ À£ £×
Ù¡££ ££¢ Û£ 
¾¶¹£Ü¯¶¾ÁÁÁÛÖ
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À£££  ££¢  Ø££
£  Ö
I tillegg finnes det strategiske argumenter for å drive til×
¢  Ö »  £  £ £  
 ´£££Ø£
¢ ¢n   
£££££ £ n
  £´£££  Ö » 
  ¢ ¢   £ ×
  ´£££Ø
    ´£££  Ö
À       ¢ £    ×
 £ ¢ £
£  ££¢     ×
 ££Ø  ¢  × £££× 
£¢£¢£Ö

¿£ ¶ 
  £    £   
¿¯Ö»£  
£ ££Ø   ×
£  £ £   £     ¿£Ö
¸  £ £    £  
£ ÖÀ×
¢ £  £ £  £ £ 
   ¢   £££ £   Ö
¶ ¢  £ £     £  
¢ £´£×Ø£ ×
sert avskoging i tropene, finansiering av tiltak i u ×£ 
¢£
££Ö °¢ ¢    
£ Ö
À       ¢  
£££Ê
£Ø £   Ø  ¢
 £Ø £×
ring. Det finnes fagøkonomiske og strategiske argumenter
 ¢ Ö ¾   ¢ ¢×
¢££×£ 
 Ø ¢Ø£ 
£ Ø£Ø£×
£ÖÀ£¢££  ×
££  £   
£Ö
·£ £      £ 
kvantifisere og sammenlikne. Settes oljeselskapene over×
£ ££ £ 
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  ¢£ Ø  ££  £ 
£ Ö ¸ ¢        £ 
£ £  £ £ £ Ö
µ £  £  £  
£ Ø
£  £¢ £    
£ Ö À £    £ 
 Ø £ Ö
» £££
£Ê°¢   ¢£×
£Ø
£  ¢  Ø
¢Ö£ÖÖ

²¿¾¿²Ã¶±¿²Ê
Ã£Ø¾Ö´Ö¸ ÜÒÔÓÒÛÖ¾nÃ£¡Å
½££ ££¡
¶£Ö²£½¢£±¢ »£Ö´
·££ÁÜ¶£ÛØµÖ
ÃØÃÖØ·ÖÂ¡£ØÃÖ¿ÖÀ¡ØÃÖ¸£ØÁÖ·£Ø
ÖÀÖ± Ø¸Ö®¡Ø½Ö±Ö ÜÒÔÓÍÛÖ
¸£²¿ÀÀÙÊ£¾¡£ÖØÁ£
ÂÑÓÊÍÓÌnÍÒÔÖ
ÃØ¾Ö²Ö°Ö¾ÜÒÔÓÎÛÖ·£ ££¶
££¿¯¶ÒÔÑÔØ²£ÒÔÓÎÕÒÏØ
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Ved Handelshøyskolen Bl - campus Oslo er det ledig en stilling som

Førsteamanuensis
i Samfunnsøl<onomi
Institutt for Samfunnsøkonomi har ledig en fast stilling som førsteamanuensis i Samfunnsøkonomi.
Vi ønsker en kandidat som har sitt forskningsfelt innenfor anvendt makroøkonomi, da stillingen
innebærer undervisningsplikt innenfor dette.
Erfaring med Big data vil telle positivt. Det forventes at søkeren minimum har doktorgrad eller
tilsvarende. Kandidaten som skal tilsettes, må vise til svært gode pedagogiske evner.
For full utlysningstekst, se bi.no/om-bi/ledige-stillinger/
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1

HOVEDTREKK

Det vises til rettens brev av 22. februar, der utsatt frist for anketilsvar etter anmodning er satt til
fredag 9. mars 2018.
Staten vil gjøre gjeldende at tingrettens dom er korrekt i resultat, og legge ned påstand om at
anken forkastes og at staten tilkjennes kostnader.
Saken gjelder gyldigheten av vedtaket som ble truffet av Kongen i statsråd den 10. juni 2016 om
tildeling av utvinningstillatelser i 23. konsesjonsrunde. Dette er angrepet på to grunnlag. For det
første anføres at de miljømessige konsekvensene av vedtaket samlet sett er så skadelige at de
strider mot en materiell grense etter grunnloven § 112 første ledd. For det andre anføres det at
vedtaksprosessen lider av saksbehandlingsfeil.
For tingretten vant staten frem på begge punkter, og begge er anket videre, i hovedsak slik de
sto for tingretten, i sin fulle bredde og med noen utdypinger.
Til tolkingen av§ 112 vil staten fastholde sin prinsipale anførsel, som er at bestemmelsens
rettslige innhold følger av tredje ledd, som en tiltaksplikt, og at første ledd må sees mer som en
grunnsetning. Alternativt fastholder staten sin subsidiære anførsel, som er den tingretten har
lagt til grunn, og som er at første og tredje ledd må sees i sammenheng, slik at første ledd kan gi
angivelse på en materiell terskel, men at den må vurderes i lys av hvilke tiltak som er truffet.
Etter statens syn er det derimot ikke rettskildemessig grunnlag for saksøkernes alternative
tolking, som er at § 112 første ledd gir en rettighet uavhengig av tiltak etter tredje ledd.
Uavhengig av tolkingsalternativ vil staten, som for tingretten, anføre at vedtaket om 23.
konsesjonsrunde uansett er gyldig, da det verken har medført, eller med noen grad av
sannsynlighet og årsakssammenheng vil kunne medføre, slike skadevirkninger for miljø eller
klima at en eventuell terskel etter§ 112 er brutt. Som for tingretten vil staten vise hvordan
blokkene som ble tildelt i 23. runde bare utgjør en meget liten del av virksomheten på norsk
sokkel, at det så langt ikke er gjort noen funn, og at eventuelle driwerdige funn vil utløse en ny
omfattende prosess, med nye utredninger av lønnsomhet, miljøkonsekvenser m.m., før det
eventuelt mange år frem i tid er tale om mulig produksjon. Hvis dette vedtaket skulle være i strid
med § 112, er det vanskelig å se hvilke deler av norsk petroleumspolitikk som ikke er det.
Som for tingretten vil staten videre fremheve hvordan både det konkrete spørsmålet om 23.
runde, og forholdet mellom petroleumspolitikken og miljø- og klimapolitikken mer generelt, har
vært oppe for Stortinget en rekke ganger, og løpende debatteres i det offentlige ordskiftet.
Dette er et område der det norske demokratiet er på sitt mest aktive, og som etter statens syn
fortsatt må avgjøres gjennom demokratiske, administrative og faglige prosesser - og ikke
rettsliggjøres for domstolene gjennom utvidende tolking av en generell grunnlovsbestemmelse.
Til anførslene om saksbehandlingsfeil kan staten i hovedsak vise til tingrettens grundige
gjennomgang, og vil utdype dette under ankeforhandlingene. For det første vil staten vise
hvordan prosessen som ledet frem til vedtaket om 23. konsesjonsrunde ble gjennomført fullt ut i
henhold til gjeldende lov og praksis, som også er i tråd med de krav som kan utledes av § 112.
For det andre vil staten vise til at de fleste anførslene om saksbehandlingsfeil knytter seg til den
forutgående prosessen om åpning av Barentshavet Sør-Øst (BSØ) i 2013, og ikke til vedtaket om
tildeling av 23. runde i 2016. Disse anførslene gir ikke rettslig mening med mindre man samtidig
anfører at Stortingets beslutning om åpning av BSØ i 2013 var ugyldig. Men dette ikke anført, og
det er åpenbart heller ikke tilfelle.
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Til anmodningen om direkte anke til Høyesterett etter tvi. § 30-2 vil staten bemerke at lovens
vilkår ikke kan sees å være oppfylt, da saken etter statens syn ikke reiser spørsmål som det «er
av betydning raskt å få Høyesteretts standpunkt til». For øvrig er staten enig i at saken «reiser
særlig prinsipielle spørsmål», men skal bemerke at det bare gjelder tolkingen av§ 112, og ikke
de utførlige anførslene om saksbehandlingsfeil som også er anket videre. Og hva gjelder
grunnlovstolkingen har heller ikke den kommet lenger enn at den fortsatt vil kunne ha godt av
en runde i lagmannsretten til videre bearbeiding, før den eventuelt bringes inn for Høyesterett.

2

SØKSMÅLETS GJENSTAND -VEDTAKET OM 23. KONSESJONSRUNDE

Et viktig trekk ved saken er at det som angripes kun er gyldigheten at et enkelt vedtak, om
tildeling av tillatelser i 23. konsesjonsrunde. Samtidig er mange av de anførslene som de
ankende parter gjennom prosessen har fremsatt av langt mer generell karakter, og gjelder dels
hele åpningen av Barentshavet Sørøst, dels petroleumsvirksomhet i Barentshavet generelt, og
dels virksomhet på og eksport fra norsk sokkel helt generelt.
Dette er antagelig grunnen til at tingretten på s. 28 i dommen fant det nødvendig å presisere at
saken «gjelder gyldigheten av vedtaket om tildelinger i 23. konsesjonsrunde, ikke avgjørelsen om
åpningen av Barentshavet sørøst, Barentshavet sør eller norsk miljø- og klimapolitikk generelt».
Til tross for denne presiseringen fremsettes det, slik staten leser anken, fortsatt generelle
argumenter, som går til dels betydelig ut over det som er direkte relevant for vedtaket av 10.
juni 2016 om tildeling av utvinningstillatelser i 23. konsesjonsrunde etter petroleumsloven § 3-3.
Det er derfor nok en gang grunn til å minne kort om hva søksmålet konkret gjelder - og hva som
dermed er det relevante faktum og det korrekte vurderingstemaet, også for ankeinstansen.
For det første må det minnes om at dette er et gyldighetssøksmål mot et enkelt vedtak, ikke et
fastsettelsessøksmål om grunnlovsmessigheten av norsk petroleumsvirksomhet i Barentshavet
eller generelt. Det betyr at det er eventuelle virkninger av dette vedtaket på miljø og klima som
skal prøves opp mot § 112 - ikke virkninger av norsk petroleumsvirksomhet generelt.
For det andre er dette et vedtak som bare gjelder en liten og avgrenset del av norsk sokkel. Det
omfatter 10 tillatelser, med til sammen 40 blokker (eller deler av blokker) som er tildelt til 13
selskaper. Til sammenligning er det på norsk sokkel gjennom årene gitt tillatelse til virksomhet
på 2394 blokker, hvorav det pågår løpende aktivitet på et stort antall. Bare i Barentshavet er det
gitt tillatelser så langt på 432 blokker. Tillatelser gis dels i såkalte nummererte runder, hvorav
den aktuelle altså er nummer 23 - og dels i unummererte runder (TFOer).
For det tredje gir tillatelsen etter§ 3-3 i første omgang selskapene kun rett til leteboring, på de
nærmere vilkår som gjelder for dette, og avhengig av særskilt samtykke i hvert tilfelle. Dersom
det gjøres drivverdige funn, må det i så fall søkes om godkjenning av plan for utbygging og drift
etter§ 4-2. Dette er en omfattende og langvarig prosess, med strenge krav til videre utredning
av miljøkonsekvenser, lønnsomhet, tekniske løsninger m.m. Det betyr at dersom det skulle bli
gjort drivverdige funn på de blokkene som er omfattet av 23. runde, så vil det bli gjennomført
ytterligere utredninger og vurderinger før det eventuelt gis godkjenning av plan for utbygging og
produksjon - på de vilkår myndighetene måtte fastsette.
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For det fjerde er det fortsatt helt uvisst om det vil bli gjort noen drivverdige funn på de blokkene
som ble delt ut i 23. runde. Så langt har det vært drevet leteboring i en sesong, uten større funn.
Utover i 2018 vil det bli leteboret videre, men om man vil finne noe vites ikke. Og dersom det
gjøres drivverdige funn, vil eventuell produksjon ligge mange år frem i tid. I snitt er tiden fra funn
til første produksjon (såkalt ledetid) på norsk sokkel på 11 år, og den er normalt lenger dersom
det gjelder områder uten eksisterende infrastruktur, slik som i Barentshavet.
Dette betyr at dersom det skulle bli gjort funn på de blokkene som er omfattet av 23. runde, så
vil produksjon antagelig først være aktuelt 10-15 år frem i tid. Videre er det i dag umulig å vite
om det i så fall vil være olje eller gass, hvilket omfang det vil ha, hvilke vilkår som vil bli satt, eller
hvilken teknologi som vil være tilgjengelig for å hindre eller avhjelpe miljø- eller klimautslipp. Og
dersom det er utbygging av noe størrelse eller betydning, vil saken bli forelagt Stortinget.
Til sammenligning var det ved årsskiftet 85 produserende felt på norsk sokkel. 5 av disse ble satt
i produksjon i 2017. I tillegg ble det levert planer for utbygging og drift (PUD) for ti nye prosjekt,
mens ni er under utbygging. I fjor ble 34 letebrønner avsluttet, 3 færre enn året før. Halvparten
av brønnene ble boret i Barentshavet, tolv i Nordsjøen og fem i Norskehavet. En av disse
brønnene ble boret i det nyåpnede området i BSØ. For 2018 er det planlagt 3 letebrønner i BSØ.
For det femte vil omfanget av eventuell fremtidig virksomhet og produksjon på de blokkene som
er omfattet av 23. runde nær sagt uansett størrelse på funnene bare utgjøre en mindre andel av
den samlede norske petroleumsvirksomheten - og hva gjelder eventuelle klimautslipp er det
vanskelig å se hva som skulle skille denne delen fra virksomheten ellers.
Det skal videre bemerkes at det ikke har oppstått noen miljøskader fra den leteboringen som så
langt har funnet sted på de blokkene som er omfattet av 23. runde, og det har heller ikke vært
andre uheldige konsekvenser for miljø eller klima. Spørsmålet for retten gjelder følgelig kun
mulig fremtidig risiko for slike skader. Hva gjelder tradisjonelle miljøskader er ikke denne
sannsynligheten noe større enn på andre deler av norsk sokkel der det løpende foretas
leteboring. Riktignok ligger noen av de aktuelle blokkene lenger nord, og nærmere iskanten, men
dette er grundig utredet og hensyntatt blant annet i form av særskilte vilkår - og for øvrig er ikke
disse områdene mer krevende å operere i enn mange andre steder på norsk sokkel, der det
bores på større dyp og under langt vanskeligere forhold.
Endelig skal bemerkes at dette slett ikke er første gang det åpnes for petroleumsvirksomhet i
Barentshavet, slik man av og til kan få inntrykk av fra de ankende parters argumentasjon. Av de
10 tillatelsene i 23. runde er 7 av dem (med 14 blokker) i Barentshavet Sør, der det har vært
petroleumsvirksomhet siden slutten av 1970-tallet. 3 av tillatelsene (med 26 blokker) er i
Barentshavet Sørøst, som ble åpnet for petroleumsvirksomhet av Stortinget i juni 2013. Grunnen
til at området ikke ble åpnet tidligere, er at delelinjen med Russland først ble avklart i 2010.

3

TIL TOLKNINGEN AV GRUNNLOVEN § 112

3.1

Generelt til tolkningen av§ 112 første jf. tredje ledd

Det sentrale rettslige spørsmålet i saken er hvordan grunnloven§ 112 (tidligere§ 110 b) skal
tolkes. Dette har ikke tidligere vært oppe for norske domstoler. Selv om bestemmelsen i
hovedsak går tilbake til 1992, har den så langt bare vært anført i et lite knippe saker, der de
sentrale tolkingsspørsmålene ikke har kommet på spissen. Til sammenligning reiser denne saken
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spørsmål som vanskelig kan avgjøres uten at retten tar stilling til grunnleggende sider ved
paragrafen, som er omstridt mellom partene.
Et stykke på vei synes partene å være enige om tolkingen av§ 112. Bestemmelsen er både
uttrykk for et viktig politisk prinsipp, og den har rettslig betydning, som etter forholdene kan
tenkes påberopt for domstolene i ulike sammenhenger. Rettslig sett kan § 112 ha betydning
både som retningslinje for lovgiver, som retningslinje for forvaltningens skjønn, og som moment
ved tolkingen av andre regler. Av annet ledd følger en rett til informasjon, og av tredje ledd
følger en tiltaksplikt, som etter sin karakter er rettslig bindende for myndighetene, selv om det
er mer åpent hvor langt den gir private rettskrav som kan påberopes for domstolene.
Der partene skiller lag, er i synet på om § 112 gir private materielle rettigheter utover dette, hvor
langt de i så fall går, og hvor langt de kan og bør etterprøves for domstolene. Uenigheten gjelder
ikke bare den nærmere grensedragning, men selve den grunnleggende forståelsen av§ 112
første og tredje ledd - og forholdet mellom de to leddene.
Under prosessen for tingretten anga begge parter første gang sitt syn på tolkingen av § 112 i
stevning og tilsvar høsten 2016, og dette ble bare i beskjeden grad videreutviklet i
prosesskriftene frem til sluttinnleggene i november 2017. Gjennom syv dagers prosess med
konstruktiv uenighet for tingretten ble de rettslige anførslene imidlertid gradvis mer avklart.
Dette var bakgrunnen for at staten på rettsakens femte dag under sitt hovedinnlegg fremla et
hjelpedokument der vi forsøksvis stilte opp hovedalternativene ved tolkingen av§ 112.

Bilag 1.

Hjelpedokument fremlagt av staten i retten 20.11.2017- «Alternative modeller for
tolking av§ 112»

Som det her fremgår, er det etter statens syn fremsatt 3 ulike tolkinger av§ 112 i saken, og de er
grunnleggende forskjellige, selv om de i noen grad kan hevdes å gå over i hverandre:

1. § 112 første ledd er en grunnsetning, ikke et forbud som i seg selv utløser en rettighet for
private til et bestemt resultat. Det rettslige ligger i koblingen til tredje ledd - plikten til å
treffe tiltak. Vurderingstemaet for domstolene blir om tiltaksplikten er overholdt.
2.

§ 112 første ledd og tredje ledd må tolkes i sammenheng. Første ledd kan gi angivelse på
en materiell terskel, men om den er overskredet vil avhenge av om det er truffet relevante
tiltak. Vurderingstemaet blir dels hvilke negative virkninger et vedtak eller handling vil
kunne medføre - og dels hvilke tiltak som er truffet.

3. § 112 første ledd er en selvstendig rettighetsbestemmelse, som etter forholdene kan
være brutt uavhengig av hvilke tiltak som er truffet, dersom skadevirkningene er over en
viss terskel. Dette er vurderingstemaet, og det kan igjen deles i to muligheter - enten
som en absolutt regel, eller som en mer relativ regel (med ulovfestede unntakskriterier).
Fra statens side var det alternativ 1 som ble fremmet i tilsvaret og sluttinnlegget, mens alternativ
2 ble fremsatt muntlig under hovedinnlegget for tingretten, som en subsidiær anførsel.
Fra saksøkernes side var det alternativ 3 som ble fremmet i stevningen, sluttinnlegget og
hovedinnlegget for tingretten. I replikken kom imidlertid saksøkernes prosessfullmektig med
uttalelser som naturlig kunne forstås slik at man i hvert fall et stykke hadde endret syn. Dette er
nok bakgrunnen for at tingretten nederst på s. 17 i dommen skriver at en tolking der§ 112 første
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ledd må sees i sammenheng med tredje ledd er «i samsvar med miljøorganisasjonenes anførsel
og også i samsvar med det staten subsidiært har gjort gjeldende».
For sin del kom tingretten til at tolkingsalternativ 2 var det korrekte, som det fremgår av rettens
drøftelse på s. 13-17 i dommen.
I ankeerklæringen anføres det «at§ 112 første ledd må vurderes isolert uavhengig av tredje
ledd» (s. 3), med en videre utdyping, som staten forstår som en videreføring av den tolkning som
de ankende parter opprinnelig anførte (alternativ 3). Det vil si at§ 112 første ledd setter en
absolutt grense, uavhengig av hvilke tiltak som treffes. Videre anføres det at første ledd også
inneholder en relativ grense (s. 11-12).
For sin del vil staten i ankerunden fastholde sin prinsipale påstand (alternativ 1). Ut fra
rettskildene og vanlig norsk rettskildelære er det etter statens syn klart mest nærliggende å tolke
§ 112 slik at første ledd er en grunnsetning, mens den rettslige forpliktelsen følger av tredje ledd.
Dette er best i tråd med ordlyd, forarbeider (grunnlovsgivers vilje) og reelle hensyn - og det er
ikke andre tungtveiende kilder som tilsier en annen (utvidende) fortolkning.
Av dette følger at staten prinsipalt vil anføre at tingrettens tolking på s. 13-17 er uriktig, og dette
vil bli nærmere utdypet for ankeinstansen, i tråd med statens argumentasjon i første runde.
Herunder vil staten anføre at tingretten allerede innledningsvis i sin drøftelse på s. 13 anlegger
et galt perspektiv når den fastslår at «Grunnloven § 112 ble vedtatt i 2014». Mer presist er å si at
dette er en regel som ble gitt i 1992, som daværende § 110 b, og som i 2014 ble endret på et
mindre punkt, ved at tiltaksplikten i tredje ledd ble innskjerpet. Tolkingen må derfor fortsatt ta
utgangspunkt i rettskildene fra 1992, og den må skje i to trinn. Første spørsmål er hvilket rettslig
innhold paragrafen ble gitt i 1992, og hvordan den ble tolket frem til 2014. Neste spørsmål er om
grunnlovsgiver i 2014 mente å endre og utvide bestemmelsens grunnleggende karakter.
Etter statens syn er det ut fra rettskildene klart at grunnlovsgiver i 1992 ikke mente at§ 110 b
første ledd skulle inneholde en materiell rettighet, og at det heller ikke var hensikten å innføre
en slik grunnleggende endring gjennom revisjonen av tredje ledd i 2014.
Subsidiært vil staten anføre at også tingrettens tolking (alternativ 2) er rettslig mulig, selv om
den rettskildemessig er svakt forankret og selv om den innebærer en utvidende tolking som
reiser vanskelige spørsmål, og som vil innebære en ny rettsliggjøring av spørsmål som bedre
hører hjemme på den politiske og faglige arena. Under dette alternativet kan staten i hovedsak
slutte seg til tingrettens tolking av hva rettigheten nærmere går ut på (dommens. 17-28), men
med noen nyanseringer og en del supplerende og utdypende merknader.
Hva gjelder de ankende parters tolking (alternativ 3) vil staten anføre at den mer må sees som en
rettspolitisk påstand, som mangler dekning i rettskildene, og som det ikke er mulig å komme
frem til ut fra vanlig tolkingslære. Videre vil staten, som for tingretten, anføre at tungtveiende
reelle hensyn taler imot en slik sterkt utvidende tolking, som vil innebære en omfattende
rettsliggjøring av betydning ikke bare for norsk petroleumspolitikk, men potensielt for en lang
rekke samfunnsområder - og som prinsipielt vil endre forholdet mellom statsmaktene både i
petroleumspolitikken og i klima- og miljøpolitikken.
Uavhengig av tolkingsalternativ vil staten, som for tingretten, samtidig anføre § 112 uansett ikke
er brutt, siden vedtaket om 23. konsesjonsrunde konkret verken har medført eller med
sannsynlighet vil kunne medføre noen slik grad av skadevirkninger at det utgjør grunnlovsbrudd.
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3.2

Nærmere om tolkning og anvendelse av § 112 på klimaspørsmål

Slik § 112 er utformet, er det ut fra ordlyd og forarbeider klart at den i første rekke tar sikte på å
omfatte det vi i dag kan kalle tradisjonelle miljøskader. Selv om klimautfordringene i noen grad
var kjent tidlig på 1990-tallet, sto de ikke sentralt på dagsorden, og er ikke omtalt i forarbeidene
til § 110 b. De er heller ikke omtalt i de korte forarbeidene til revisjonen i 2014.
I dag er situasjonen annerledes, og det er utbredt enighet om at klimaendringene som følge av
global oppvarming er en meget alvorlig utfordring. På denne bakgrunn er staten enig i at § 112 i
prinsippet også må anses å dekke klimaforverring. Det gjelder både i den grad paragrafen gir
uttrykk for en viktig politisk og prinsipiell grunnsetning, og i den grad den kommer inn som
retningslinje ved tolking av andre bestemmelser, eller ved etterprøving av skjønn. Og den
tiltaksplikt for myndighetene som følger av tredje ledd må også kunne hevdes å omfatte
nasjonale klimatiltak.
Samtidig er det etter statens syn klart at§ 112 etter sin ordlyd ikke er utformet med sikte på de
særlige problemstillinger som klimapolitikken reiser, og at det er grenser for hvor langt den kan
eller bør brukes til å rettsliggjøre dette feltet. Dette reiser en rekke spørsmål, som staten var
inne på for tingretten, og som vil bli utdypet for ankeinstansen.
Et spørsmål skal imidlertid kort kommenteres allerede her, da det har stått sentralt gjennom
hele saken. Det er spørsmålet om grunnlovens § 112 kommer til anvendelse på utslipp av
klimagasser som følge av forbrenning i utlandet av olje og gass som er eksportert fra Norge.
For tingretten argumenterte staten for at utslipp i utlandet faller utenfor anvendelsesområdet
for§ 112, og fikk tilslutning til dette fra tingretten, etter en grundig drøftelse på s. 18-20 i
dommen. Dette er kommentert og kritisert i ankeerklæringen på s. 15-17. For ankeinstansen vil
staten vise til tingrettens tolking på dette punktet og utdype den videre.
Herunder vil staten for det første anføre at det følger av en alminnelig tolking av§ 112 at den
ikke er ment å omfatte utslipp i utlandet som følge av norsk eksport av olje og gass, verken da
bestemmelsen første gang ble gitt i 1992 eller da den ble revidert i 2014. Dette var allerede i
1992 Norges største eksportnæring, og dersom man hadde ment å innføre rettslige skranker for
denne eksporten, måtte dette ha vært presisert klart. Det er med andre ord en klar presumsjon
for at grunnlovsgiver ikke har ment at dette skulle være omfattet, verken i 1992 eller i 2014.
Dersom dette hadde vært problematisert, er det tvert imot overveiende sannsynlig at
bestemmelsen verken ville fått alminnelig flertall på Stortinget eller langt mindre det 2/3s flertall
som er nødvendig for grunnlovsendring.
For det andre vil staten anføre at det samme følger av mer alminnelige betraktninger om
grunnlovens geografiske virkeområde, som generelt følger norsk territorium og norsk
jurisdiksjon. Når§ 112 første ledd taler om «enhver» må det forstås som enhver i Norge, og når
den viser til en rett til «et miljø» og «en natur» må det forstås som miljø og natur i Norge, på
områder underlagt norsk jurisdiksjon. I fravær av andre klare holdepunkter er det ikke grunnlag
for å tolke § 112 slik at den er ment å rekke videre enn dette, til personer og miljø i verden ellers.
For det tredje vil staten vise til at det er et fast etablert grunnleggende prinsipp i det
internasjonale klimasamarbeidet at hver stat står ansvarlig for sine utslipp. Det gjelder både det
politiske samarbeidet og det rettslige samarbeidet slik dette er nedfelt i folkerettslig forpliktende
avtaler, i første rekke de traktater som er inngått i FN-regi, som senest i Parisavtalen av 2015 der ansvaret ligger på de landene der utslipp (forbruk) skjer, og ikke på de landene som
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produserer og eksporterer varer som kull, olje eller gass. Det er tungtveiende grunner til at det
internasjonale klimasamarbeidet er bygget opp på denne måten, og det er ikke grunnlag for å
anføre at grl. § 112 fraviker dette, eller pålegger norske myndigheter plikt til å redusere utslipp i
utlandet som Norge etter internasjonal rett ikke har ansvar for, og som bryter med den
grunnleggende tankegangen i internasjonalt klimasamarbeid og nasjonal klimapolitikk.
For det fjerde vil staten vise til at også norsk klimapolitikk og klimalovgivning bygger på
prinsippet om at den enkelte nasjon har ansvar for egne nasjonale utslipp. Dette er slik
Stortinget så langt har drøftet og regulert de forpliktelser som påhviler myndighetene på dette
feltet, og som også kan sees som uttrykk for Stortingets syn på hvilke forpliktelser som følger av
§ 112. Dette ble senest bekreftet ved prosessen som ledet frem til vedtagelsen av den nye
klimaloven av 2017, som kun regulerer nasjonale utslipp, og der et bredt flertall i forarbeidene
for øvrig meget klart understreker at klimaspørsmålene etter sin karakter ikke egner seg for
rettsliggjøring, og at de må avgjøres gjennom demokratiske prosesser, ikke for domstolene.
Endelig vil staten påpeke at dersom man skulle tolke § 112 utvidende til også å omfatte utslipp
som følge av forbrenning i utlandet vil det skape et svært vanskelig rettslig vurderingstema, som
vil reise en rekke spørsmål, som til dels er omstridt. Det er på ingen måte noen enkel
årsakssammenheng mellom omfanget av norsk eksport og globale utslipp, verken hva gjelder
olje eller (enda mindre} gass. I en europeisk kontekst er import av norsk gass ansett som en
forutsetning for at EU skal kunne nå sine egne klimamål, og det internasjonale energibyrået (IEA}
har ved flere anledninger anbefalt at Norge må fortsette å bygge ut sin produksjon, som både er
politisk sikrere, mer forutsigbar og mindre forurensende enn mange av de andre alternative
tilbyderne. Det er på ingen måte gitt at reduksjon i norsk produksjon og eksport vil føre til
tilsvarende reduksjon i globale utslipp. Tvert imot er dette en kompleks debatt, uten sikre svar,
som pågår løpende på faglig og politisk nivå, men som egner seg dårlig for domstolsprøving.

*****
For det tilfellet at ankeinstansen likevel skulle komme til at eksporten i prinsippet er omfattet, vil
staten (subsidiært} vise til at tiltaksplikten etter tredje ledd uansett er oppfylt. Som vist for
tingretten omfatter norsk klimapolitikk også et omfattende internasjonalt samarbeid og en rekke
internasjonale tiltak og initiativer. Dette er de tiltak Storting og regjering har truffet bilateralt og
internasjonalt, og hvorvidt de er tilstrekkelige eller ikke er et spørsmål som domstolene i
henhold til forarbeidene til § 112 bør være meget tilbakeholdne med å etterprøve.
Atter subsidiært vil staten vise til at søksmålet kun gjelder tildelingen i 23. runde, som er et lite
antall blokker, der det ennå ikke er gjort noen funn, og der det tidligst vil være produksjon om
mange år. Det er heller ikke mulig i dag å si om det vil være olje eller gass, eller hvilken teknologi
som vil være tilgjengelig for å motvirke eller avhjelpe eventuelle klimavirkninger når eventuell
produksjon starter, mange år frem i tid. Dersom man først tolker inn en skranke for eksport av
olje og gass i § 112 må terskelen for grunnlovsbrudd i så fall ligge langt over den usikre og
relativt sett svært beskjedne produksjonen som eventuelt vil kunne komme fra de tillatelsene
som ble tildelt i 23. runde.
Norge har i mange tiår eksportert olje og gass, og gjør det løpende hver dag. Hvis anførselen er
at dette er i strid med § 112, så stiller staten seg undrende til at søksmålet er rettet mot
gyldigheten av vedtaket om 23. runde, ettersom det ennå ikke er noen eksport fra disse feltene,
og eventuell eksport ligger mange år frem i tid og uansett bare vil utgjøre en meget liten del av
den samlede norske eksporten.
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4

KORT TIL BETYDNINGEN AV FOLKERETTEN

I den opprinnelige stevningen og senere prosesskrift fremsatte de ankende parter også
folkerettslige anførsler, og dette følger videre av de tre støtteskrivene som ble fremlagt for
tingretten. Slik staten etter hvert forsto anførslene, ble det ikke fremsatt noen påstand om
direkte brudd på folkerettslige regler eller prinsipper, men kun at disse måtte trekkes inn ved
tolkingen av grunnlovens § 112.
Under forhandlingene for tingretten ble de folkerettslige anførslene imidlertid viet liten
oppmerksomhet fra miljøorganisasjonens side, og i likhet med tingretten forsto staten det slik at
de ikke lenger ble opprettholdt. Staten syn er med andre ord at dommen på s. 27-28 gir
dekkende uttrykk for det som ble fremført under hovedforhandlingen, selv om de ankende
parter nå på s. 17 i anken hevder at det er en misforståelse. Tingretten la derfor korrekt til grunn
at dette lå utenfor det den skulle ta stilling til etter tvi. § 15-8 annet ledd, jf. § 11-2 første ledd.
Basert på punkt 6.2 i anken, og henvisningene der til punkt 9.2.2 følgende i den opprinnelige
stevningen, forstår staten det slik at det nå igjen anføres at folkeretten må komme inn som et
relevant hensyn ved tolkingen og anvendelsen av§ 112. Nærere bestemt er det her vist til et
folkerettslig prinsipp om «føre var», det såkalte «no harm principle» og det som anføres som et
«menneskerettslig klimavern» under henvisning særlig til EMK artiklene 2 og 8 og FNs traktat om
økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter artikkel 12.
Til dette vil staten for det første anføre at det ved nærmere ettersyn ikke er noe ved disse
folkerettslige reglene og prinsippene som tilsier at grunnlovens § 112 skal tolkes annerledes eller
mer utvidende enn det som følger av de norske rettskildene. Hva gjelder «føre var» er det ikke
her noe folkerettslig prinsipp som går lenger enn det som allerede følger av norsk miljørett, slik
den gjennomfører§ 112. Hva gjelder «no harm principle» er dette ivaretatt gjennom norske
regler om plikt til å utrede miljøkonsekvenser for andre stater fra aktivitet i Norge, slik dette er
nedfelt flere steder, herunder i petroleumsforskriften § Gc bokstav g. Og hva gjelder den
beskjedne praksis som knytter seg til anvendelse av EMK artiklene 2 og 8 i miljøsaker, gjelder
den helt andre typer tradisjonelle miljøvirkninger enn det som er anført i vår sak.
For det andre vil staten mer generelt vise til prinsippet om autonom norsk grunnlovstolking,
særlig for paragrafer som § 112, som ikke direkte bygger på internasjonale rettsregler. I den grad
folkeretten kommer inn ved tolking og anvendelse av§ 112, vil staten anføre at det snarere er et
argument for at den ikke er brutt, verken ved vedtaket om tildeling av 23. runde, eller i
petroleumspolitikken mer generelt. Det er fra de ankende parters side ikke anført at Norge har
brutt sine internasjonale folkerettslige forpliktelser på klimaområdet, verken etter Kyotoavtalen, Parisavtalen eller andre forpliktende traktater. Tvert imot er det etter statens syn klart
at Norge så langt har etterlevet alle sine forpliktelser på dette feltet, og det er regjeringens og
Stortingets faste og uttalte politikk at man også vil gjøre dette i fremtiden.
Dette ble det grundig redegjort for fra statens side for tingretten, og det vil bli belyst også for
ankeinstansen - og det er et selvstendig argument for at heller ikke grunnlovens § 112 er brutt.
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5

TIL SUBSUMSJONEN UNDER§ 112

Som påpekt for tingretten, vil vurderingstemaet og subsumsjonen av vedtaket om tildeling av 23.
konsesjonsrunde etter§ 112 i høy grad styres av hvilken tolking man legger til grunn. Dersom
man legger til grunn statens prinsipale tolking, er det i første rekke spørsmål om norske
myndigheter har oppfylt sin tiltaksplikt, så langt dette er relevant for vedtaket om 23. runde.
Dersom man legger til grunn at det er en materiell terskel i § 112 første ledd, kreves i større grad
en vurdering av hvilke nærmere hvilke virkninger det omstridte vedtaket vil kunne ha for miljø
og klima. Hvor langt denne prøvingen skal gå avhenger imidlertid av den nærmere tolkingen, og
av hvilken terskel som skal gjelde for brudd, og hvor langt kan og bør gå i å etterprøve de
vurderinger som er gjort av Stortinget og de ansvarlige myndigheter.
De ankende parter har gjennom hele prosessen anført flere forskjellige virkninger av vedtaket
som de mener «samlet sett» strider mot grense i § 112, og dette er videreført i anken. Som
tidligere påpekt fra statens side faller anførslene grovt sett i tre kategorier, som etter sin
karakter er ulike, både rettslig og faktisk:
(i)

Tradisjonelle miljøkonsekvenser av leting og utbygging og drift av eventuelle felt som
måtte bli utbygget og produsert i de utvinningstillatelsene som er omfattet av 23. runde,
herunder spørsmål om utslipp, iskanten, særlig sårbare områder m.m.

(ii) Norske (nasjonale) utslipp til luft av C02 og andre gasser som kan påvirke klimaet som
følge av fremtidig utbygging og drift av eventuelle felt som måtte bli utbygget og
produsert i de utvinningstillatelsene som er omfattet av 23. runde.

(iii) Globale utslipp som følge av at olje og gass som måtte bli produsert på felt i de
utvinningstillatelser som er omfattet av 23. runde en gang i fremtiden vil bli eksportert
og forbrent i andre land.
Hva gjelder kategori (i) har staten fått tingrettens medhold i at risikoen for tradisjonelle
miljøskader som følge av vedtaket om 23. runde er begrenset, og at myndighetene har truffet
nødvendige tiltak for å hindre at dette skal skje. Dette er viet beskjeden plass i ankeerklæringen,
men staten forstår den slik at de opprinnelige anførslene opprettholdes.
Staten vil her for sin del for det første vise til de mange tiltak som norske myndigheter generelt
har truffet for å forebygge tradisjonelle miljøskader på norsk sokkel, og som har gjort at Norge er
blant de verdensledende på helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten. Regulering og
tilsyn med virksomheten bygger på omfattende og langvarig erfaring fra svært krevende forhold.
Videre vil staten vise til at risikoen for tradisjonelle miljøskader ble grundig utredet og vurdert i
de prosessene som ledet opp til vedtaket om 23. runde, både hva gjelder Barentshavet generelt
og Barentshavet Sørøst spesielt, herunder blokkene omfattet av 23. runde. Slik de faglige og
politiske myndighetene har vurdert saken, er risikoen for tradisjonelle miljøskader i letefasen og
ved utvikling av eventuelle funn i det aktuelle området ikke av en slik karakter at det hindrer
tildeling, og dette vil bli håndtert innenfor det gjeldende sikkerhetsregimet på norsk sokkel. Og
dersom det gjøres drivverdige funn i tillatelsene som er omfattet av 23. runde, vil det bli foretatt
nye konsekvensutredninger etter§ 4-2 før eventuell godkjenning av plan for utbygging og drift.

*****
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Hva gjelder kategori (ii) har staten fått tingrettens medhold i at nasjonale klimautslipp som følge
av aktivitet på de blokkene som er omfattet av vedtaket om 23. runde vil være helt marginale, og
at norske myndigheter generelt har truffet en rekke tiltak for å begrense slike utslipp fra norsk
sokkel, herunder kvoteplikt, C02-avgift og en rekke andre tiltak. Igjen er dette viet beskjeden
oppmerksomhet i ankeerklæringen, men slik at anførslene opprettholdes også her.
Staten vil for sin del vil fastholde at nasjonale klimautslipp fra petroleumsproduksjon er spørsmål
som har stått høyt på dagsorden i flere tiår, og som er grundig utredet, vurdert, og regulert, og
der det er truffet en lang rekke tiltak. Utslipp til luft fra petroleumsvirksomheten på sokkelen er i
dag en del av EUs alminnelige kvotesystemet. I tillegg har sektoren siden 1991 vært underlagt
høy C02-avgift og andre restriksjoner, og til sammen har dette ført til at utslippene fra norsk
sokkel er lavere enn for tilsvarende produksjon i de fleste andre land. For tingretten fremla
staten omfattende dokumentasjon for de mange tiltak som er truffet for å redusere utslippene
fra produksjon på norsk sokkel, og dette vil også bli dokumentert for ankeinstansen.
Hva gjelder de områdene som dekkes av 23. runde, er det uansett for tidlig å si hvilke utslipp
som vil følge fra eventuelt utbygging og drift her. Det vil avhenge av hva som blir funnet, og
hvilke krav som vil bli satt ved en utbygging. Men så lenge virksomhet på sokkelen er del av EUs
kvotesystem, så vil vedtak om utbygging av enkeltfelt uansett ikke i seg selv medføre økte
nasjonale utslipp, så lenge det alminnelige taket for utslipp ikke heves.

*****
Hva gjelder kategori (iii) har staten som vist ovenfor i avsnitt 3.2 fått medhold i tingretten i at
utslipp i utlandet som følge av forbrenning av olje og gass eksportert fra Norge ikke faller inn
under det som rettslig sett er regulert i § 112. Staten vil for ankeinstansen fastholde at det er en
korrekt tolking, og i så fall er det ikke nødvendig å gå nærmere inn på dette spørsmålet.
For det tilfelle at ankeinstansen likevel skulle komme til at forbrenning i utlandet fra eksporten i
prinsippet kan være omfattet, vil staten for det første vise til at tiltaksplikten etter tredje ledd
uansett er oppfylt. For det andre vil staten vise til at de eventuelle utslippene som måtte komme
fra forbrenning i utlandet av olje eller gass fra blokkene i 23. runde uansett vil utgjøre en så
usikker og beskjedent bidrag at det antagelig ikke er målbart, og langt under en eventuell
materiell terskel for grunnlovsbrudd.

*****
På denne bakgrunn vil staten anføre at norske myndigheter innenfor alle de tre kategoriene har
iverksatt tiltak for å ivareta hensynet til miljø og klima, slik man etter grunnloven § 112 har plikt
til. Det foreligger følgelig ikke noe brudd på konstitusjonelle plikter her - langt mindre noe brudd
som kan få betydning for gyldigheten av vedtaket om tildeling av 23. runde.

6

TIL ANFØRSLENE OM SAKSBEHANDLINGSFEIL

Ved siden av anførselen om brudd på en materiell grense etter§ 112, er gyldigheten av vedtaket
om 23. runde også angrepet med anførsler om saksbehandlingsfeil, nærmere bestemt brudd på
utredningsplikt, feil faktum og mangler ved begrunnelsen.

Side 11 av 17

6844
REGJERINGSADVOKATEN

Dette ble viet betydelig oppmerksomhet under forhandlingene for tingretten, som reflektert i
rettens grundige gjennomgang i andre halvdel av dommen, på s. 28-46, der staten ble gitt
medhold på alle punkter.
I ankeerklæringen er anførslene om saksbehandlingsfeil opprettholdt på s. 18-27. Fremstillingen
er utførlig, men tilføyer så langt staten kan se ikke noe vesentlig nytt som ikke allerede har vært
fremme for tingretten.
For sin del vil staten her i hovedsak nøye seg med å vise til tingrettens drøftelse, og til sine
anførsler i forrige runde, som vil bli videreført for ankeinstansen. I sitt opprinnelige tilsvar av
14.12.2016 ga staten en grundig beskrivelse av de prosessene som ledet frem til vedtaket om
tildeling av utvinningstillatelser i 23. runde i juni 2016 (se særlig s. 9-22), og under
hovedforhandlingen ble dette dokumentert og videre utdypet.
På bakgrunn av ankeerklæringen vil staten i denne omgang bare nok en gang påpeke at det etter
petroleumsloven er 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. Tre
av de viktigste stadiene er:

1. Vedtak om åpning av nye områder- petrl. § 3-1 (Stortinget)
2. Vedtak om tildeling av utvinningstillatelser- petrl. § 3-3 (Kongen i statsråd)
3. Vedtak om godkjenning av utbygging og drift - petrl. § 4-2 (departementet etter at saken
først er forelagt enten Storting eller regjering - avhengig av prosjektets omfang og
betydning)
Søksmålet gjelder altså gyldigheten av et vedtak i fase 2 - om tildeling av tillatelser i 23. runde som ble truffet i juni 2016. De blokkene som er omfattet av dette vedtaket er fra to områder som ble åpnet (fase 1} i henholdsvis 1989 (BS) og 2013 (BSØ). Derimot har man for disse
blokkene ennå ikke kommet til fase 3, og det vil bare skje dersom det gjøres drivverdige funn.
Prosessene og vurderingstemaet i hver av disse fasene er selvsagt forskjellige, ettersom det er
forskjellige spørsmål som skal vurderes og ulike typer vedtak som skal treffes. Hva gjelder
miljøkonsekvensutredninger, har Stortinget gjennom petroleumslovens system besluttet at det
skal gjennomføres i forbindelse med to av de tre stadiene - i henholdsvis fase 1 og fase 3.
Ved vedtak om åpning av nye områder skal det etter§ 3-1 foretas «en avveining mellom de ulike
interesser som gjør seg gjeldende på det aktuelle området», og i den avveiningen «skal det
foretas en vurdering av de nærings- og miljømessige virkninger av petroleumsvirksomheten og
mulig fare for forurensninger samt de økonomiske og sosiale virkninger som
petroleumsvirksomheten kan ha». Ved senere godkjenning av eventuelle planer for utbygging og
drift skal selskapene etter§ 4-2 fremlegge planer med beskrivelse av relevante «økonomiske,
ressursmessige, tekniske, sikkerhetsmessige, nærings- og miljømessige forhold», og
departementet kan også kreve ytterligere redegjørelse for miljømessige virkninger.
Derimot krever loven ikke at det foretas konsekvensutredninger i forbindelse med de enkelte
vedtakene om tildeling av utvinningstillatelser etter§ 3-3 - verken av økonomi, miljø eller andre
forhold, og verken for de «nummererte» eller de «unummererte» rundene. Dette er ikke ansett
nødvendig eller hensiktsmessig, siden slike vurderinger allerede er gjort på generelt grunnlag for
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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.
Selv om tildelingsvedtak etter§ 3-3 ikke forutsetter nye særskilte konsekvensutredninger, er det
en rekke andre trinn og vurderinger i prosessen i fase 2. Hva gjelder prosessen som ledet frem til
vedtaket om 23. konsesjonsrunde, var den grundig og langvarig, og strakk seg over nærmere tre
år, fra høsten 2013 til sommeren 2016.
For ankeinstansen (som for tingretten) vil staten grundig gjennomgå og dokumentere denne
prosessen, som oppfyller alle de krav som etter gjeldende rett og praksis følger av§ 3-3 med
tilhørende forskrift og retningslinjer. I den grad de ankende parter angriper dette med anførsler
om manglende utredning av miljø- og klimakonsekvenser, er dette i realiteten ikke et angrep på
saksbehandlingen i den konkrete saken, men på hele lovens system.
Flere av anførslene om mangler ved saksbehandlingen gjelder imidlertid ikke selve prosessen
som ledet frem til vedtaket om 23. runde i juni 2013, men den forutgående prosessen om åpning
av Barentshavet Sørøst (BSØ), som begynte i 2010 og ledet frem til Stortingets godkjenning av
åpningen våren 2013. Det gjelder ikke minst anførslene om mangler ved de økonomiske
beregningene fra 2012, som er viet stor oppmerksomhet både for tingretten og i anken.
Til dette vil staten for det første anføre at det ikke foreligger noen slike saksbehandlingsfeil.
Åpningen av BSØ i 2013 ble tvert imot meget grundig utredet og vurdert, gjennom en prosess
som tok nærmere tre år - og det var også Stortingets uttalte oppfatning da den fikk saken
presentert våren 2013. Alle de forhold som var relevante for den parlamentariske beslutningen
ble grundig gjennomgått og debattert, og det er ikke påpekt noen forhold som ville ha endret
den politiske vurderingen dersom de hadde vært fremstilt annerledes. Hva gjelder de
økonomiske anslagene fra 2012, er de korrekte slik Stortinget fikk dem presentert, og det ble
gjort uttrykkelig forbehold om at anslagene var usikre. Dette ble grundig påvist for tingretten, og
det er senere også redegjort for av statsråden i svar på skriftlig spørsmål fra Stortinget.

Bilag 2.

Statsrådens svar av 25. januar 2018 på spørsmål nr. 730 til skriftlig besvarelse vedr.
konsekvensutredningen som lå til grunn for åpningen av Barentshavet sørøst

For det andre - og like viktig- er dette altså utredninger som gjelder åpningen av BSØ i 2013, og
ikke vedtaket om tildeling av utvinningstillatelser i 23. runde i 2016. Dersom de ankende parters
kritikk skulle hatt rettslig relevans, måtte anførselen vært at selve åpningen i 2013 etter§ 3-1
lider av slike mangler at den må anses som ugyldig. Men det anføres ikke. Tvert imot gjentar de
ankende parter på s. 19 i at dette ikke er angrepet, samtidig som man anfører at det likevel «er
relevant som en del av saksbehandlingen som ledet frem til» vedtaket om 23. runde tre år
senere. Etter statens syn gir ikke dette mening. De økonomiske anslagene inngikk som en
(beskjeden) del av det brede grunnlaget for Stortingets vurdering av om Barentshavet Sørøst
skulle åpnes. Dette ble enstemmig besluttet våren 2013. Dermed var denne fasen over. Deretter
startet neste fase, som var tildeling av tillatelser etter§ 3-3, og som varte frem til vedtaket i 23.
runde i juni 2016. I denne fasen var det andre spørsmål som skulle avgjøres, og de økonomiske
anslagene fra forrige fase var ikke del av beslutningsgrunnlaget i denne forbindelse.
Etter statens syn må de ankende parter her ta et valg. Enten må de ta konsekvensen av sin
kritikk mot de økonomiske beregningene fra 2012 og anføre at Stortingets beslutning om åpning
av BSØ våren 2013 var ugyldig. I så fall åpner det seg et bredt bevistema, der hele prosessen må
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vurderes, fra delelinjeavtalen i 2010 frem til åpningen i 2013, og der de viktigste dokumentene
er de 24 delrapportene som ble innhentet (hvorav den økonomiske var en), den påfølgende
konsekvensutredningen fra OED høsten 2012, høringsinnspillene, Meld. St. 36 (2012-2013), Nye
muligheter for Nord-Norge -åpning av Barentshavet sørøstfor petroleumsvirksomhet, lnnst. 495
(2012-2013) og referatene fra stortingsdebatten 19. juni 2013. Dette er den korrekte konteksten
for å forstå betydningen av de økonomiske anslagene, og i denne konteksten er det etter statens
syn klart at de ikke lider av mangler, langt mindre mangler av betydning for utfallet.
Hvis de ankende parter ikke angriper gyldigheten av åpningen av BSØ i 2013, så bør de etter
statens syn frafalle anførslene om at de økonomiske anslagene fra 2012 er mangelfulle. For da er
dette rett og slett ikke rettslig relevant for det som er vurderingstemaet i denne saken, som er
gyldigheten av vedtaket om 23. konsesjonsrunde fra 2016.

7

TIL DEN LØPENDE POLITISKE OG OFFENTLIGE DEBATT

Som bakgrunn for tolking, anvendelse og etterprøving av de aktuelle rettsreglene i saken, og da
særlig § 112, la staten for tingretten også en viss vekt på å vise den bredere politiske og
samfunnsmessige konteksten som vedtaket om 23. konsesjonsrunde inngår i. Dette inngår både
som et rettslig relevant reelt hensyn ved tolkingen av§ 112, og som et argument ved
vurderingen av hvor langt domstolene kan og bør gå i å etterprøve de vurderinger som er gjort
av Stortinget og av de ansvarlige myndigheter og faginstanser.
I denne forbindelse viste staten til at selv om vedtaket om 23. runde er truffet av Kongen i
statsråd har det flere ganger vært oppe til parlamentarisk behandling, både direkte og indirekte.
For det første følger vedtaket opp beslutninger og føringer som et bredt stortingsflertall har lagt
for petroleumspolitikken generelt og utviklingen av Barentshavet spesielt. For det andre har
Stortinget tre ganger votert direkte over forslag om å stanse 23. runde - i 2014, 2015 og 2016.
Videre har Stortinget også etter vedtaket i juni 2016 flere ganger behandlet saker som er av
direkte relevans for de spørsmål saken reiser.
Disse prosessene pågår løpende, og de har fortsatt også etter tingrettens dom. Det siste
eksempelet i rekken er Stortingets behandling av et representantforslag om å stanse den
pågående prosessen med tildeling av tillatelser i 24. konsesjonsrunde, som ble nedstemt med
100 mot 1 stemme den 27. februar 2018. Samtidig ble et forslag om å stanse tildeling av nye
tillatelser i forhåndsdefinerte områder (TFO) nedstemt med 93 mot 8 stemmer, og et forslag om
å be regjeringen fremlegge en ny petroleumsmelding om norsk olje- og gasspolitikk i lys av
klimautfordringene og den nye markedssituasjonen nedstemt med 53 mot 48 stemmer.

Bilag 3.

lnnst. 130 S (2017-2018) av 15.2.2018, og referat fra debatten av 27.2.2018.

Staten skal bemerke at den pågående prosessen med 24. konsesjonsrunde er av helt samme
karakter som 23. konsesjonsrunde, som er angrepet i vår sak. Den viktigste forskjellen er at 24.
runde er noe større, med til sammen 102 blokker utlyst, hvorav 93 i Barentshavet og 9 i
dypvannsområder i Norskehavet. Representantforslaget om å stanse prosessen ble begrunnet
med samme type klimapolitiske hensyn som er anført i vår sak, og etter omfattende debatt. Da
Stortinget voterte over saken, ble resultatet altså 100 mot 1 stemme. Dette er illustrerende for
stortingsflertallets syn på de vanskelige spørsmål søksmålet reiser. Dette er demokratisk
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forankret politikk - og den er resultat av brede, dype, langvarige, konsistente, godt informerte
og representative prosesser.
Til ankeerklæringen er det fremlagt som bilag avisartikler fra de juridiske professorene Hans
Peter Graver, Jan Frithjof Bernt og Inge Lorange Backer, samt stipendiat Gøril Bjerkan.
Begrunnelsen for fremleggelsen er at disse universitetsjuristene er uenige i tingretten
resonnementer. Som eventuell bevisførsel om juridisk uenighet er disse bilagene diskutable, og
dertil kommer at de etter statens syn i utpreget grad gir uttrykk for rettspolitiske standpunkter,
snarere enn rettslig tolking basert på de relevante rettskildene og faktum i saken.
Som uttrykk for den offentlige interesse og debatt denne rettssaken har vekket er imidlertid
innleggene interessante, og dette har etter statens syn en viss relevans, fordi det illustrerer
poenget om at de spørsmål denne saken reiser nettopp er slike som løpende debatteres
offentlig, som ledd i den demokratiske debatt om hvor grensene bør gå mellom juss og politikk. I
en slik kontekst er imidlertid ikke de fire vedlagte innleggene nødvendigvis representative.
Denne saken har så langt vekket stor offentlig debatt, både i inn- og utland, og det har vært en
rekke interessante innlegg både i statens og miljøorganisasjonenes favør. Blant etablerte
kommentatorer og på lederplass har også meningene vært delte, men her er det mange som har
støttet statens syn på at forholdet mellom petroleumspolitikken og klimapolitikken er et
spørsmål som må løses gjennom demokratiske og faglige prosesser, og ikke rettsliggjøres.

8

DIREKTE ANKE TIL HØYESTERETT?

I ankeerklæringen anmodes det om tillatelse til at saken bringes direkte inn for Høyesterett etter
tvi. § 30-2. Etter denne bestemmelsen kan slik tillatelse bare gis dersom tre vilkår alle er oppfylt:
1. Saken må reise «særlig viktige prinsipielle spørsmål»
2.

Det må være «av betydning raskt å få Høyesteretts standpunkt» til saken

3.

Hensynet «til forsvarlig behandling av saken» må ikke tale mot direkte anke

Slik staten ser det, er det andre av disse tre vilkårene ikke oppfylt i denne saken. Det er ingen
særlige hensyn som tilsier at det er nødvendig å få Høyesteretts standpunkt «raskt», snarere
tvert imot, når man sammenligner med mange andre saker for domstolene, som gjelder langt
mer presserende situasjoner. I dette tilfellet er det tale om et vedtak som ble gitt sommeren
2016, og som startet en løpende prosess som fortsatt pågår, og som etter all sannsynlighet vil
pågå i mange år fremover. Det er for tiden ikke leteboring, men dette er planlagt utover våren og
sommeren 2018. Det er ingen særskilt risiko eller akutte miljøvirkninger knyttet til denne
leteboringen. Anførslene om klimautslipp vil først aktualiseres dersom det skjer utbygging og
produksjon fra disse feltene, og dette ligger eventuelt mange år frem i tid.
Som grunnlag for at det haster, har de ankende parter anført to argumenter. Det første er
hensynet til oljeselskapene som «investerer fortløpende milliardsummer» i leteboring. Til det er
å si at disse selskapene gjør det frivillig, og at de er godt kjent med den pågående rettsprosessen,
og selv står nærmest til å vurdere risikoen knyttet til sine investeringer.
For det andre anføres det at «letefasen, med leteboring, er en særlig risikoutsatt fase i
forbindelse med petroleumsvirksomhet». Til dette skal bemerkes at det helt siden oppstarten av
norsk petroleumsvirksomhet kontinuerlig har pågått leteboring på norsk sokkel, og at det
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løpende også foregår i dag på en lang rekke blokker, under til dels betydelig mer krevende
forhold enn på de blokkene som er omfattet av 23. runde. Det er ikke noe særskilt ved disse
blokkene, slik leteboringen er regulert, som gjør at det er større risiko her enn andre steder. Og
det er svært mange år siden det var større miljøskader som følge av leteboring på norsk sokkel.
Til dette kan tilføyes at vilkårene for direkte anke normalt tolkes streng, og at det skal mye til.
Hva gjelder kravet til «raskt» nevner Schei i sin kommentarutgave til tvisteloven, s. 1073, som
eksempel at det er reist flere saker for domstolene, som alle er avhengig av og venter på
Høyesteretts avgjørelse. Det gjelder ikke her. Denne saken er den eneste av sitt slag. Videre
nevnes som eksempel at saken kan gjelde en ytelse der man må regne med at parter vil kunne
dø før avgjørelse hvis den trekker ut. Det er meget langt unna forholdene i vår sak. I denne saken
er det ingen fare for at den endelige avgjørelse ikke vil få betydning for partene, selv om
prosessen følger det vanlige sporet.
På denne bakgrunn er det statens syn at lovens krav om at det må haste for å tillate direkte anke
ikke er oppfylt.
Det har da mindre interesse å diskutere om de to andre vilkårene er oppfylt. Til kravet om at
saken må reise «særlig prinsipielle spørsmål» skal staten likevel kort bemerke at det åpenbart
gjelder for spørsmålet om tolking av grunnloven § 112, som er et spørsmål som etter sin karakter
bør avgjøres av Høyesterett, kanskje til og med i storkammer eller plenum. Derimot gjelder det
ikke de omfattende anførslene om saksbehandlingsfeil, som etter statens syn ikke kan føre frem,
og som under enhver omstendighet ikke er av en slik karakter at de tilsier direkte anke.
Til spørsmålet om hva «hensynet til forsvarlig behandling av saken» tilsier, vil staten mene at det
neppe er et avgjørende hensyn imot direkte anke. Det er riktig som anført av de ankende parter
at bevisførselen vil kunne gjøres skriftlig uten at det svekker behandlingen. På den annen side vil
saken antagelig på vanlig vis ha godt av en runde i lagmannsretten før den eventuelt helt eller
delvis bringes videre inn for Høyesterett. Det gjelder først og fremst faktum og anførslene om
saksbehandlingsfeil, men også anførslene om tolking av grunnloven § 112, som utviklet seg
betydelig under prosessen for tingretten og som antagelig vil bli ytterligere avklart og foredlet
gjennom en behandling i lagmannsretten.
Dersom ankeutvalget har behov for å sette seg nærmere inn i saken før den treffer beslutning
om direkte anke, vil staten for sin del vise til sin utførlige fremstilling i tilsvaret av 14.12.2016,
samt til sluttinnlegget av 6.11.2017. Statens omfattende argumentasjon rundt spørsmålet om
tolking av§ 112 fremgår ikke dekkende av disse dokumentene, men av den utførlige
disposisjonen som ble fremlagt for tingretten under statens hovedinnlegg den 20.11.2017.

9

PROSESSUELT

Staten vil for ankeinstansen i hovedsak fremlegge de samme bevis og anføre de samme
argumenter som for tingretten. Det tas forbehold om å supplere bevisførselen. Staten førte ikke
vitner for tingretten, men tar forbehold om å komme tilbake til dette for ankeinstansen.
For øvrig legger staten til grunn at den videre saksforberedelse vil avhenge av om Høyesterett
slipper inn saken til direkte anke, og avventer dette. Fra statens side er saken uansett klar til å
berammes. For tingretten var det satt av 8 rettsdager, men det viste seg at 7 var nok, med
ganske god margin. Dersom saken skal behandles av lagmannsretten, antar staten at de samme
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tidsrammene bør være tilstrekkelig. Dersom saken skal behandles direkte for Høyesterett, vil
tidsbruken avhenge av hvordan den skj æres til, men for sin del vil staten signalisere at tiden bør
dels likt, og at vi fra denne side vil trenge i hvert fall to rettsdager til å belyse tolkingen og
anvendelsen av grunnlovens § 112.

10

PÅSTAND

På vegne av staten v/Olje- og energidepartementet nedlegges slik påstand:
1. Anken forkastes.
2. Staten v/Olje- og energidepartementet tilkjennes sakskostnader for lagmannsretten.

Oslo, 9. mars 2018

REGJERIN~ SAD~

_-=--:r-~ ...e.
Fredrik Sejersted
Regjeringsadvokat
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NORGES HØYESTERETT

Den 12. april 2018 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Webster,
Arntzen og Berglund i
HR-2018-661-U, (sak nr. 18-043328SIV-HRET), sivil sak, anke over dom:

Natur og Ungdom
Foreningen Greenpeace Norden
Besteforeldrenes klimaaksjon (partshjelper)

(advokat Emanuel Feinberg
advokat Cathrine Hambro)

mot
Staten v/Olje- og energidepartementet

(Regjeringsadvokaten
v/regjeringsadvokat Fredrik Sejersted)
(Rettslig medhjelpere:
advokat Ane Sydnes Egeland
advokat Anders Flaatin Wilhelmsen)

truffet slik
B E SLUTN I NG:
Foreningen Greenpeace Norden og Natur og Ungdom har anket over Oslo tingretts dom
4. januar 2018 i sak nr. 16-166674TVI-OTIR/06 mot staten v/Olje- og energidepartementet.
Det er søkt om tillatelse til direkte anke for Høyesterett. Besteforeldrenes klimaaksjon har
erklært partshjelp til fordel for de ankende parter.
Høyesteretts ankeutvalg finner enstemmig at tillatelse ikke bør gis, jf. tvisteloven § 30-2.

S L UTNING:
Anke direkte til Høyesterett tillates ikke.

Wenche Elizabeth Arntzen
(sign.)

Bergljot Webster
(sign.)

Cecilie Østensen Berglund
(sign.)
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BORGARTING LAGMANNSRETT

-------------RETTSBOK

Den 22. mai 2018 kl. 1500 ble planleggingsmøte holdt i Borgarting lagmannsrett,
Saksnr.:

18-060499ASD-BORG/03

Dommer:

Lagdommer Øystein Hermansen

Saken gjelder:

Prøving av forvaltningsvedtak

Natur og Ungdom
Föreningen Greenpeace Norden

Advokat Cathrine Hambro,
Advokat Emanuel Feinberg
Advokat Emanuel Feinberg,
Advokat Cathrine Hambro

mot
Staten ved Olje- og
energidepartementet

Advokat Fredrik Sejersted,
Advokat Ane Sydnes Egeland,
Advokat Anders Flaatin Wilhelmsen

6852
Møtedeltakere: Lagdommer Øystein Hermansen, advokat Cathrine Hambro, advokat
Emanuel Feinberg og advokat Fredrik Sejersted.
Møtet ble holdt som fjernmøte. Deltakerne var på sine kontorer uten partene til stede.
Advokat Sejersted opplyste at advokat Ane Sydnes Egeland – som er rettslig medhjelper –
er tilstede på advokat hans kontor.
Ingen hadde innvendinger mot dommerens habilitet.
Partene ble gitt anledning til å uttale seg om plan for den videre behandlingen av saken.
Spørsmål til
behandling

Partenes synspunkter og rettens beslutninger

Rettsmekling
1 Rettsmekling

Ikke aktuelt.

Generelle avklaringer
2 Klargjøring av
Følgende avklaringer ble gjort (eksempler):
- Den nødvendige klargjøring av kravene framgår i all
kravene ankesaken
gjelder
hovedsak av anke og anketilsvar, sett i sammenheng med
tingrettens dom.
- Advokat Sejersted viste til at det i anketilsvaret ble bedt om
en klargjøring fra de ankende parter på et par punkter.
Dette vil bli kommentert fra ankende parter i senere
prosesskrift.
3 Den faktiske
fremstillingen i
tingrettens dom

Partene var enige om at følgende deler av den faktiske
fremstillingen i tingrettens dom kan legges uprøvd til grunn, jf.
tvisteloven § 29-16 annet ledd:
Den omforente systematiske redegjørelsen for enkelte faktiske
forhold i saken, referert i tingrettens dom side to til fem.
Det er altså slik at partene fortsatt er enige om denne
framstillingen. Dette dekker likevel bare en del av faktum av
betydning for saken.
Ut over dette er det ikke enighet om noen felles beskrivelse av det
relevante faktum.

4 Skal saken
behandles etter
særlige regler?

Saken behandles etter de ordinære reglene i tvisteloven.
Likevel vil lagmannsretten i hovedsak følge det samme opplegg
som ble fulgt i tingretten: Hver av partene får innledningsvis 1 ½
time for presentasjon av saken og dens problemstillinger. Deretter
gjennomføres parts- og vitneforklaringer. Etter det holder hver side
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hovedinnlegg (jf. tvisteloven §29-18 andre ledd siste punktum).
Deretter et avsluttende innlegg fra hver side.
5 Deling av
forhandlingene,
evt. også dommen
Bevisførsel

Ikke aktuelt.

6 Dokumentbevis

I utgangspunktet de samme dokumentbevis som for tingretten,
men det kan bli aktuelt med suppleringer.

7 Vitneførsel mv

Ankende parters partsforklaringer:
For Föreningen Greenpeace Norden forklarte lederen, Truls
Gulowsen seg i tingretten. For Natur og Ungdom avga lederen,
Ingrid Eline Mosund Sjoldvær partsforklaring. For partshjelperen
Besteforeldrenes Klimaaksjon avga Ketil Lund forklaring.
Sannsynligvis vil de samme avgi forklaring i ankeomgangen, med
mindre det før ankeforhandlingen har skjedd lederskifte i
foreningene.
De ankende parter vil føre de samme fire sakkyndige vitnene som
for tingretten:
Professor Eystein Jansen, Forskningsleder Bjørn Halvard Samset,
Professor Knut Einar Rosendahl og Seniorforsker Mads Greaker.
Adresser til de som skal forklare seg framgår av tingrettens
rettsbok.
Fra statens side vil det ikke bli avgitt partsforklaring og
sannsynligvis heller ingen vitner. Det tas imidlertid forbehold om
vitneførsel dersom det viser seg å bli behov for det.

8 Befaring

Ikke aktuelt.

9 Rettsoppnevnte
sakkyndige
10 Skriftlig innlegg
som en del av
rettens
avgjørelsesgrunnlag
Saksforberedelsen

Ikke aktuelt.

11 Konferanser (ikke
rettsmøte) eller
rettsmøter under
saksforberedelsen
12 Avsluttet
saksforberedelse

Det antas ikke å være behov for ytterligere konferanser eller
rettsmøter under saksforberedelsen.

Ut over den omforente faktaframstilling som ble avgitt for
tingretten (jf. tingrettens dom side to til fem) – og som uprøvd kan
legges til grunn av lagmannsretten – er det ikke aktuelt med
skriftlig innlegg som del av avgjørelsesgrunnlaget.

Saksforberedelsen avsluttes tre uker før ankeforhandlingen (jf.
tvisteloven § 9-10 første ledd om at retten kan fastsette et annet
tidspunkt enn to uker).
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13 Sluttinnlegg

Frist for sluttinnlegg: tre uker før ankeforhandling, jf. tvisteloven
§ 9-10 andre ledd.
De ankende parter inngir utkast til framdriftsplan, som er omforent
med ankemotparten, sammen med sitt sluttinnlegg.
Rettsdagene begynner kl. 0900, og avsluttes normalt kl. 15.00.

14 Andre forhold av
betydning for
saksforberedelsen

Ankende parters prosessfullmektiger er på aktørportalen.
Advokat Sejersted er ikke portalbruker, men rettslig medhjelper,
advokat Ane Sydnes Egeland er på aktørportalen. Advokat
Sejersted får på den måten kjennskap til innholdet av det som
sendes via aktørportalen, og han bekreftet at det ikke var behov for
å sende rettsboka på annen måte til ham.

Ankeforhandling
15 Berammelse

16 Fagkyndige eller
alminnelige
meddommere

17 Tolk

Ankeforhandling berammes til oppstart tirsdag 5. november
2019, slik det framgår av forhåndsreservasjonsbrevet 23. april i år.
Det settes av sju rettsdager, men i tillegg settes av en åttende dag –
fredag 15. november – som reservedag.
Det er ikke aktuelt med meddommere fra de alminnelige utvalg.
Ankende parter ble gitt frist til 22. juni 2018 med å fremme
eventuell begjæring om at retten skal settes med fagkyndige
meddommere. En slik begjæring må i tilfelle begrunnes nærmere.
Ingen av de som skal forklare seg trenger tolk.
Det må imidlertid være tolkeboks i rettssalen, slik at det blir mulig
å tolke det som skjer og overføre det til Greenpeaces hovedkontor i
Europa i Amsterdam, slik det ble gjort i tingretten. Ankende parter
skaffer i så fall tolk og betaler vedkommende; dvs. det er enighet
om at dette ikke bekostes av lagmannsretten.

18 Faktisk utdrag
Ankende parter skal utarbeide utdrag. Retten ber i tillegg om at
utdraget også utarbeides elektronisk i form av én søkbar pdf-fil
(OCR-behandlet), med samme sidenummerering som
papirutdraget.
Frist og instruksjoner for utarbeidelsen vil bli sendt i eget brev
omkring to måneder før ankeforhandlingen.
19 Juridisk utdrag

Prosessfullmektigene bes samarbeide om utarbeidelse av felles
juridisk utdrag.
Retten ba om å få juridisk utdrag elektronisk på samme måte som
det faktiske utdrag. Det er en fordel om utdraget foreligger senest
dagen før oppstart av ankeforhandlingen.
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20 Gjennomføring av
ankeforhandlingen
21 Hjelpedokumenter

Jf. punkt 4 ovenfor.

22 Annet

Dommeren viste til hovedregelen i tvisteloven § 3-1 andre ledd om
at en part bare kan ha én prosessfullmektig av gangen. Det var
ingen innsigelse fra ankemotparten mot at de ankende parter har to
prosessfullmektiger, slik situasjonen også var for tingretten.

Disposisjoner for hovedinnleggene bør utarbeides.

Lagmannsretten tillater at de ankende parter har to
prosessfullmektiger, jf. tvisteloven § 3-1 andre ledd andre
punktum.
Det vises for øvrig til klargjøringen som må finne sted etter
tvisteloven § 3-1 andre ledd siste punktum.
Film- og lydopptak: Det vil være aktuelt å be om tillatelse til
film- og lydopptak, slik det ble gjort i tingretten. Lagmannsretten
vil ta stilling til det når eventuell begjæring innkommer.
Det ble spurt om partene ønsket å ta opp ytterligere forhold, uten at
noe ble tatt opp.

Dommeren erklærte møtet for avsluttet, og opplyste at utskrift vil bli sendt
prosessfullmektigene.
Rettsmøtet varte fra kl. 15.00 til kl. 15.40.

Retten hevet
Øystein Hermansen

Dokument i samsvar med undertegnet original:
Ingerid Helene Sandberg (signert elektronisk)
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Slaget om oljen står i markedet
Oljekutt kan kutte utslipp, men effekten er usikker og uansett
liten. Skal klimaet reddes, må oljen konkurreres ut.

E

n gruppe dyktige
økonomer, Taran
Fæhn med flere,
argumenterer i en
artikkel i Samfunnsøkonomen godt for
at kutt i norsk oljeproduksjon
kan være et effektivt klimatiltak.
Men analysen av oljemarkedet
halter, og artikkelen sammenligner ikke oljekutt med det mest
nærliggende alternativet,
utvikling av løsninger som
konkurrerer ut olje.
Økonomene har som premiss
for analysen at et norsk produksjonskutt på tre fat olje vil
redusere verdens oljeforbruk
med ett fat. Effekten er mer enn
stor nok til å oppveie ulempen
med at de to nye fatene som
delvis erstatter de tre norske,
kan ha høyere utslipp i produksjonsfasen. For regjeringen er
det nok en god idé å dempe
retorikken om at eksport av
«ren» norsk olje nærmest er å
betrakte som et klimatiltak.
Men selv om oljeeksport
åpenbart ikke er et klimatiltak, er
det ikke like åpenbart at produksjonskutt er et særlig effektivt
klimatiltak. Premisset om
effekten av produksjonskutt er
basert på tidligere studier av
tilbuds- og etterspørselselastisitet i oljemarkedet. Ikke overraskende har oljeanalytikere vært
skeptiske. Mange kloke økonomer har som heltidsjobb å spå
om oljemarkedet. Den eneste
sikre spådommen, er at de
bommer. Oljemarkedet er svært
syklisk. Ledetiden fra prissignaler til investeringsbeslutning,
utbygging og drift av oljefelt, er
opptil flere år. Markedet er langt
fra «perfekt». Opec møttes
fredag for å diskutere produksjonsøkninger tilsvarende
halvparten av Norges totale
produksjon. Det viser at effekten
av et norsk produksjonskutt er
svært usikker.
Fæhn med flere argumenterer
for at Norge kan få med seg flere
produsentland for å øke effekten. På listen over verdens
største oljeprodusenter finner vi
14 land foran Norge. Med unntak
av Canada og Trumps USA, er de
fleste utpregede oljestater – der
statsfinansene er avhengige av
olje, og interessen for klimatrusselen er nokså begrenset. Skal
oljeproduserende land på
dugnad fase ut olje som energibærer? Det vil nok kreve noen
saftige motivasjonsforedrag.

Bloomberg spår at elbiler vil være konkurransedyktige i 2023, og fjerne 13 millioner fat per dag av oljeetterspørsel i 2040, skriver Holm.
Foto: Aleksander Nordahl

Innlegg
Marius Holm

Oljeprodusenter kan dog tenkes
å ha interesse av å holde igjen litt
på produksjonen for å holde
prisen oppe, slik Opec har
forsøkt på i alle år. Men oljereservene er praktisk talt ubegrensede – og amerikansk skiferolje
så rask å mobilisere, at selv Opec
har begrenset evne til å styre
markedet.
Fæhn med flere antyder at
produksjonskutt fra Norge kan
tolkes som et signal til markedet
om at Parismålet er troverdig.
Men oljeinvestorer kan like
gjerne se på det som «en
konkurrent mindre», investere
mer, og vippe oss raskere over i
neste overproduksjonsfase i
oljesyklusen, med dertil lave
oljepriser. Motsatt, og kanskje
kontraintuitivt, pekte oljeanaly-

tiker Torbjørn Kjus (DN, 22.
november 2017) på at alt snakk
om fornybar og elbil driver
Marius Holm er leder i
Zero

oljeprisen opp, fordi det
skremmer oljeinvestorer, og
dermed skaper underskudd på
olje.
Uansett snakker vi om effekt
på marginen. Litt høyere pris.
Litt mindre utslipp. Det klimaet
trenger, er noe helt annet: En
ekstremt rask overgang fra fossil
til utslippsfri energi. Siden
skiftet må skje svært raskt, er
vårt beste håp at ny teknologi
som fornybar strøm og elektriske
kjøretøy blir så billige og gode at
de konkurrerer ut oljen på egen
kjøl. Ikke bare i Norge, men også
i Texas, Nigeria og Russland. Vi
er på rett kurs. Bloomberg spår at
elbil vil være konkurransedyktige i 2023, og fjerne 13 millioner
fat per dag av oljeetterspørsel i
2040. Det er nesten ti ganger
Norges oljeproduksjon. Tallet
kan bli tre ganger større om vi
også elektrifiserer tyngre

kjøretøy, skip og maskiner. Og
bak elbilene vokser fornybar
energi eksponentielt, med
stupende kostnader, kort ledetid
og ubegrenset potensial.
Spørsmålet økonomene bør
stille seg, er for det første
hvordan dette skjedde. (Vi andre
vet det.) Prisfallet på sol, vind og
elbiler skyldes industrialisering,
som kom som følge av at
subsidier i enkeltland skapte
markeder. Dette skjedde til tross
for advarsler fra noen av
økonomene bak artikkelen om
oljekutt. Også da var deres fokus
på marginen. De så etter det
billigste neste tonnet CO2 å
kutte, fremfor å se etter den
billigste veien til nullutslipp
globalt.
Det andre spørsmålet
økonomene bør spørre seg, er
hvordan Norge kan bidra mer til
global utfasing av olje, ved å
etablere løsninger som konkurrerer den ut. Ikke bare i personbiler, men i hele transportsektoren, i plast, i kraft og i varmeproduksjon. Det er der slaget står. I
mellomtiden kan Norge gjøre
lurt i å lytte til Fæhn med flere
sitt råd i oljepolitikken. Ikke
fordi det er det beste klimatilta-

ket. Men fordi norsk olje, og
dermed norsk økonomi, vil
tape slaget.
Marius Holm, leder i ZERO

Mer debatt s. 22–24

Det tas altså opp
flere studenter
(...). Kanskje det er
et tegn på at
kvalitetskravene
er for lave heller
enn at universitetene er blitt så
mye flinkere
Kai A. Olsen, professor,
Høgskolen i Molde, Universitetet i Bergen og Oslomet

Debattansvarlig: Vidar Ivarsen Telefon: 22 00 10 59 Sentralbord: 22 00 10 00 Epost: debatt@dn.no Telefaks: 22 00 11 10
Hovedinnlegg/kronikk: Maks 4500 tegn inklusive mellomrom Underinnlegg/replikk: Maks 1500 tegn (ca. 250 ord) Legg ved portrettfoto.
Alt stoff som leveres til Dagens Næringsliv, må produseres i henhold til Vær varsom-plakaten. Dagens Næringsliv betinger seg retten til å lagre og utgi alt stoff i avisen i elektronisk form,
også gjennom samarbeidspartnere. Redaksjonen forbeholder seg retten til å forkorte innsendte manuskripter. Debattinnlegg honoreres ikke.
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Oljeproduksjonen i Norge er nær halvert på rundt 15 år, og er i dag 1,6 millioner fat om dagen. Verdensproduksjonen nærmer seg 100 millioner fat, skriver artikkelforfatteren.
Her fra Johan Sverdrup-feltet. Foto: Tommy Ellingsen

Tvilsom klimaeffekt av norsk oljekutt
Ideen om at norsk oljekutt gagner klimaet, hviler på høyst
diskutable premisser. Kostnadseffektivt tiltak er det neppe.

T

i ledende miljøøkonomer går i
tidsskriftet
Samfunnsøkonomen (nr. 3/18) og i
et intervju i
Klassekampen inn for at norsk
oljeproduksjon skal kuttes for å
redusere CO2-utslippene i
verden. Noen av disse forskerne har hevdet slike tanker
tidligere, men når fem professorer fra Universitetet i Oslo og
fem andre ledende forskere
med bakgrunn fra Universitetet
i Oslo velger å gå ut på denne
måten, må en lese det som en
politisk markering som
fortjener en grundig debatt.
Ideen om at det vil gagne
verdens klima om Norge
reduserte oljeproduksjonen,
bygger på to premisser som
begge i høy grad kan diskuteres.
Det første premisset er at
hvis Norge reduserer oljeproduksjonen, så vil ikke det bare
føre til at andre land øker sin
produksjon av olje og andre
fossile brensler tilsvarende. De

ti forskerne anslår basert på
andres empiriske forskning at
hvis Norge reduserer oljeproduksjonen med tre fat, så vil
andre bare øke med to, slik at en
tredjedel av reduksjonen er
reduksjon på verdensbasis.
Oljeproduksjonen i Norge er
nær halvert på rundt 15 år, og er i
dag 1,6 millioner fat om dagen.
Verdensproduksjonen nærmer
seg 100 millioner fat. Noen få
prosent reduksjon i norsk
produksjon er altså nærmest
usynlig på verdensbasis. Hvis
det faller vekk en produksjon på
én million fat fra et land, kan
Opec velge å ikke justere for det,
for i stedet å få prisen opp – og
det kan ta svært lang tid å få
investert i produksjonskapasitet
hvis man skulle ønske å gå den
veien.
Når det gjelder en bitte liten
produksjonsforstyrrelse, vil jeg
gjette på at det er mye mer
sannsynlig at Opec bare går inn
og fyller tomrommet.
Det andre premisset er at det
er mange marginalt lønnsomme
felt på norsk sokkel, slik at man

Innlegg
Kjell Erik
Lommerud

Kjell Erik Lommerud,
professor i samfunnsøkonomi.

kan få vesentlige CO2-kutt uten
at det koster for mye.
I artikkelen vises det en figur
hvor marginal kuttkostnad for
CO2 går over 1000 kroner ved
kutt av én million tonn CO2, og
hvor denne kostnaden passerer
3000 kroner ved seks millioner
kuttede tonn CO2. Dette er ikke
særlig billig.
Kvotekostnaden i EU – det vil
si prisen for å slippe ut CO2 i

europeisk industri – ligger nå på
rundt hundrelappen.
Hvis Norge skulle kutte de 50
millionene tonn vi slipper ut i
løpet av et år, til en kostnad av
3000 kroner per tonn, ville den
årlige kostnaden blitt 150
milliarder kroner – og det ville
fått norsk økonomi til å knele.
Skal verden kutte CO2 så det
monner, må vi få prisen på
kuttene ned på et nivå sånn at
noen er villige til å gjennomføre
dem.
En skal også huske på at de
«marginalt lønnsomme»
oljefatene som diskuteres,
kommer i to kategorier. Det er
dyrere å få ut de siste fatene olje
av felt mot slutten av levetiden
sin. Men hvis en lar denne oljen
ligge, er den tapt for alltid. Olje
er en verdifull ressurs det har
tatt naturen millioner av år å produsere. Det høres ikke særlig
miljøvennlig ut å bygge ut nye
felt mens vi lar for mye ligge
igjen i gamle felt.
Andre marginalt lønnsomme
felt ligger i nye oljeprovinser.
Det første feltet i Barentshavet

kan være marginalt lønnsomt,
men det kan også føre til at det
bygges ut en infrastruktur som
gjør påfølgende felt mer
lønnsomme.
De ti Oslo-økonomene
anbefaler altså en skatt per
oljefat som produseres. Det er
ikke slik at oljeindustrien ikke
har klimaskatter i dag – de
betaler en høy CO2-avgift for
utslipp fra oljeproduksjonen –
men altså ikke for CO2 som
kommer fra bruken av olje, det
får konsumentlandet ta seg av.
CO2-avgifter gir oljeindustrien
gode incentiver til å produsere
med små utslipp. En dag
kommer havvind ned i pris – og
havmøller ved plattformene kan
få utslippene knyttet til pumping
av olje kraftig ned. CO2-avgifter
stimulerer til slik adferd. En
produksjonsavgift på olje
stimulerer stort sett bare til å la
restbeholdninger av olje ligge
igjen på feltene.
Kjell Erik Lommerud, professor i
samfunnsøkonomi ved
Universitetet i Bergen
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Klimapolitikk for en oljenasjon
Økonomer kan si noe om sammenhengen mellom olje og klima,
men en rekke spørsmål krever økt forskningsinnsats.
Fredagskronikken
Bård Harstad

Norsk olje er ikke renere enn Midtøstens
- ifølge tallene til Carnegie Endowment
Oljefelt i Europa, Midtøsten og Afrika. Estimert produksjon og utslipp av klimagasser. Utvalgte felt er markert.
 Den horisontale aksen viser volumet av olje som ulike felt produserer. Ghawar-feltet i Saudi-Arabia er verdens største oljefelt.
 Den vertikale aksen viser utslipp av klimagasser per energienhet fra hvert felt. Jo lavere høyde på denne aksen, jo renere er feltets produksjon.
120
Utslipp per energihenhet (mega Joule)

H

vordan kan vår
oljeutvinning
påvirke globale
utslipp av
drivhusgasser?
Skal vi forstå
sammenhengene mellom
utvinning og klima er det flere
mekanismer som må vurderes
samtidig. Nettopp dette forsøkte
jeg og ni kolleger å gjøre i en
oversiktsartikkel som «oppsummerer sentrale fagøkonomiske
argumenter i denne debatten»
(se faktaboks).
Avisenes tabloidversjon har
vridd dette at vi «oppfordrer» og
«går inn for» kutt i oljeutvinning.
Tabloidversjonen er utgangspunktet til et debattinnlegg av
Professor emeritus Øystein
Noreng og Professor Kjell Erik
Lommerud ser det som en
politisk markering.
Men som forsker vil jeg
hverken mene eller oppfordre.
Det er ikke slik forskning foregår.
Isteden presenterer vi tørt,
saklig, og med forbehold og
referanser de sammenhenger
mellom premiss og konklusjon
som følger av logiske resonnementer og eksisterende fagfellevurdert forskning.
Fylles tomrommet? Selv
oljemarkedet er underlagt
fundamentale økonomiske
lover.
Reduseres produksjonen ett
z
sted, går prisen opp (alt annet
likt).
Når prisen går opp, vil andre
z
øke sin produksjon.
Selv etter sistnevnte økning
z
må prisen ha gått noe opp.
Hadde prisen forblitt uendret
ville andre nemlig ikke øke sin
produksjon; en selvmotsigelse.
En høyere pris reduserer
z
etterspørselen og dermed global
produksjon.
Den høyere prisen er gunstig
for dem som gjør investeringer i
alternative energikilder og for
oljeeksportører som oss. Selv for
et kartell som Opec vil det
dermed ikke lønne seg å øke
utvinningen like mye som den
opprinnelige reduksjonen.
Tomrommet fylles altså med
en brøkdel som er større enn null
og mindre enn én. Oversiktsartikkelen referer til et estimat på at
denne karbonlekkasjen kan være
rundt 2/3, men tallet er ikke et
«premiss», slik Marius Holm i
Zero skriver i DN. Ny forskning
kan kaste lys på hvordan
karbonlekkasjen endres over tid

og med internasjonalt samarbeid.
Er Norsk olje renest? I verste
fall vil tomrommet fylles (delvis)
av olje som forurenser enda mer
enn vår. Om vår olje er renest,
kan våre kutt føre til høyere
utslipp globalt, selv om kun
deler av tomrommet fylles.
For globale utslipp er det ikke
så viktig hvor mye det slippes ut
ved selve utvinningen, men hvor
mye det slippes ut når oljen
forbrennes. Figurene fra
Carnegie tyder på at karbonintensiteten varierer nokså lite
(et unntak er oljesand) og at
norsk olje ikke er renere enn den
fra Midtøsten.
Gass. Skal globale utslipp
kuttes dramatisk, må det
utvinnes mindre av all fossil
brensel. Med mer moderate
ambisjoner, eller i en overgangsfase, kan mer gass redusere
globale utslipp fordi gass
konkurrerer med kull i større
grad enn det olje gjør. Gassprodusenter kan faktisk tjene på en
moderat CO2-skatt fordi den
rammer konkurrenten hardest.
Selv om en tar utgangspunkt i
at gass reduserer globale utslipp
er det mulig å analysere regulering av oljeutvinning uten å
forutsette et skarpt skille mellom
de to. Oljeselskapene vil selv
være de beste til å skille olje og
gass, i den grad det er mulig,
dersom de gis incentiver til dette.
Internasjonalt samarbeid. En
diskusjon av kostnadseffektive
virkemidler er interessant kun
dersom Norge ønsker å bidra
utover våre «forpliktelser». Vi er
små og vår spede innsats vil ha
liten effekt globalt. Dette
argumentet demotiverer de
fleste bidrag til fellesgoder, og
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Forskningen
Hvem: Taran Fæhn m.fl.
Hva: «Parisavtalen og oljeeksporten»
Hvor: Samfunnsøkonomen nr. 3,
2018. Pdf: https://www.samfunnsokonomene.no/content/
uploads/2018/06/Aktuell-analyse-Parisavtalen-og-oljeeksporten.pdf

Skal globale utslipp kuttes dramatisk, må det utvinnes mindre av all
fossil brensel, skriver Bård Harstad. Foto: Hanna Kristin Hjardar
det forklarer hvorfor internasjonalt samarbeid er vanskelig.
Den nevnte karbonlekkasjen
vil bli mye mindre dersom flere
produsentland går sammen om
kutt. I så fall er neppe billig olje
fra Midtøsten som burde fredes
først. Mer nærliggende er
arktiske felt der det er større
usikkerhet knyttet til kostnader,
risiko, krav til teknologi, og
utvinningsrettigheter. Et
moratorium i Arktis kan i tillegg
redusere internasjonale spenninger.
En forsikring. Norge er enda
mindre som konsument enn
produsent, men tradisjonelle
klimaavtaler fokuserer på
etterspørselssiden. Om en avtale
klarer å regulere etterspørselen
så vil de minst profitable feltene
uansett bli urørt, og et moratorium vil ikke ha konsekvenser.

Men dersom Parisavtalen blir
mindre effektiv, kan et moratorium begrense de største
utslippene og slik fungere som
en forsikringsordning.
Mer forskning. I en verden der
«alt henger sammen med alt»
burde det ikke overraske at også
tilbudet av fossile brensler
henger sammen med utslipp.
Komplekse og usikre sammenhenger betyr ikke at eksisterende
forskning kan neglisjeres, men
heller at vi burde finansiere mer
slik forskning. Norge er en
sentral aktør når det gjelder
klima så vel som olje og har en
sterk egeninteresse i at sammenhengene kartlegges så grundig
som mulig.

Mer debatt s. 32–34

Helsemyndighetene er opptatt
av å løse omsorgsoppgaver. Men
stortingsmeldingen «Leve hele
livet» kan gjøre
det verre
Aud Obstfelder, professor og
forskningsleder ved Senter for
omsorgsforskning

Bård Harstad, professor ved
Økonomisk institutt, Universitetet
i Oslo
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Oljekutt er dårlig klimapolitikk
Er det Trump eller Putin som skal bli inspirert av vårt gode
eksempel til miljøkutt i oljeproduksjonen?

O

ljeland som Norge
står overfor et valg i
klimapolitikken.
Enten kan vi
forsøke å regulere
ned aktiviteter som
genererer CO2-utslipp, slik de
fleste andre land med klimapolitikk gjør, eller vi kan kutte
oljeproduksjonen for å redusere
klimautslipp på den måten.
Ingen av disse typene politikk
er særlig skånsomme mot
oljeindustrien. Klimapolitikk som
reduserer bruken av oljeprodukter, får prisen til å falle. Investeringer i sektoren blir mindre
lønnsomme. Oljekutt som
klimapolitikk virker omvendt.
Produserer Norge mindre olje, blir
det oljeknapphet og prisen går litt
opp. Den høyere oljeprisen fører
til mindre bruk av olje.
Det er anslått at et miljøkutt i
oljeproduksjonen på 100.000 fat
om dagen vil kunne øke oljeprisen med åtte cent.
Problemet med oljekutt er at
høyere oljepris gjør det fristende
for andre oljeprodusenter – og
kullprodusenter også – å gå inn
og fylle tomrommet. Ti økonomer tilknyttet Universitetet i
Oslo og Statistisk sentralbyrå
gikk i juni ut i Samfunnsøkonomen og Klassekampen og
anbefalte oljekutt som klimakutt. Bård Harstad er én av de ti,
og i fredagskronikken i Dagens
Næringsliv 20. juli utdyper han
argumentasjonen – dels som et
svar på et innlegg jeg hadde her i
avisen 27. juni.
Selv med de ti Oslo-økonomenes egne tall er oljekutt veldig
dyr klimapolitikk. Tiltakskost
kommer fort opp i 2000 til 3000
kroner per tonn utslipp, og det er
for eksempel tyve ganger så mye
som kullkraftindustrien i Europa
møter som kvotekostnad. Men
det kan være verre enn som så.
Et nøkkelspørsmål er hvor
mye av våre oljekutt som bare
fører til mer oljeproduksjon
andre steder. Harstad og de
andre Oslo-økonomene viser til
erfaringstall. Men oljemarkedet
er ikke noe alminnelig frikonkurransemarked: Olje produseres av
noen få store aktører med
skiftende strategiske interesser.
Det kan være tvilsomt å se
bakover etter en stabil tilbudselastisitet for olje. Skiferolje har
fått en mye viktigere plass i
markedet helt i det siste, dette
har økt produksjonsfleksibiliteten i markedet.

Det er blitt mer sannsynlig nå enn før at norske oljekutt bare blir møtt med økning andre steder, skriver artikkelforfatteren. Her fra boreriggen
«Leiv Eiriksson» i Barentshavet. Foto: Aleksander Nordahl

Innlegg
Kjell Erik
Lommerud

DN 20. juli
Kjell Erik Lommerud,
professor i samfunnsøkonomi ved UiB.

Det er blitt mer sannsynlig nå
enn før at norske oljekutt bare blir
møtt med økning andre steder.
Harstad har i sin forskning
argumentert for at kutt i produksjonen av kull eller olje ikke
trenger å bli så dyrt, siden det ikke
er så mye vi tjener på de marginale
feltene likevel. Det er et åpent
spørsmål hvor lite lønnsomme
marginale felt på norsk sokkel er.
Kostnadsnivået kommer ned, og
oljeprisen går opp.
Det finnes felt som er blitt lite
lønnsomme fordi noe gikk galt i

forhold til planene, for eksempel
overskridelsene på Goliat. Men
det er ikke relevant: Det vi må se
på, er forventet lønnsomhet av
et felt ved igangsettelse.
Oljeindustrien bruker svært
høye avkastningskrav, så
forventet samfunnsøkonomisk
lønnsomhet er god for alt som
faktisk settes i drift.
Harstad sier at det er lettere å få
til oljekutt som klimapolitikk hvis
en koalisjon av miljøbevisste
oljeprodusenter går inn for dette.
Sjansen blir mindre for at andre
øker produksjonen mens vi kutter.
Dette grenser mot det naive. En
tredjedel av oljen som produseres i
dag kommer fra USA, Russland og
Saudi-Arabia. Andre store oljeland

er Irak, Iran, Venezuela, Nigeria,
Mexico og Angola.
Er det Trump eller Putin som
skal bli inspirert av vårt gode
eksempel til miljøkutt i oljeproduksjonen?
Kostnadene ved oljekutt
beregnes som kostnader for
Norge. Energiøkonomen Severin
Boerenstein har pekt på at selv
små endringer i oljeprisen vil ha
massive overføringseffekter på
verdensbasis fra dem som
konsumerer olje til – i hovedsak
– en rekke autokratiske regimer.
Med vanlig klimapolitikk går
overføringene heldigvis den
motsatte veien.
Det finnes klimatiltak som er
like dyre som oljekutt, men den
typen politikk har iallfall et
siktemål om også å utvikle
teknologi eller kunnskap, som
støtten til fornybare teknologier i
en tidlig fase. Oljekutt er bare dyrt
og helt uten kunnskapsutvikling.
Det er nettopp gjennom
kunnskapsutvikling et lite land
kan påvirke det globale klimaproblemet.
Bård Harstad opponerer mot
at norsk oljeindustri er den
reneste i verden: Det er sant at
der oljen bare pipler opp av
ørkensanden, krever utvinnin-

gen lite energi – og det gir lite
utslipp. Det relevante er at den
vanlige klimapolitikken, rettet
mot utslipp fra oljeproduksjonen og ikke mot oljeproduksjonen selv, har gjort norsk
oljeproduksjon mye renere, og
for nye felt er vi kanskje blant
de reneste i verden.
Kjell Erik Lommerud, professor i
samfunnsøkonomi ved
Universitetet i Bergen

Mer debatt s. 24–26

Blokkjedeteknologi kan
spare Norge for
milliardbeløp i
offentlig sektor
Arne Norheim,
administrerende direktør
IBM Norge
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Lommeruds feil og stråmenn
I fredagskronikken i Dagens
Næringsliv 20. juli etterlyste
jeg mer forskning fordi
«Norge er en sentral aktør når
det gjelder klima så vel som
olje og har en sterk egeninteresse i at sammenhengene

kartlegges så grundig som
mulig».
Professor Kjell Erik Lommerud oppfordres til å lese kronikken på nytt. Det er direkte feil
når han i innlegg 10. august
skriver at jeg «anbefaler»

oljekutt. Siden han deretter
tillegger meg ytterligere
meninger, er hans referanser til
naivitet, Trump og Putin en
avledende boksekamp mot
stråmenn.
Lommeruds innlegg er mer

interessant der han innrømmer:
«Det er et åpent spørsmål …»
Mitt hovedpoeng er nettopp at
«en rekke spørsmål krever økt
forskningsinnsats» før vi kan
anbefale. Forskning på alternative klimatiltak kan i verste fall

– som dersom tradisjonell
etterspørselspolitikk mislykkes
– bli livsviktig.
Bård Harstad, professor ved
Økonomisk institutt,
Universitetet i Oslo
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Oljekutt god klimapolitikk over tid?

Replikken fra
Rice bekrefter
kritikken

Norsk oljekutt vil helt sikkert delvis motsvares av økt
produksjon ellers i verden på kort og mellomlang sikt,
men den oljen ville uansett blitt utvunnet senere.

Oslomet-rektor Curt Rice
skriver i et svar til Eva Grindes
kritiske kommentarer til den
engelskspråklige skiltingen på
Oslomet – storbyuniversitetet,
at hennes innlegg er «en salig
blanding av faktafeil og svulstig
retorikk». Da er det grunn til å
spørre Rice: Hvor er faktafeilene? Er det for eksempel feil
at i skiltingen kommer det
engelske navnet konsekvent
først, i store og uthevede
bokstaver, mens den siste delen
av det vedtatte norske navnet
– storbyuniversitetet – kommer
som et vedheng?
Med andre ord har ikke Rice
greid å skilte det norske navnet
vedtatt i statsråd korrekt, nemlig
«OsloMet – storbyuniversitetet».
Svaret fra Curt Rice viser at
han ikke har forstått det som
først og fremst er innholdet i
kritikken: at Oslomet gjennom
denne språkprofileringen
vender seg bort fra det samfunnet og de praksisfeltene som
universitetet skal forsyne med
forskningsbasert kunnskap og
kompetente kandidater. Og
svaret bekrefter ikke minst et
annet hovedpunkt i kritikken:
den totalt manglende evnen til
å ta kritiske synspunkter på
alvor. I denne saken er kritikken massiv både blant de
ansatte og i offentligheten.
Rice hevder at profileringen
er utviklet gjennom et omfattende og inkluderende samarbeid med ansatte og studenter.
Betyr det at den engelspråklige
profilen skiltingen representerer, er forankret blant dekanene
på de ulike fakultetene, de
ansattes tillitsvalgte, studentparlamentet og andre? Etter det
vi har kunnet bringe på det rene,
er det ikke tilfellet i denne saken.
Rice inviterer Eva Grinde til
Oslomet for at hun kan se hvor
fint det er blitt. Hun trenger
ikke komme på campus for å se
at skiltingen er feil. Bildene DN
publiserte i forrige uke, er
tydelige nok.

F

ørst en takk til DN og
flere debattanter for
at vi igjen har fått en
debatt om oljekutt
som klimapolitikk.
Alle steiner bør snus i
vurderingen av hvordan Norge
best kan bidra til klimaløsninger.
Kjell Erik Lommerud hevder i
innlegg i DN 10. august at
«Oljekutt er dårlig klimapolitikk». Bakgrunnen er en artikkel
ti økonomer (inklusive undertegnede) skrev før sommeren,
der vi oppfordret til å diskutere
oljekutt som et mulig klimatiltak
for Norge. Bård Harstad har
allerede svart (i replikk i DN 11.
august) på påstanden om at vi
«anbefalte oljekutt» – vår hensikt
var å minne om at oljekutt er
relevant i diskusjonen og
forskningen om klimapolitikk.
Vi vil gjerne kommentere noen
flere av Lommeruds påstander.
Han skriver at «tiltakskost
kommer fort opp i 2000 til 3000
kroner per tonn utslipp», og
sammenligner det med den mye
lavere kvoteprisen i EU. I artikkelen vår har vi en figur som viser
kostnader fra null til 3000 kroner.
Samtidig skriver vi at disse
kostnadene trolig er overvurdert,
fordi studien kun inkluderte
kostnadene ved å stenge ned felt
som allerede er i produksjon. Å la
marginalt lønnsomme felt forbli
urørt vil sannsynligvis ha en
lavere kostnad.
Effektiv klimapolitikk vil
koste. IPCC og IEA anslår at det i
beste fall trengs en global
CO2-pris på nesten 1000 kroner i
2030 for å nå togradersmålet.
Videre skriver Lommerud at
skiferoljen har gjort tilbudet i
oljemarkedet mer fleksibelt, slik
at effekten av norsk oljekutt er
mindre enn før. Det er nok riktig,
iallfall på mellomlang sikt. På
den annen side vil elektrifisering
av transportsektoren trolig gjøre

Overdreven
skråsikkerhet
Fagsjef Karin Yrvin i Opplysningsrådet for veitrafikken
(OFV) angriper i innlegg i DN 11.
august Stortingets vedtak om å
overføre «sams vegadministrasjon» fra Statens vegvesen til
fylkeskommunene.
Et helt alminnelig styringsprinsipp i offentlig sektor er at i
ansvaret for å løse en oppgave
for innbyggerne, ligger også
myndighet til å bestemme
hvordan det skal gjøres. Det er
en forutsetning for å kunne løse
oppgaven mest mulig effektivt.

… kostnadene [er]
trolig overvurdert,
fordi studien kun
inkluderte
kostnadene ved å
stenge ned felt
som allerede er i
produksjon
Effektiv klimapolitikk vil koste. IPCC og IEA anslår at det i beste fall trengs en global CO2-pris på nesten 1000
kroner i 2030 for å nå togradersmålet, skriver innleggsforfatterne. Her Osebergfeltet. Foto: Gunnar Blöndal

Innlegg
Knut Einar
Rosendahl og
Michael Hoel

etterspørselen mer prissensitiv i
årene som kommer. Det trekker i
motsatt retning.
Et tilleggsargument som ikke
er nevnt i vår opprinnelige
artikkel, er følgende:
På lang sikt må vi regne med at
z
all olje i verden som er lønnsom å
utvinne – altså til kostnader
lavere enn betalingsviljen for olje
– før eller siden blir utvunnet.
Hvor mye dette er, avhenger
z
av betalingsvilje – altså etterspørsel – som igjen vil avhenge av
fremtidig internasjonal klimapolitikk. Vi vet ikke hvor mye olje
i verden utenom Norge som er

«Sams vegadministrasjon»
bryter med dette prinsippet.
Det bør være bevist at det er
svært lønnsomt å beholde sams
vegadministrasjon for å kunne
forsvare å opprettholde et slikt
merkelig system. Et slikt bevis
kan vi ikke se foreligger, ei heller
i den nylige utredningen fra
Statens vegvesen.
Overføring av ansvaret for
administrasjon av fylkesveiene til
fylkeskommunene som veieiere
forutsettes å være provenynøytralt for staten. Det er ikke
noe argument for å opprettholde
dagens system. Fylkeskommunene er allerede i dag kompetente
veieiere. Men en videreføring av

lønnsom å utvinne, men det som
er lønnsomt, vil bli utvunnet før
eller siden, uansett hvor mye olje
Norge utvinner.
Lavere oljeproduksjon i Norge
z
vil helt sikkert delvis motsvares
av økt produksjon ellers i verden
på kort og mellomlang sikt.
Dette vil imidlertid i stor grad
z
bare være en fremskynding av
annen produksjon.
For klimaet er det den
samlede utvinningen over tid
som er av betydning.
Lommerud påstår at «forventet
samfunnsøkonomisk lønnsomhet
er god for [alle felt] som faktisk
settes i drift», og han begrunner
det med oljeindustriens høye
avkastningskrav. Her er det
opplagt delte meninger. Finansministeren har uttalt at petroleumsskatten er investeringsvennlig, og Finansdepartementet har
beregnet at skattefordelen
knyttet til gunstige investeringsfradrag for petroleumssektoren
har utgjort 10–20 milliarder
kroner per år de siste årene.
Mot slutten peker Lommerud
på at oljekutt vil føre til høyere

den kvaliteten på arbeidet som
Statens vegvesen har vist over tid
som veiadministrator, forutsetter
et samarbeid mellom veivesenet
og fylkeskommunene om
kompetanseoverføring. Da vil
forutsetningene for at oppgavene
blir utført med minst samme
faglige dyktighet som i dag, være
oppfylt.
Yrvin er bekymret for
«psykoreglene» i politikken.
Kanskje er det også på plass
å advare mot overdreven
skråsikkerhet, kamuflert som
«faglig beslutningsgrunnlag»?
Helge Eide, direktør for
interessepolitikk i KS

Tidligere innlegg
Slaget om oljen står i
z
markedet (25. juni)

Tvilsom klimaeffekt av
z
norsk oljekutt (27. juni)

Klimapolitikk for en
z
oljenasjon (20. juli)

Oljekutt er dårlig klimapoliz
tikk (10. august)

Lommeruds feil og stråz
menn (11. august)

oljepris og dermed overføringer
til oljeproduserende land, mens
«med vanlig klimapolitikk går
overføringene heldigvis den
motsatte veien».
Lommerud må være en av få
her i landet som ønsker seg
lavere oljepris.
Michael Hoel, professor emeritus
ved Økonomisk institutt ved
Universitetet i Oslo, og Knut Einar
Rosendahl, professor ved
Handelshøyskolen ved Norges
miljø- og biovitenskapelige
universitet (NMBU)

Energipoliti?
Redusert elavgift for datasenter
som driv utvinning av bitcoin,
har skapt store bølgjer og krav
om at denne typen verksemd må
betala full avgift. Det vil opna ei
rekkje problemstillingar, som
både Henrik Asheim i Høgre
i DN 1. august og DN på
leiarplass same dag, peiker på.
Kven skal avgjera kva straumforbruk som er verdig redusert
avgift eller ikkje?
Er eit datasenter for Facebook
meir høgverdig enn utvinning
av bitcoin? Eller eit datasenter
som leiger ut plass til spelsystem («betting»-selskap)

Ragnar Audunson og Anders
Breidlid, professorer ved
Oslomet storbyuniversitet

eller pornoselskap?
Bitcoin er ein revolusjonerande innovasjon som til liks
med internett kan brukast
både til fornuftige og mindre
fornuftige ting. At det er eit
desentralisert og sensurfritt
system som kan brukast av alle
dei som ikkje har eller vil få
bankkonto, er i seg sjølv ein
viktig grunn til å oppretthalda
det. Haldninga «blokkjede er
bra berre me blir kvitt
kryptovalutaen» viser ein
mangel på forståing av
teknologien.
Svein Ølnes, forskar ved
Vestlandsforsking
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Liten klimaeffekt av norsk oljekutt
Norsk oljekutt vil gi små globale utslippsreduksjoner. Svært mye
av våre kutt vil lekke ut i økt produksjon i andre land.

B

ør Norge redusere
sin oljeproduksjonen for å redusere
globale klimagassutslipp?
Et innlegg fra ti
norske økonomer startet nylig
en diskusjon om dette spørsmålet. En reduksjon kan øke
den globale prisen på olje og
dermed akselerere skiftet til
renere energikilder.
Vi tror imidlertid det er
sannsynlig at en slik politikk vil
gi små utslippseffekter til en
høy kostnad. Ny forskning og
trender i oljemarkedet tyder
på at det globalt vil være en
overflod av olje i fremtiden.
Sentralt i diskusjonen er en
studie fra SSB-forsker Taran
Fæhn med flere, publisert i
2017, som fant at norsk
oljeproduksjon må reduseres
med tre fat for å hindre at CO2
tilsvarende ett fat blir sluppet
ut globalt. Produksjon tilsvarende de to andre fatene vil
«lekke» til andre land. Lekkasjen blir større jo mer fleksibelt
produksjonen i utlandet
reagerer på en prisendring. Med
dobbelt så stor reaksjon i tilbud
som etterspørsel, må fem i
stedet for tre fat kuttes i Norge.
Studien kan vise seg å ha
undervurdert lekkasjen og
kostnaden, da tre observasjoner tilsier at det globale
oljetilbudet vil være veldig
fleksibelt på lang sikt.
For det første vil klimapolitikk og ny teknologi redusere
etterspørselen etter olje. Dette
bidrar til at spørsmålet ikke
lenger er når verden vil gå tom
for olje (eller gass og kull), men
heller hvor mye olje som må
etterlates i bakken.
For det andre viser fremveksten av skiferolje i USA hvordan
perioder med høye priser kan
utløse teknologiske innovasjoner og utforskning av nye
områder (se for øvrig Bård
Bjerkholts kommentar i DN 4.
oktober i fjor og svarinnlegg
fra Taran Fæhn og medforfattere i DN 12. oktober).
For det tredje har verden så
langt vist en forbløffende evne til
å oppdage ny olje. Ifølge Spencer
Dale og Bassam Fattouh, er to fat
olje oppdaget for hvert utvunnet
fat de siste 35 årene. Og det er
sannsynligvis mye uoppdaget
olje i verden. Paul Collier anslo
i 2011 at OECD-landene har
oppdaget naturressurser i
bakken verd 130.000 dollar per
kvadratkilometer, sammenlignet
med 25.000 for landene i sørlige
Afrika. McKinsey Global
Institute skrev i 2013 at nær 90
prosent av investeringene i slike

Ny forskning og trender i oljemarkedet tyder på at det globalt vil være en overflod av olje i fremtiden, skriver artikkelforfatterne. Her fra
Sleipnerfeltet i Nordsjøen. Foto: Gunnar Lier

Innlegg
James Cust
og Torfinn
Harding

James Cust, økonom i
Verdensbanken.

Torfinn Harding, ansatt i
Equinors gavestilling i
samfunnsøkonomi ved
NHH.

Tidligere innlegg
i debatten
Marius Holm: Slaget om oljen
z
står i markedet (25. juni)

Kjell Erik Lommerud: Tvilsom
z
klimaeffekt av norsk oljekutt (27.
juni)
Bård Harstad: Klimapolitikk for
z
en oljenasjon (20. juli)
Kjell Erik Lommerud: Oljekutt
z
er dårlig klimapolitikk (10. august)
Bård Harstad: Lommeruds feil
z
og stråmenn (11. august)
Michael Hoel og Knut Einar
z
Rosendahl: Oljekutt god klimapolitikk over tid? (16. august)

ressurser har funnet sted i
mellom- og høyinntektsland.
Vår egen forskning viser at den
institusjonelle kvaliteten i mange
potensielle oljeprodusenter ikke
har vært god nok til å tiltrekke seg
oljeleting. Det er med andre ord
ikke blitt lett særlig intenst etter
olje i Afrika – ennå. Færre
leteområder tilgjengelig og høyere
kostnader i land som Norge vil
imidlertid gjøre utviklingsland
relativt mer attraktive for den
globale oljeindustrien. Rick van
der Ploeg sammen med økonomer
fra IMF har argumentert for at
skiftet mot utviklingsland
allerede finner sted.
Den globale oljeproduksjonen
kan også bli mindre miljøvennlig
som følge av dette, da den vil
møte mindre streng regulering i
utviklingsland.
Øystein Noreng, Kjell Erik
Lommerud og Severin Borenstein har presentert ytterligere
argumenter mot ukoordinerte
produksjonskutt som klimapolitikk. For det første er oljemarkedet ikke et frikonkurransemarked. Hvis Opec sørger for at det
ikke blir noen endring i oljeprisen, har kuttene ingen effekt på
globale utslipp, som vist av
Taran Fæhn og medforskerne.
For det andre er det en kostbar
måte å kutte globale utslipp på,
med anslag på over 300 dollar eller
cirka 2500 kroner per tonn CO2. Til
sammenligning anslår Stiglitz/
Stern-rapporten fra Verdensbanken i 2017 at Parisavtalen krever en
karbonpris på 40–80 dollar i 2020.
For det tredje vil politikken
omfordele inntekter fra Norge og

verdens oljeforbrukere til andre
oljeprodusenter.
Inspirert av Bård Harstads
artikkel «Buy Coal!» fra 2012
foreslo Paul Collier og Tony
Venables i 2014 å regulere total
produksjon av fossile brensler
med et kvotesystem. På grunn av
høye utslipp og lav ressursrente i
kull, vil oljeproduserende land
ha incentiver til å kjøpe
utvinningslisenser fra kullproduserende land.
Norge burde bruke krefter på å
samle andre produsentland i et
slikt system, heller enn å innføre
kutt alene, men det kan bli
politisk krevende å få til.
Ideen om tilbudspolitikk som
et alternativ til etterspørselspolitikk er et friskt pust i debatten om
klimapolitikken. Er lekkasjen
stor, vil effekten imidlertid være
symbolsk klimainnsats og mindre
oljeinntekter til Norge. Gjennomgåelsen av publisert forskning
som Fæhn og kollegene gjorde,
viser at det er stor usikkerhet
rundt grunnlagsmaterialet for å
beregne størrelsen på lekkasjen.
Vi er enig med Bård Harstad,
som skriver i DN at det er behov
for mer forskning på disse viktige
spørsmålene. Det handler om
hvordan håndtere den kanskje
største utfordringen kloden står
overfor i dette århundret.
James Cust, økonom i Office of
Chief Economist for Africa i
Verdensbanken, og Torfinn
Harding, førsteamanuensis og
innehaver av Equinors gavestilling
i samfunnsøkonomi ved Norges
Handelshøyskole

Oljekutt som
symbolpolitikk
Michael Hoel og Knut Einar
Rosendahl argumenterer i DN 16.
august for å la en del norsk olje
bli liggende, for å redde klimaet.
Deres viktigste budskap ligger
i denne ene setningen: «For
klimaet er det den samlede
utvinningen over tid som er av
betydning».
Det er selvsagt helt korrekt.
Påviste, igjenværende
oljereserver på norsk sokkel
utgjør en halv prosent av
verdens totale reserver, ifølge
BPs energistatistikk. Oljedirektoratet regner med at om lag
halvparten av reservene på
norsk sokkel alt er tatt opp.
Ytterligere oljefunn vil i større
grad skje andre steder enn på
norsk sokkel, ikke minst
grunnet skiferoljen. En halv
prosent er således et altfor høyt
anslag på norsk andel av den olje
som fra nå vil bli utvunnet i
verden.
Hoel og Rosendahl og deres
meningsfeller har ikke foreslått
at alle gjenværende oljereserver
på norsk sokkel skal bil liggende
igjen, kun en del, og da de som er
minst lønnsomme. Klimavirkningen av dette kan ikke være
annet enn ubetydelig.
Da gjenstår det lite annet enn
symbolpolitikk.
Rögnvaldur Hannesson, professor
emeritus, NHH
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Fasade, sminke eller
nødvendig bidrag?
Bedrifters samfunnsansvar handler langt på
vei om tidsperspektivet: Endres det fra kort til
lengre sikt, lønner det seg å ta ansvar ut over
å følge dagens regelverk.

S

amfunnsansvar og
bærekraft har lange
tradisjoner i næringslivet. Siden FNs
bærekraftsmål ble
vedtatt i 2015, har
mange selskaper både internasjonalt og her hjemme valgt å
knytte arbeidet med samfunnsansvar til nettopp disse målene.
17 mål og 169 delmål som skal
gjøre verden mer bærekraftig
sosialt, økonomisk og miljømessig innen 2030.
Kalle Moene er bekymret for
at store selskaper bruker
bærekraftsmålene som fasade
for egen vinning (kronikk i DN
18. august). Det er en både viktig
og relevant innvending. Men det
er overraskende at Moene
omfavner Milton Friedman og
avskriver næringslivets samfunnsansvar.
Debatten om hvorvidt
næringslivet faktisk bør ta
samfunnsansvar, utover
ansvaret som ligger i at forretninger bidrar til økonomisk
verdiskaping og arbeidsplasser,
har en lang historie både i
akademia og næringslivet.
Milton Friedman svarte altså
nei, og spissformulerte dette
synspunktet i 1970: «there is one
and only one responbility of
business – to use its resources
and engage in activitities
designed to increase its profits
so long as its stays within the
rules of the game».
Archie B. Carroll svarer
derimot ja. Carroll har gjennom
mange år forsket på bedrifters
samfunnsansvar og spesielt på
ulike begrunnelser for bedrifters
engasjement. Fra 1980-tallet
vokste det frem en retning som
la vekt på at næringslivet har en
etisk forpliktelse til å bidra til det
samfunnet de er en del av – også
utover å skape økonomisk vekst
og arbeidsplasser.
Fra 1990-tallet kom tanken
om «corporate citizenship», hvor
selskaper betraktes som
samfunnsborgere som på linje
med ordinære borgere bør bidra
til fellesskapet.
De siste årene har trenden
vært at næringslivet begrunner
samfunnsansvar og bærekraft
med et økonomisk rasjonale.
Samfunnsansvar lønner seg
– spesielt på mellomlang og lang
sikt. Bærekraft og samfunnsansvar handler da i stor grad om å

Innlegg
Anne Therese
Gullberg

… på en rekke viktige områder i
samfunnet vil fremtidig risiko øke
betraktelig hvis
næringslivet og
samfunnet for
øvrig skal lene seg
tilbake og vente på
ny lovgivning

endre tidsperspektivet fra kort
til lengre sikt.
Moene understreker at
selskaper bør konsentrere seg
om å operere innenfor lover og

DN 18. august

regler, fremfor å ta et samfunnsansvar utover eksisterende
lovgivning. Og det er her Moene
overrasker. Det finnes uten tvil
mange eksempler på selskaper
som både tøyer og bryter lover
og regler. Men det er i seg selv
ingen god begrunnelse for at
selskaper skal unnlate å ta
ansvar utover eksisterende
lovgivning.
Realiteten er at på en rekke
viktige områder i samfunnet vil
fremtidig risiko øke betraktelig
hvis næringslivet og samfunnet
for øvrig skal lene seg tilbake og
vente på ny lovgivning.
Klima er et tema som kan
illustrere dette. Etter over 25 år
med internasjonale klimaforhandlinger, klimaforlik og
klimameldinger i Stortinget, ser
vi at tempoet i utviklingen av
lover og regler går altfor sakte.
Dagens internasjonale og
nasjonale lovgivning er langt fra
nok til at verden kan nå målet
om maksimalt to grader økning i
den globale middeltemperaturen
– og dermed stoppe farlige,
menneskeskapte klimaendringer. Lover og regler strekker ikke
til.
Statsviterne har gode forklaringer på hvorfor politikerne ikke
klarer å løse klimaproblemet,
men de har få gode løsninger.
All den tid politikk ikke er nok
og ikke går fort nok, vil selskapers arbeid med bærekraftsmålene være et viktig bidrag – til
tross for at enkelte selskap velger
å bruke bærekraftsmålene som
sminke.
Anne Therese Gullberg,
seniorrådgiver i Gambit H+K
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Oljekutt er dyrt –
eller vanvittig dyrt
Debatten om oljekutt som
klimatiltak ruller videre i Dagens
Næringsliv. Michael Hoel og Knut
Einar Rosendahl (i DN 16. august)
får seg til å si at jeg (i DN 10.
august) må være en av de få her i
landet som ønsker lav oljepris.
Hvis den vanlige klimapolitikken
virker, vil fornybar energi etter
hvert erstatte fossil energi og det
vil føre til at oljeprisen faller.
Jeg vet om ganske mange som
ville bli glade hvis klimapolitikken virket.
Det bor også mennesker andre
steder enn i Norge, mer enn syv
milliarder. Billig energi er en stor
fordel ikke minst for mange som
bor i land som nå utvikler seg.
Energiøkonomen Severin
Borenstein har sett på et miljøkutt i oljeproduksjonen i
California, nærmere bestemt et
kutt på 100.000 fat om dagen,
som er tjue prosent av californisk
produksjon og som ville vært
seks prosent av produksjonen i
Norge. California er omtrent det
eneste stedet utenom Norge hvor
det går an å få i gang en debatt om
oljekutt i klimaets tjeneste.
Borenstein kommer til at et
slikt oljekutt vil øke oljeprisen
med rundt åtte cent. Kostnaden
ved å kutte CO2 på denne måten
ligger muligens rundt 2000
kroner per spart tonn CO2, men
overføringen fra verdens
energikonsumenter til autokratiske regimer (og den norske
statskassen), ligger godt over
4000 kroner. Hvis man virkelig
fikk til oljekutt som monnet,
ville disse overføringene gå rett
til himmels.
Et moment som ikke har vært
framme i denne debatten til nå,
er at det kan være vanskelig å
kutte akkurat de minst lønnsomme oljefeltene med kirurgisk

presisjon. Private bedrifter som
har tillatelsene i orden kan ikke
beordres til å stoppe produksjonen.
Bård Harstad peker i DN 19.
juli på et moratorium for
oljeleting i Arktis som en
mulighet. Ingen vet hva vi kan
finne i Arktis – store funn av
gass ville for eksempel være
mye verdt og kunne erstatte
kull i Europa: Oljekuttpolitikken kan bli svært dyr og uheldig
for global klimapolitikk.
Ti Oslo-økonomer startet
denne debatten med et innlegg i
Samfunnsøkonomen, og Hoel,
Rosendahl og Harstad er tre av
dem. Det virker som om de ser
for seg en produksjonsavgift per
fat olje. Det ville for eksempel
kunne stoppe en del prosjekter
som har som mål å forlenge
levealderen til eksisterende felt.
Hvis en ikke tar ut det som er
mulig fra et utbygget område,
vil det måtte bygges ut mer på
andre felt og områder i verden,
noe som er ressurskrevende og
har et klimaavtrykk.
Det er omtrent som ikke å
spise opp det man har tatt på
tallerkenen.
Det som er viktig er at en slik
mulig produksjonsavgift også
vil påvirke hvordan felt bygges
ut og i hvilken grad det er
lønnsomt å lete etter olje og
gass. Igjen, når letingen
påvirkes har vi ingen anelse om
hva kuttpolitikken koster. Det
ville være ren flaks hvis det som
ikke kommer i produksjon bare
har marginal lønnsomhet.
Oljekutt kan gå fra å være
veldig dyrt til vanvittig dyrt.
Kjell Erik Lommerud, professor i
samfunnsøkonomi, Universitetet i
Bergen

Ny kunnskap – om den passer
I DN 16. august skriver Karl Eirik
Schjøtt-Pedersen i Norsk olje og
gass at et oljeutslipp i Lofoten,
Vesterålen og Senja ikke vil true
skreibestanden. I debatt på
politisk kvarter i NRK P2 samme
dag sa han at et eventuelt oljesøl
knapt merkes på fiskebestanden,
fordi den kun rammer yngel.
Schjøtt-Pedersen viser i
innlegget sitt til et forskningsprosjekt ledet av Akvaplan-niva
som ble fullført i fjor. Her
konkluderte man med at ved
verst tenkelige utblåsning vil
den voksne bestanden av torsk
reduseres med 12 prosent. Det
han glemmer å si er at JoLynn
Carroll, seniorforsker ved
Akvaplan-Niva og som ledet
forskningsprosjektet, allerede da
det ble presentert presiserte at
disse modellene var basert på
dagens begrensede kunnskap,
oversatt i forenklede matematiske uttrykk.

Kunnskapen Havforskningsinstituttet presenterte sist uke er
ny og var ikke en del av studien
som Schjøtt Pedersen viser til.
Havforskningsinstituttet skriver
selv: « … en stor og sunn
fiskebestand, slik som skreien er
i dag, kan tåle store tap på en
årsklasse uten at dette påvirker
bestanden og fiskeriene alvorlig.
Men i lokale og mindre sterke
bestander, samt bestander som
rekrutterer mer ujevnt mellom
år, vil slike tap kunne ha større
konsekvenser.»
Schjøtt-Pedersen snakker i
denne debatten på innpust og
utpust om behovet for mer
kunnskap, men han er tydeligvis
ikke så opptatt av ny kunnskap
når den ikke passer hans eget
verdensbilde.
Gaute Eiterjord, leder i Natur og
Ungdom, og Silje Ask Lundberg,
leder i Naturvernforbundet
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Jo, oljekutt kan være god klimapolitikk
Vi er enige i at store kutt i svært lønnsomme oljefelt er svært kostbar
klimapolitikk. Marginalt lønnsomme felt koster det lite å la ligge.

D

et har i den
senere tid i DN
vært en rekke
innlegg om
oljekutt som
klimapolitikk.
Debatten refererer til en
artikkel publisert i Samfunnsøkonomen 3/2018 av ti
økonomer, inklusive oss fire
som skriver dette innlegget.
Der argumenteres det for at
kutt i oljeproduksjonen bør
vurderes som et mulig
klimatiltak. De siste i rekken
av innlegg som kommenterer
denne konklusjonen kommer
fra Kjell Erik Lommerud,
Rögnvaldur Hanneson, samt
James Cust og Torfinn
Harding.
Lommerud peker på at en
utvinningsavgift på olje kan
føre til at det tas ut mindre olje
enn ellers fra eksisterende felt
(innlegg i DN 23. august). Det
trenger ikke være et problem
dersom kostnaden (for
samfunnet) ved å hente opp
denne oljen er mindre enn
gevinsten. Men vi er enige med
Lommerud at det kan tenkes at
det er bedre heller å begrense
lisenstildelingen for å redusere
den samlede utbyggingen. I
den nevnte artikkelen diskuterte vi derfor ulike virkemidler.
Lommerud skriver til slutt at
oljekutt kan bli «vanvittig dyrt»
fordi vi kan risikere ikke å finne
svært lønnsomme ressurser.
Men som Lommerud selv skrev
i et tidligere innlegg: Det er
forventet kostnad som er
viktig. Med moderat oljepolitikk vil den langt fra være
vanvittig.
Hannesson argumenterer i
DN 21. august med at oljekutt
vil ha liten effekt, fordi vår
andel av den totale oljeproduksjonen i verden er liten. Norge
er et lite land. Samme hva vi
gjør i klimapolitikken har det
liten global effekt. Norske
politikere har likevel et ønske
om å bidra. Vi mener det derfor
ikke er irrelevant å vurdere
ulike typer tiltak – også kutt i
oljeproduksjonen.
Cust og Harding konkluderer
i innlegget i DN 21. august med
at norsk oljekutt sannsynligvis
gir små utslippseffekter til en
høy kostnad. I våre beregninger har vi tatt hensyn til at
norske oljekutt vil bli delvis
motsvart av økt oljeproduksjon
i andre land – lekkasje. De gir
noen argumenter for at det
globale tilbudet kan bli mer
fleksibelt enn vi har lagt til
grunn, noe som vil forsterke
lekkasjen. Det er imidlertid

… både lekkasjen
og kostnadene er
usikre. Det gjelder
for alle typer klimatiltak Norge
deltar med, som
tiltakene for å
oppfylle Parisavtalen, EUs
kvotesystem og
regnskogssatsingen

Det er høy aktivitet på Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen som klargjøres for produksjonsstart i 2019. Foto: Marie von Krogh

Innlegg
Taran Fæhn,
Cathrine
Hagem,
Michael Hoel
og Knut Einar
Rosendahl

Knut Einar Rosendahl,
professor ved
Handelshøyskolen ved
NMBU.

Michael Hoel, professor
emeritus ved Økonomisk institutt ved
Universitetet i Oslo.

Cathrine Hagem,
seniorforsker ved
Statistisk sentralbyrå.

Taran Fæhn, seniorforsker ved Statistisk
sentralbyrå.

Tidligere innlegg i
debatten
Marius Holm: Slaget om oljen
z
står i markedet (25. juni)

Kjell Erik Lommerud: Tvilsom
z
klimaeffekt av norsk oljekutt (27.
juni)
Bård Harstad: Klimapolitikk for
z
en oljenasjon (20. juli)
Kjell Erik Lommerud: Oljekutt
z
er dårlig klimapolitikk (10. august)
Bård Harstad: Lommeruds feil
z
og stråmenn (11. august)
Michael Hoel og Knut Einar
z
Rosendahl: Oljekutt god klimapolitikk over tid? (16. august)
Torfinn Harding og James Cust:
z
Liten klimaeffekt av norsk oljekutt
(21. august)
Rögnvaldur Hannesson:
z
Oljekutt som symbolpolitikk (21.
august)
Kjell Erik Lommerud: Oljekutt
z
er dyrt – eller vanvittig dyrt (23.
august)

også trender som går i motsatt
retning. Som to av oss, Hoel og
Rosendahl, påpeker i DN 16.
august, blir etterspørselen også
stadig mer fleksibel på grunn av
klimapolitikk og ny teknologi,
som elektrifisering av transportsektoren: Det demper
lekkasjen.

Cust og Harding skriver også
at dersom Opec sørger for at
oljeprisen ikke endres, blir det
ingen utslippseffekt. Det er
riktig, men en titt på oljeprisen
de siste årene tyder ikke på at
det scenarioet er særlig relevant.
Basert på foreliggende empiri
og trender kan vi enes om at
lekkasjen fra norske oljekutt
sannsynligvis er større enn for
kutt i norske utslipp. Det
diskvalifiserer ikke oljekutt som
mulig klimapolitikk. Man må
også se på kostnadene. Cust og
Harding skriver at oljekutt vil
koste over 2500 kroner per tonn
CO2, men de angir ikke hvor
dette anslaget kommer fra.
Vi er enige i at store kutt i
svært lønnsomme oljefelt er en
veldig kostbar klimapolitikk for
Norge. De marginalt lønnsomme
feltene koster det imidlertid lite
å la ligge.
Fra allerede utbyggede felt vil
utvinningskostnadene være
høyere jo mindre olje det er
igjen i reservoaret. Normal
forretningsdrift tilsier at
profitten på den siste dråpen
som hentes opp, er liten. Det vil
derfor være rom for å redusere
produksjonen noe til kostnader
som er sammenlignbare med
andre klimatiltak. Vårt hovedpoeng er at dette også er en
stein som bør snus i jakten på
gode løsninger i klimapolitik-

ken. Det gjelder i særlig grad
dersom man kan gå sammen
med andre produsenter av
fossile brensler.
Som vi også argumenterer for
i artikkelen, kan oljekutt være
komplementært til den type
klimaavtale verden har valgt å
satse på. Det er ikke noe enten–
eller.
Det vi alle kan enes om, er at
både lekkasjen og kostnadene er
usikre. Det gjelder for alle typer
klimatiltak Norge deltar med,
som tiltakene for å oppfylle
Parisavtalen, EUs kvotesystem
og regnskogssatsingen. Når
tidsperspektivet er langt og
markedsmekanismene komplekse, blir konklusjonene om
globale effekter og kostnader
usikre. Norge lar ikke være å
bidra av den grunn.
Debatten i Dagens Næringsliv har tydeliggjort at det er
mange problemstillinger og
empiriske aspekter videre
forskning kan ta tak i. Vi støtter
at det er behov for mer kunnskap om disse viktige problemstillingene.
Taran Fæhn og Cathrine Hagem,
seniorforskere ved Statistisk
sentralbyrå, Michael Hoel,
professor emeritus ved Økonomisk
institutt ved Universitetet i Oslo,
og Knut Einar Rosendahl,
professor ved Handelshøyskolen
ved NMBU
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risk lave nivåer, se figur 2.6E. Samtidig har prisene på aksjer og andre formuesobjekter steget.
Sentralbankene i flere land har varslet renteoppgang og nedtrapping av oppkjøpsprogrammene. USA har økt styringsrenten i flere omganger fra 0,25 pst. i 2016 til 2,25 pst. i dag. Storbritannia har også hevet renten det siste året, og Sveriges Riksbank har varslet sin første renteheving
innen utgangen av 2018.
Det norske rentenivået er også historisk lavt.
Renten på norske statsobligasjoner med ti års
løpetid var i slutten av september i underkant av 2
pst. Den lave norske obligasjonsrenten må ses i
sammenheng med lave langsiktige renter ute.
Tremåneders pengemarkedsrente, Nibor, steg
noe ved inngangen til 2018, og har siden falt litt
tilbake. Endringene skyldtes særlig endringer i
påslaget i pengemarkedet, forskjellen mellom styringsrenten og pengemarkedsrenten, som er tett
knyttet til utviklingen i internasjonale pengemarkeder.
Norske foretak henter omtrent 15 pst. av sin
finansiering fra obligasjonsmarkedet. Risikopåslagene økte kraftig da oljeprisen falt, særlig for foretak med lav kredittvurdering innenfor oljesektoren, men har kommet ned de siste årene. Så langt
i år har risikopåslaget i det norske obligasjonsmarkedet vært om lag uendret. Ifølge Norges
Banks utlånsundersøkelse har bankenes kredittpraksis overfor foretakene vært stabil den siste
tiden.

Markedsaktørene venter at tremåneders pengemarkedsrente vil stige litt fremover. Det er i
denne meldingen teknisk lagt til grunn at pengemarkedsrentene vil utvikle seg i tråd med markedsaktørenes forventninger, slik de kommer til
uttrykk i terminrentene, se tabell 2.1.
Den norske kronen svekket seg kraftig mot
handelspartnernes valuta gjennom 2014 og 2015.
Kronekursen har styrket seg så langt i år, se figur
2.6D. Valutakursene har vært nokså stabile i de
store industrilandene gjennom 2018, men det har
vært noe svingninger i fremvoksende økonomiers
valutaer. Blant annet har den tyrkiske liraen og
argentinske peso svekket seg kraftig. I denne meldingen er det teknisk lagt til grunn en videreføring av gjennomsnittlig kronekurs i juni og juli.
Det innebærer at kronen vil styrke seg litt i år og
neste år, se tabell 2.1.

2.6

Petroleumssektoren

Oljeprisen har steget markert det siste året, se
figur 2.7C. God vekst ute har trukket opp etterspørselen etter olje. Samtidig har flere forhold
bidratt til et fall i det globale tilbudet. Avtalen om å
redusere oljeproduksjonen, som ble inngått mellom OPEC og en del andre produsentland i
desember 2016 (den såkalte Wien-alliansen), er i
stor grad blitt overholdt. Videre har det vært
uventet nedgang i oljeproduksjonen i blant annet

Tabell 2.4 Hovedtall for petroleumsvirksomheten
Virkning av en endring i oljeprisen på 10 kroner i 2019 på
kontantstrøm i 20191

2017

2018

2019

2020

Råoljepris, kroner pr. fat ........................

445

578

583

562

Råoljepris, 2019-kroner pr. fat ..............

466

591

583

550

– Råolje, kondensat og NGL..................

114

108

107

121

– Naturgass .............................................

122

122

122

122

Betalte skatter og avgifter .....................

71

124

163

175

2,6

Netto inntekt SDØE ...............................

88

121

106

107

1,7

Statens netto kontantstrøm ...................

168

259

286

299

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.
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Venezuela, Libya og Angola. Flaskehalser knyttet
til transport av amerikansk skiferolje har også
bidratt til å begrense tilbudet.
Det er usikkerhet knyttet til utviklingen i oljeprisen fremover. I juni i år besluttet OPEC og samarbeidslandene å kutte noe mindre i produksjonen enn tidligere vedtatt for å veie opp for forventede produksjonsbortfall i Iran, Venezuela og
Libya. Utbygging av rørinfrastruktur i USA vil
kunne gi større vekst i amerikansk skiferoljeproduksjon i 2019, noe som isolert sett kan presse
oljeprisen ned. Det er stor usikkerhet om Irans
oljeeksport fremover, etter at USA i mai i år
besluttet å trekke seg fra atomavtalen og stoppe
all import av olje fra Iran. Kombinasjonen av lite
ledig produksjonskapasitet i OPEC og lavere oljelagre globalt, vil kunne gi betydelige prissvingninger ved økt politisk uro eller produksjonsbortfall.
Nye krav om svovelinnhold i marine bunkersoljer
fra 2020 vil også kunne påvirke oljemarkedet. De
nye kravene, som trer i kraft fra 2020, innebærer
at den øvre grensen for svovelinnhold i marine
bunkersoljer går ned fra 3,5 til 0,5 pst. Det er stor
usikkerhet om hvordan tilpasningen til de nye
kravene vil bli. Dersom aktørene velger å erstatte
bunkersolje med diesel, vil det føre til økt etterspørsel etter olje.
I denne meldingen er det beregningsteknisk
lagt til grunn at oljeprisen vil utvikle seg i tråd
med prisene i terminmarkedet i midten av august.
Det innebærer at oljeprisen vil avta noe de nærmeste årene, se figur 2.1A, fra 591 kroner per fat i
år til 583 kroner per fat neste år, målt i faste 2019priser. Anslagene er henholdsvis 59 og 100 kroner
høyere enn i Revidert nasjonalbudsjett 2018. Fra
og med 2026 er det lagt til grunn en oljepris på 534
kroner per fat, målt i faste 2019-kroner, det samme
som i Perspektivmeldingen 2017. Med dollarkurs
per ultimo september tilsvarer det rundt 65 dollar
per fat.
Etter å ha falt i tre år på rad, økte spotprisen på
gass i Europa i 2017, se figur 2.7B. Flere forhold
har bidratt til at prisene har økt videre i år. En kald
vinter og varm sommer i Europa har bidratt til høy
gassetterspørsel. Etterspørselen etter gass har
også økt som følge av at høyere priser på kull og
CO2-kvoter har styrket gassens konkurransekraft
overfor kull. Videre har økt etterspørsel etter og
høye priser på flytende naturgass (LNG) i Asia,
bidratt til å begrense tilbudet av slik gass til
Europa.
Gassforbruket i Europa ventes ikke å øke
vesentlig fra dagens nivåer i de kommende årene.
Økt tilbud av flytende naturgass globalt kan de

A. Estimert utvikling i global lagerbeholdning
av olje. Mill. fat per dag
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Figur 2.7 Petroleumsvirksomheten
Kilder: IEA Oil Market Report (september), Macrobond, Statistisk sentralbyrå, Olje- og energidepartementet, Oljedirektoratet
og Finansdepartementet.
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nærmeste to til tre årene bidra til noe lavere gasspriser i det europeiske markedet. Lavere gassproduksjon i Europa vil trolig begrense prisnedgangen. For norsk gasseksport er det i denne meldingen lagt til grunn en gjennomsnittlig pris på 2,20
kroner per Sm3 i år og 2,05 kroner per Sm3 neste
år. I 2020 og 2021 ventes prisen å falle til 1,70 kroner per Sm3 (faste 2019-priser). I perioden 2022–
2025 ventes mindre LNG å komme til det europeiske markedet, noe som bidrar til høyere gasspriser. Fra og med 2026 er det beregningsteknisk
lagt til grunn en langsiktig pris på 1,94 kroner per
Sm3, målt i faste 2019-kroner, det samme som i
Perspektivmeldingen 2017.
Petroleumsinvesteringene anslås å øke de neste
årene, etter å ha falt fra 2013–2017, se figur 2.8B.
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 lavere investeringskostnader for nye prosjekter, reduserte kostnader for utvinningsbrønner på felt i drift og reduserte drifts- og letekostnader. Sammen med høyere priser på olje og gass har det gitt økt lønnsomhet i sektoren, og antallet utbygginger på
sokkelen har økt. Per 1. september i år pågikk det
18 feltutbygginger på norsk sokkel, og ytterligere
tre prosjekter venter på myndighetsgodkjennelse
på innleverte utbyggingsplaner.
Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen er den største utbyggingen på norsk sokkel siden 1980-tallet.
Plan for utbygging og drift (PUD) for byggetrinn 1
ble levert og godkjent i 2015, mens utbyggingsplanene for byggetrinn 2 ble levert i august 2018 og
er nå til behandling hos myndighetene. Siden
PUD for første byggetrinn ble levert, er investeringskostnadene blitt redusert betydelig. Forventet produksjonsstart for byggetrinn 1 er 4. kvartal
2019.
Johan Castberg-feltet er det hittil største oljefeltet som er funnet i Barentshavet, og blir den tredje
feltutbyggingen i Barentshavet. Utbygging av
Sverdrup- og Castberg-feltene 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.
Investeringsanslagene er usikre, og usikkerheten øker med anslagshorisonten. I nær fremtid
er mesteparten av investeringene knyttet til eksisterende felt, prosjekter som er vedtatt gjennomført og prosjekter som er igangsatt. Lenger frem i
tid er en økende andel av investeringsanslagene
knyttet til prosjekter som per i dag vurderes
utbygget, prosjekter der tiltak for økt utvinning
ikke er besluttet og til funn som ennå ikke er
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gjort. Dersom forventningene til langsiktig oljeog gasspris skulle falle, kan investeringer skyves
ut i tid eller falle bort. Flere faktorer som teknologiske fremskritt, energiomlegging, lavere økonomisk vekst og uventet vekst i tilbudet av olje og
gass, kan gi lavere priser. På samme måte kan forventninger om høyere oljepris hos olje- og gasselskaper bidra til at investeringene vokser mer og
raskere enn lagt til grunn i denne meldingen. Det
kan f.eks. skje dersom utsiktene for etterspørselen etter olje og gass tar seg videre opp, eller produksjonen av olje og gass blir lavere enn ventet.
Produksjonen av petroleum på norsk sokkel
økte i 2017 for fjerde år på rad, se figur 2.8A. Mens
oljeproduksjonen var noe lavere enn i 2016, ble
det satt ny rekord i produksjonen av gass. Oljeproduksjonen er nær halvert siden toppåret 2000,
mens gassproduksjonen har økt med 150 pst. i
samme periode. Av de 83 feltene som var i produksjon på norsk sokkel per 1. september 2018,
ligger 64 i Nordsjøen, 17 i Norskehavet og to i
Barentshavet. Produksjonen av petroleum ventes
å gå litt ned de neste par årene, før den stiger til et
nivå nær toppnivået fra 2004 i 2023, som følge av
at feltene Sverdrup og Castberg kommer i produksjon. Deretter anslås produksjonen å falle
gradvis.
Statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten anslås til 259 mrd. kroner i 2018 og 286
mrd. kroner i 2019, se figur 2.7C. Anslagene for
statens netto kontantstrøm er justert opp med
henholdsvis 35 og 72 mrd. kroner siden Revidert
nasjonalbudsjett 2018, hovedsakelig som følge av
høyere anslag for petroleumsprisene. Av anslaget
på statens netto kontantstrøm i 2018 utgjør skatter
og avgifter 48 pst., nettoinntektene fra Statens
direkte økonomiske engasjement (SDØE) 47 pst.
og utbytte fra Equinor 6 pst. Statens netto kontantstrøm varierer mye med prisene på olje og gass.
En virkningsberegning tilsier at en økning i oljeprisen i 2019 på 10 kroner øker statens netto kontantstrøm med 4,3 mrd. kroner, se tabell 2.4. Med
lavere oljepris anslås virkningen å bli den samme,
men med motsatt fortegn. I beregningen er produksjon og kostnader holdt uendret. Videre er det
beregningsteknisk lagt til grunn 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 2019, kan
anslås til vel 6 000 mrd. 2019-kroner. Det er lagt til
grunn en realrente på 3 pst. i beregningen av formuen. Formuesanslaget bygger på anslagene for
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A. Produksjon av petroleum på norsk sokkel.
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Figur 2.8 Produksjon av petroleum og petroleumsinvesteringer
Kilder: Statistisk sentralbyrå, Olje- og energidepartementet, Oljedirektoratet og Finansdepartementet.

fremtidig produksjon, priser og kostnader som er
lagt til grunn i denne meldingen. Anslaget på den
samlede formuen i petroleumsvirksomheten er
oppjustert med om lag 1 000 mrd. 2019-kroner
siden Revidert nasjonalbudsjett 2018. Oppjusteringen må i hovedsak ses i sammenheng med høyere
anslag for olje- og gassprisen i perioden frem mot
2025.

Statens del av formuen, definert som nåverdien av statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten, anslås til i underkant av 5 100
mrd. 2019-kroner. Det gir grunnlag for en permanentinntekt på drøyt 150 mrd. kroner per år
utover avkastningen på kapitalen som allerede er
opptjent i Statens pensjonsfond utland.
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Boks 2.1 Nærmere om utviklingen i sysselsettingen
satte over 62 år har økt sterkt i perioden etter
Hvor stor andel av befolkningen i arbeidsdyktig
2011.
alder som er sysselsatt, sysselsettingsandelen,
De siste ti årene er det blitt vesentlig flere
påvirkes av flere forhold. Konjunkturer betyr
personer i aldersgruppen mellom 67 og 74 år.
mye. Både finanskrisen og oljeprisfallet i 2014
Det har trukket ned sysselsettingsandelen i
dro sysselsettingen ned i flere næringer. Sysselaldersgruppen 15–74 år, fordi arbeidstakere
settingsandelen falt derfor markert i 2009/2010
over 66 år jobber klart mindre enn yngre
og i 2015/2016. Tilsvarende økte denne andelen
arbeidstakere. Personer under 20 år deltar også
sterkt i oppgangsperioden frem til 2008. Det
relativt lite i arbeidslivet, fordi de i hovedsak er
samme er tilfellet nå. I nesten alle aldersgrupper
under utdanning. De siste ti årene har antallet
var andelen sysselsatte i første halvår i år høyere
personer under 20 år økt noe.
enn i første halvår i fjor, se også omtale i avsnitt
Ser vi bort fra de yngste og de eldste alders2.2 og avsnitt 3.5.1.
gruppene er andelen sysselsatte i aldersgrupSysselsettingsandelen påvirkes også av
pen 20–66 år på om lag samme nivå i første
demografi. SSB har beregnet at vridninger i
halvår 2018 som i tilsvarende periode i 2006, og
sammensetningen av aldersgruppen 20–74 år
utviklingen har vært forholdsvis stabil siden
har trukket andelen sysselsatte ned med om lag
2010. Sysselsettingsandelen i aldersgruppen
0,2 prosentenheter per år de siste ti årene. Høy15–74 år ligger om lag 1,5 prosentenheter
ere utdanningsnivå i befolkningen kan trekke i
lavere enn i 2006, se figur 2.9A.
motsatt retning. Pensjonsreformen har bidratt
til at flere eldre jobber lenger. Andelen sysselA. Antall sysselsatte som andel av
befolkningen i aldersgruppen 15-74
år og 20-66 år. Akkumulert endring i
prosentenheter fra 2006.
Gjennomsnitt første halvår

B. Årlig gjennomsnittlig endring i antall
sysselsatte (i tusen)
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Figur 2.9 Nærmere om utviklingen i sysselsettingen
1
Basert på tall for lønnstakere for første halvår i hvert år.
Kilde: Statistisk sentralbyrå.
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Boks 2.1 forts.
Siden utvidelsen av EØS-området i 2004 har tilstrømmingen av arbeidskraft til Norge vært stor.
I første halvår 2018 var 76 000 personer sysselsatt på korttidsopphold, og 11 000 sysselsatte
innvandrere hadde vært bosatt i under ett år. Vel
halvparten av disse kom fra land i Øst-ESuropa.
Innvandrere fra østeuropeiske land med botid
under ett år har en månedlig avtalt lønn som i
gjennomsnitt ligger om lag 20 pst. lavere enn tilsvarende innvandrere fra vesteuropeiske land.
Lønnsnivået er også vesentlig lavere enn for
befolkningen ellers. Innvandrere fra Afrika og
Asia som har kommet til Norge nylig, har noe
høyere inntektsnivåer enn innvandrere fra ØstEuropa, men sysselsettingsandelen er vesentlig
lavere. Inntektsnivået for innvandrere utenom
vestlige land øker gjennomgående med lengden
av botid.
Siden konjunkturtoppen i 2008 har veksten i
sysselsettingen i stor grad kommet blant innvan-

2018–2019

drere, se figur 2.9B. Det må ses i sammenheng
med at EU-utvidelsene i 2004 og 2007, sammen
med et stramt arbeidsmarked, bidro til høy
arbeidsinnvandring fra Øst-Europa. I tillegg økte
innvandringen fra Asia og Afrika lenge. Nå øker
sysselsettingen markert, og for første gang på
lenge er oppgangen forholdsvis jevnt fordelt på
innvandrere og den øvrige befolkningen. I 1.
halvår 2018 var det sysselsatt 42 000 flere lønnstakere enn i tilsvarende periode i fjor. Av disse
var 19 000 bosatte innvandrere og 2 000 sysselsatt på korttidsopphold. Den andre halvparten
av sysselsettingsveksten kom fra den øvrige
befolkningen, se figur 2.9B. Sysselsettingsveksten blant innvandrere det siste året har
kommet blant personer som har vært bosatt i
Norge mer enn to år. Dette trekket gjelder også
for de foregående årene.
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Boks 2.2 Bygg og anlegg
duktet i bygg og anlegg vokst betydelig de
Bygge- og anleggsvirksomheten sysselsetter
seneste årene. Nå er andelen høyere enn gjenmer enn 240 000 mennesker og står for om lag
nomsnittet i EU, men klart lavere enn nivåene i
8 pst. av verdiskapingen i fastlandsøkonomien.
Spania og Irland før finanskrisen, se figur 2.10.
Høy aktivitet i bygg og anlegg har de siste tiåNoen av drivkreftene bak veksten i næringen
rene gitt betydelige ringvirkninger til resten av
kan avta i styrke fremover. Høyere renter reflekøkonomien. Mange europeiske arbeidsinnvanterer at det går godt i norsk økonomi, men vil
drere er blitt sysselsatt i bygg og anlegg.
isolert sett legge en demper på boligprisene og
Næringen har gradvis vokst i størrelse og
investeringstakten. Boliginvesteringene faller nå
betydning. Lave renter, høy inntektsvekst, vedetter flere år med oppgang, men nivået er fortvarende boligprisvekst og stor befolkningsøksatt høyt. Uten nye, store gevinster i bytteforholning har gitt økt etterspørsel etter nybygg og
det mot utlandet, vil inntektsveksten i Norge trorehabilitering fra husholdninger og næringsliv.
lig ikke nå samme høye takt som tidligere på
Økte offentlige investeringer i vei, jernbane og
2000-tallet. Befolkningsveksten har gått markert
bygg har også bidratt til veksten. I de første
ned, som følge av lavere nettoinnvandring til
årene etter oljeprisfallet i 2014 kompenserte høy
Norge og redusert fruktbarhet, se boks 3.5.
aktivitet i bygg og anlegg for lavere aktivitet på
Foreløpig tilsier den økonomiske utviklingen
norsk sokkel.
at en avdemping i veksten i bygge- og anleggsSterk vekst i bygge- og anleggsnæringen har
virksomheten er mer sannsynlig enn en brå
ofte blitt etterfulgt av dype og langvarige økonostopp. I denne meldingen er det anslått at bruttmiske nedgangstider. Nedgangskonjunkturen i
oproduktet vil fortsette å øke, men i et lavere
andre halvdel av 1980-tallet er ett eksempel, den
tempo enn i de siste årene.
internasjonale finanskrisen et annet. Målt som
andel av Norges fastlands-BNP har bruttoproBruttoprodukt i bygge- og anleggsvirksomhet som andel av BNP i utvalgte land. Prosent
14

14

12

12

10

10

8

8

6

6

4

4

2

2

0

0
1995

1997

1999

2001

2003

2005

2007

2009

2011

EU (nåværende sammensetning)

Tyskland

Irland

Fastlands-Norge

Spania

Figur 2.10 Bygg og anlegg
Kilder: Statitisk sentralbyrå og Eurostat.
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Boks 2.3 Utvikling i husholdnings- og familiestruktur
etterspørsel etter boliger, særlig etter leiligheter.
Familiestrukturer og bosettingsmønstre endrer
De siste 20 årene har prisene på blokkleiligheter
seg over tid. Sentralisering, utbygging av offentøkt mer enn prisene på eneboliger og småhus,
lige velferdstjenester og høyere kvinnelig yrkesse figur 2.11B. På landsbasis bor rundt halvpardeltakelse kan være blant forholdene som har
ten av husholdningene i enebolig, mens andelen
trukket ned den gjennomsnittlige husholdningser lavere i de store byene.
størrelsen de siste tiårene, se figur 2.11A. Mens
Antallet personer per husholdning har avtatt
det i 1960 i gjennomsnitt bodde 3,3 personer per
i alle deler av landet de siste tiårene, med unntak
privathusholdning, var antallet gått ned til 2,2
av Oslo, hvor nedgangen i husholdningsstørrelpersoner ved inngangen til 2018. Andre OECDsen stoppet opp for rundt 10 år siden og har økt
land har hatt en tilsvarende utvikling.
litt igjen de siste årene. Oppgangen må ses i
Stadig flere bor alene, og unge flytter hjemsammeheng med at andelen som bor alene i
mefra tidligere. Ifølge tall fra Statistisk sentralOslo har gått ned de siste årene. Nedgangen har
byrå har andelen aleneboende husholdninger
vært størst i de indre bydelene. Høye boligpriser
økt fra rundt 15 pst. i 1960 til nesten 40 pst. ved
kan ha bidratt til denne utviklingen.
inngangen til 2018. Det kan ha bidratt til økt

A. Personer per privathusholdning

B. Bruktboligpriser etter bygningstype.
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Figur 2.11 Utvikling i husholdningsstruktur og boligpriser
Kilde: Statistisk sentralbyrå.
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Boks 2.4 Usikkerheten i makroøkonomiske anslag
eksempel på en slik hendelse. Fallet kom forFinansdepartementets anslag for veksten i fastholdsvis brått og fikk store konsekvenser for
lands-BNP for budsjettåret har i gjennomsnitt
norsk økonomi. Likevel har avvikene mellom
stemt godt overens med foreløpige nasjonalFinansdepartementets anslag for veksten i fastregnskapstall.1 Likevel har prognosene histolands-BNP i budsjettåret og regnskapstallene fra
risk hatt en tendens til å undervurdere konjunkSSB vært nokså små i årene 2014–2017.
tursvingningene, særlig i perioder med høy
Tidligere prognosefeil kan illustrere usikkervekst i økonomien, jf. figur 2.12A.
heten rundt anslagene i denne meldingen. Figur
Målt i absoluttverdi har anslagene for BNP2.12B viser prognoser for veksten i fastlandsvekst og sysselsetting i gjennomsnitt bommet
BNP med tilhørende usikkerhetsvifte.3 Usikkermed rundt én prosentenhet siden 1970, både i
forhold til foreløpige og endelige nasjonalregnheten i anslagene øker jo lenger frem i tid progskapstall.2 Siden 2010 har anslagene for BNPnoseåret ligger. Prediksjonsintervall beregnet ut
fra tidligere prognosefeil tilsier at veksten i BNP
vekst i gjennomsnitt bommet med 0,6 prosentenFastlands-Norge i 2018, som her anslås til 2,3
heter. For konsumprisveksten er avviket mindre,
pst., med 50 pst. sannsynlighet vil ligge mellom
på 0,5 prosentenheter i gjennomsnitt siden 2010.
2,0 og 2,6 pst. For 2019 øker usikkerheten. Da vil
Anslag på makroøkonomiske størrelser blir
veksten, anslått til 2,7 pst., med 50 pst. sannsynjustert etter hvert som ny informasjon kommer
lighet ligge mellom 1,8 og 3,6 pst. En slik beregtil. Store konjunktursvingninger med røtter
ning tar ikke høyde for at risikoen fremover kan
utenfor Norges grenser kan være krevende å
være skjevt fordelt på opp- eller nedsiden.
forutse. Oljeprisfallet som begynte i 2014 er et
A. BNP for Fastlands-Norge. Anslag og
nasjonalregnskapstall. 1970-2017.

B. BNP for Fastlands-Norge. Faktisk utvikling
og anslag i referansebanen med
usikkerhetsvifte.
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Figur 2.12 Usikkerheten i makroøkonomiske anslag
Kilder: Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet.
1

Endelige nasjonalregnskapstall foreligger normalt i underkant av to år etter årets utgang. Endringer over tid
kan medføre at disse tallene bygger på andre definisjoner
og beregningsmetoder enn de som var i bruk da nasjonalbudsjettet for det enkelte år ble utarbeidet. I vurderingen
av historisk treffsikkerhet kan det derfor være hensiktsmessig å sammenligne anslagene med foreløpige regnskapstall.

2

3

Når en beregner gjennomsnittet av absoluttverdien av
prognosefeilene vil ikke positive og negative feil utligne
hverandre.
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 2017. For anslag for
året etter budsjettåret omfatter dataene årene 1996 til 2017.
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Boks 2.5 Anslag på trendvekst i økonomien
Det finnes flere metoder for å beregne trendVeksten i økonomien ser over tid ut til å svinge
veksten. Figur 2.13B viser tre ulike trendberegrundt en underliggende trend, som blant annet
ninger1. Forskjellen mellom dem er graden av
antas å avhenge av utviklingen i produktivitet,
befolkning og demografi. Svingninger rundt
glatting. Stor grad av glatting, forenelig med en
trenden omtales som konjunkturer. I en høykonstiv trend, gjenspeiler en antagelse om at vekjunktur er produksjonen høyere enn trendnisten i produksjonskapasiteten endres sakte, og
vået, og i en oppgangskonjunktur er veksten i
at trendveksten ligger nær det historiske gjenproduksjonen høyere enn trendveksten.
nomsnittet. En føyelig trend innebærer at vekTrendveksten kan ikke observeres, men kan
sten i produksjonskapasiteten tillates å variere
anslås. Slike anslag er usikre og kan bli revidert
mer.
etter hvert som ny informasjon om den økonoBeregningene her viser at trendveksten i
miske utviklingen blir tilgjengelig. Etter at konfastlandsøkonomien var rundt 3 pst. ved årtujunkturene snudde under finanskrisen, erfarte
senskiftet, men har siden avtatt. For 2018 er
mange land at trendveksten hadde vært anslått
trendveksten anslått til rundt 2 pst., som er på
for høyt for de foregående årene, se figur 2.13A.
linje med trendberegninger gjort av Statistisk
Den økonomiske utviklingen før krisen var dresentralbyrå. De fleste OECD-land har, på samme
vet av midlertidige forhold i større grad enn lagt
måte som Norge, opplevd et markert fall i protil grunn. Sett i ettertid fremstår dermed
duktivitetsveksten fra midten av forrige tiår. Det
finanspolitikken i mange land som mer ekspanhar trukket ned trendveksten i økonomien.
siv enn den så ut da budsjettvedtakene ble gjort.
Utviklingen i produktivitetsveksten er nærmere
omtalt i kapittel 5.
Tabell 2.5 Anslag for trendvekst og noen økonomiske hovedstørrelser
2017

2018

2019

2020

2021

Bruttonasjonalprodukt fastlands-Norge, prosentvis vekst ....

2,0

2,3

2,7

2,8

2,2

Trendvekst .............................................................................

2,1

2,1

2,1

2,0

2,0

Sysselsetting, personer .............................................................

1,1

1,6

1,3

0,9

0,7

Arbeidsledighetsrate, AKU.......................................................

4,2

3,8

3,7

3,7

3,6

Kilder: Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet.
1

Trendberegningene er estimert ved Hodrick-Prescott-filter med ulike glattingsparametre (lambda). HP-filter er en mye
brukt metode som dekomponerer en tidsserie i en trendkomponent og en konjunkturkomponent.
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Boks 2.5 forts.
A. Estimert vekst i potensiell produksjon
i 20081

B. Vekst i BNP for Fastlands-Norge og
trendberegninger2
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Figur 2.13 Trendberegninger
1

Tall for året 2008 fra Economic Outlook 2009 og tall for 2017 fra Economic Outlook 2018.
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Boks 2.6 Internasjonale handelstiltak
Etter flere tiår med nedbygging av handelshindre,
er det nå tegn til økende proteksjonisme i verdenshandelen, anført av USA. Siden mars i år er
konfliktnivået trappet opp, og en rekke handelsbegrensende tiltak og mottiltak er innført og varslet.
Nedenfor følger en oversikt over de viktigste:
– President Trump vedtok 8. mars å innføre tilleggstoll på import av stål og aluminium til
USA, med satser på hhv. 25 og 10 pst. Tollen
trådte i kraft 23. mars. Begrunnelsen var at
importen av stål og aluminium utgjorde en
trussel mot USAs nasjonale sikkerhet. Amerikansk lovgivning gir hjemmel for tiltak når
nasjonal sikkerhet er truet. Under visse vilkår
åpner regelverket i Verdens handelsorganisasjon (WTO) for det samme. Midlertidige unntak for Canada, Mexico og EU utløp 31. mai.
Australia, Argentina, Sør-Korea og Brasil har
fått permanente unntak, de to siste kun for
stål, blant annet på bakgrunn av frivillige
eksportbegrensninger.
– Kina, India, EU, Canada, Mexico, Sveits, Russland, Tyrkia og Norge har klaget USAs toll på
stål og aluminium inn for WTO og mener at tiltakene i realiteten har proteksjonistisk
begrunnelse, og at hjemmelen knyttet til
nasjonal sikkerhet i WTO-regelverket ikke
kommer til anvendelse i dette tilfellet.
– EU, Kina, Canada, Mexico, Tyrkia og Russland har svart på stål- og aluminiumstollen
med å legge toll på utvalgt amerikansk
import. USA har klaget alle seks inn for WTO.
– EU annonserte 18. juli midlertidig toll på 25
pst. på import over gitte nivåer for å beskytte
markedet mot økt import av stål omdirigert
fra det amerikanske markedet. Tollen trådte i
kraft dagen etter. EØS-landene ble unntatt
med henvisning til de tette økonomiske båndene mellom partene. Beslutningen setter
EØS-avtalen i en særstilling sammenlignet
med andre handelsavtaler, som ikke ga tilsvarende vern.
– President Trump kunngjorde 15. juni at kinesisk vareimport til en verdi av 50 mrd. USD
ville ilegges økt toll på 25 pst. For varer til en
verdi av 34 mrd. USD trådte tiltaket i kraft 6.
juli, og for de resterende 23. august. Administrasjonen begrunner tollen med det den hevder er kinesiske myndigheters praksis knyttet
til å tvinge frem teknologioverføring og å tilegne seg immaterielle rettigheter.
– Kina reagerte umiddelbart på ovennevnte tiltak med å legge tilleggstoll på amerikanske
varer til tilsvarende verdi, samme sats og lik
dato for ikrafttredelse. Kina har også klaget de
amerikanske tiltakene inn for WTO.

–

–

President Trump annonserte 17. september
økt toll på 10 pst. på kinesiske varer til en
verdi av 200 mrd. USD. Tollen trådte i kraft 24.
september. Samtidig varslet han at med mindre en avtale som demper handelsspenningene mellom USA og Kina er på plass innen
nyttår, vil satsen heves til 25 pst.
Kina svarte med å legge tilleggstoll på mellom
5 og 10 pst. på amerikansk import til en verdi
av 60 mrd. USD, med samme dato for ikrafttredelse. Kina har også klaget tollen inn for
WTO.

Til sammen er nå rundt 85 pst. av kinesisk
import fra USA og nærmere 50 pst. av amerikansk import fra Kina ilagt ekstra toll. Den amerikanske administrasjonen har signalisert at flere
tiltak kan være på trappene. Blant de viktigste er:
– Økt toll på all kinesisk import. Med fjorårets
vareimport fra Kina som referanse vil det si at
varer til en verdi av ytterligere 267 mrd. USD
får økt toll. USAs handelsunderskudd med
Kina gjør at Kina ikke kan møte nye tiltak én
til én. Kina har indikert at de kan ty til mer
regulatoriske virkemidler for å ramme amerikansk handel og investeringer.
– Økt generell toll på biler og bildeler. Det amerikanske handelsdepartementet innledet 23.
mai undersøkelser av om denne importen
utgjør en trussel mot nasjonal sikkerhet og
kan hjemle tiltak på samme måte som for stål
og aluminium.
Argumentasjonen for å innføre importbegrensende tiltak etterlater et inntrykk av at eksport er
et overordnet mål med internasjonal handel.
Men ifølge økonomisk teori ligger velferdsgevinstene ved handel snarere i de varene og tjenestene vi importerer og som forbrukerne har nytte
av. Gjennom handel får bedrifter og husholdninger tilgang til et større og rimeligere utvalg av
varer og tjenester som gjør at egne produksjonsressurser kan brukes til annen produksjon med
høyere avkastning. Større markeder, skarpere
konkurranse og ny teknologi leder over tid
arbeidskraft og investeringer inn i virksomhet
med høyere produktivitet. Det øker lønnsevne og
avkastning og gir velstandsløft.
I et slikt perspektiv vil handelsreaksjoner
som tar sikte på å begrense import, først og
fremst påføre skade til egen økonomi. At andre
land velger å begrense egne muligheter for
import gir følgelig ingen samfunnsøkonomisk
begrunnelse for at vi skulle svare med å avskjære
oss selv fra den nytten vi har av import.
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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 for Norges
Banks representantskap har engasjert bankens
eksterne revisor (Deloitte AS) for å utføre attestasjonsoppdraget. Det ble avgitt attestasjonsuttalelse for 2015, 2016 og 2017 uten særskilte
merknader.

3.7

Klimapolitikken

3.7.1 Innledning
I Parisavtalen, som trådte i kraft i 2016, forpliktet
partene seg til å holde gjennomsnittlig temperaturøkning godt under 2 °C sammenlignet med førindustrielt nivå, og tilstrebe å begrense temperaturøkningen til 1,5 °C. For å understøtte det langsiktige temperaturmålet setter avtalen opp et kollektivt utslippsmål, som 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 skog og hav i løpet av andre halvdel av
dette århundret (klimanøytralitet).
Nesten alle land har levert inn nasjonalt fastsatte bidrag til Parisavtalen. For å nå Parisavtalens
mål må globale utslipp reduseres betydelig mer
enn det som følger av de bidragene som ble meldt
inn i 2015. Landene skal melde inn nasjonalt fastsatte bidrag hvert femte år som vil utgjøre en progresjon fra tidligere innmeldte bidrag og gir
uttrykk for høyest mulig ambisjon. Avtalens femårssykler skal bidra til at innsatsen for å nå de
langsiktige temperaturmålene styrkes over tid.
I de internasjonale forhandlingene arbeides
det med å gi Parisavtalen utfyllende regelverk,
blant annet retningslinjer for informasjon knyttet
til landenes innmeldte bidrag og hvordan landene
skal rapportere om gjennomføringen av sine
bidrag. I 2018 gjennomføres det en global gjennomgang av hvordan verden ligger an i forhold til
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det globale utslippsmålet i Parisavtalen. I oktober i
år legger FNs klimapanel frem en spesialrapport
om virkningene av klimaendringene ved en oppvarming på 1,5 ºC og beregninger for hvor mye
globale utslipp må reduseres for å nå denne målsettingen. Denne rapporten vil være et viktig
grunnlag i vurderingen av landenes kollektive innsats for å nå målene i Parisavtalen.

3.7.2

Norges klimamål og samarbeid med EU

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 nivået i 1990. Det tilsvarer EUs forpliktelse og Norge er i dialog med EU
om en avtale om felles oppfyllelse av utslippsmålet
for 2030.
Norge er allerede knyttet til EUs kvotesystem
gjennom EØS-avtalen. Norske bedrifter bidrar
dermed på lik linje med bedrifter i EU til å redusere kvotepliktige utslipp. Ved en felles oppfyllelse
av utslippsmålet for 2030 vil også EUs regelverk
om mål og fleksibilitet i ikke-kvotepliktig sektor
(innsatsfordelingsforordningen) og bokføring av
utslipp og opptak i skog og andre landarealer bli
relevant for Norge.
Antall kvoter som utstedes i EUs kvotesystem
vil fra 2021 reduseres med 2,2 pst. årlig, mot en
årlig reduksjon på 1,74 pst. i inneværende periode
(2013–2020). I 2030 vil samlet mengde kvoter
som utstedes være 43 pst. lavere enn i 2005.
For ikke-kvotepliktige utslipp har hvert land
fått et utslippsmål på mellom 0 og 40 pst. avhengig
av BNP per innbygger, men hensyntatt kostnader
ved utslippsreduksjoner. Regelverket åpner for
flere former for fleksibilitet, blant annet kan land
som overoppfyller sin forpliktelse selge sitt overskudd til andre land. Det åpnes også for at noen
land får begrenset adgang til å konvertere kvoter
fra EUs kvotesystem til å oppfylle forpliktelsen for
ikke-kvotepliktige utslipp. Det er også en betinget
og begrenset adgang til å benytte overskuddsopptak fra skog og andre landarealer. Denne adgangen er trolig lite aktuell for Norge.
EU har et eget regelverk for bokføring av
utslipp og opptak av klimagasser i sektoren skog
og andre landarealer. Regelverket stiller krav om
at samlede utslipp ikke skal overstige opptaket i
sektoren i perioden 2021–2030 (netto null
utslipp), og angir hvordan opptak og utslipp i de
ulike arealbrukskategoriene skal regnes mot
denne forpliktelsen. Forpliktelsen kan oppfylles
både gjennom nasjonale tiltak og fleksibilitet
innen sektoren, og gjennom ytterligere utslipps-
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reduksjoner i andre sektorer under innsatsfordelingsforordningen.
I Meld. St. 41 (2016–2017) Klimastrategi for
2030 – norsk omstilling i europeisk samarbeid
presenterte regjeringen sin overordnede strategi
for hvordan klimamålene for 2030 kan nås.
Klimaloven, som lovfester klimamålene for
2030 og 2050, trådte i kraft ved årsskiftet. 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. For 2050 skal
målet 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 er det samme som EUs betingede mål for reduksjon av de samlede klimagassutslippene i unionen i 2050. Norge som lavutslippssamfunn er avhengig av at andre land 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. Se Klima- og miljødepartementets proposisjon for en redegjørelse etter klimalovens § 6,
som forplikter regjeringen å legge frem årlig rede-

gjørelse for Stortinget om status og fremdrift i
arbeidet med Norges klimamål og hvordan Norge
forberedes på og tilpasses klimaendringene.

3.7.3

Norsk klimapolitikk

Norske utslipp av klimagasser var, ifølge foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå, på 52,4 mill.
tonn CO2-ekvivalenter i 2017. Utslippene gikk ned
med nesten 1 mill. tonn i forhold til 2016, eller
1,7 pst. Det meste av nedgangen fant sted i veitrafikken, der utslippene ble redusert med 9,6 pst.
sammenlignet med 2016. Hovedgrunnen til denne
nedgangen var økningen i andelen innblandet
biodrivstoff. Også andre transportutslipp gikk noe
ned, hovedsakelig som følge av at mindre salg av
marine gassoljer gir lavere utslipp fra kysttrafikk
og fiske. I motsatt retning trakk økte utslipp fra
industrien, overveiende som følge av økt produksjon. Skog tar opp store mengder CO2. I 2016 var
nettoopptaket på 24,4 mill. tonn CO2-ekvivalenter
innenfor sektoren skog og annen arealbruk. Dette
tilsvarer nesten halvparten av de samlede norske
utslippene av klimagasser.
I overkant av halvparten av norske utslipp
(anslagsvis 26,6 mill. tonn CO2-ekvivalenter i
2017) er dekket av det europeiske kvotesystemet.
Kvotepliktige utslipp omfatter mesteparten av
olje- og gassektoren, fastlandsindustrien, alle
større energianlegg og luftfart innen EØS-området. Ikke-kvotepliktige utslipp var i 2017 på
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25,8 mill. tonn CO2-ekvivalenter. Transport utgjør
nesten 60 pst. av disse utslippene. Den andre
store ikke-kvotepliktig utslippskilden er jordbruk
som stod for i underkant av 20 pst. av utslippene.
Andre kilder til ikke-kvotepliktige utslipp er oppvarming av bygg, avfallsdeponier, fluorholdige
klimagasser i produkter, samt deler av utslippene
fra industri og olje- og gassutvinning.
Norge fører en ambisiøs klimapolitikk. Sektorovergripende 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 CO2avgift. Disse virkemidlene setter en pris på utslipp
av klimagasser og bidrar dermed til at produksjon
og forbruk vris i mer klimavennlig retning. Som et
tillegg til kvoter og avgifter brukes direkte regulering, standarder, avtaler og subsidier til utslippsreduserende tiltak, herunder støtte til forskning
og teknologiutvikling.
Nesten 70 pst. av ikke-kvotepliktige utslipp er
ilagt avgift. Det generelle avgiftsnivået på utslipp
av klimagasser i 2018 er 500 kroner per tonn CO2,
se figur 3.25. Denne omfatter tilnærmet all bruk
av fossile drivstoff i ikke-kvotepliktig sektor samt
klimagassene HFK og PFK. Regjeringen har
siden 2013 hevet det generelle avgiftsnivået på
utslipp av klimagasser fra 400 til 500 kroner per
tonn CO2 samt opphevet en rekke reduserte satser og fritak. Det er fremdeles enkelte ikke-kvotepliktige utslipp som har fritak eller redusert sats i
CO2-avgiften eller ikke er omfattet av klimagassavgifter. I Jeløya-plattformen ble det varslet at
regjeringen vil innføre flat CO2-avgift for alle sektorer på 500 kroner og trappe denne gradvis opp
over perioden. Merprovenyet som følger av økt
avgift vil brukes til å redusere andre skatter og
avgifter for berørte grupper for å lette omstillingen. Nivået og omfanget av CO2-avgiften skal
også omfatte landbruk og fiskeri, men ses i sammenheng med kompenserende tiltak i samråd
med næringene.
Den halvdelen av norske utslipp som er omfattet av det europeiske kvotesystemet for bedrifter
står overfor en utslippskostnad lik kvoteprisen.
Kvoteprisen har det siste året økt fra rundt 50 kroner til rundt 200 kroner per tonn CO2-ekvivalenter. I petroleumssektoren, som står overfor både
CO2-avgift og kvoteplikt, er kostnaden i dag oppe i
nesten 700 kroner per tonn, se figur 3.25.
Engangsavgiften er i flere runder blitt vridd i
retning av å legge mer vekt på utslipp, og gjennomsnittlig typegodkjente utslipp fra nye personbiler har avtatt fra 123 gram CO2/km i 2013 til 82
gram CO2/km i 2017. I de første åtte månedene av
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2018 er gjennomsnittlig typegodkjente utslipp fra
nye personbiler i Norge 76 gram CO2/km.
Klimapolitikken reduserer norske utslipp. I
Norges siste rapportering under FNs klimakonvensjon fremgår det at utslippene av klimagasser i
2020 vil kunne være 20–23 mill. tonn CO2-ekvivalenter høyere enn anslått hvis en ser bort fra tiltak
og virkemidler innført siden 1990. CO2-avgiften er
det enkeltvirkemiddelet som har bidratt mest til
utslippsreduksjoner siden 1990.
I budsjettet for 2019 foreslår regjeringen flere
endringer som forsterker klima- og miljøinnretningen av avgiftssystemet. Flypassasjeravgiften
gis en miljøprofil ved å innføre avstandsdifferensiering med høyere sats ut av EØS/Europa,
engangsavgiften endres i miljøvennlig retning for
drosjer og motorsykler og det innføres vrakpantavgift for lastebiler, motorsykler, mopeder og campingvogner.
På utgiftssiden av budsjettet foreslår regjeringen å øke overføringene til Enova. Midlene skal
prioriteres til tiltak som gir størst utslippsreduksjon i ikke-kvotepliktig sektor. Det er også foreslått midler til forskningsprogrammet EnergiX,
som blant annet skal bidra til bærekraftig utnyttelse av fornybare energiressurser.
Det foreslås en betydelig satsing på klimavennlige transportløsninger. Bevilgningene til
investeringer, drift og vedlikehold på jernbane forslås økt med 2 mrd. kroner. Videre foreslår regjeringen nær en dobling i statlig delfinansiering av
store kollektivprosjekter i de fire største byene.
Regjeringen foreslår å støtte forprosjektering
av CO2-fangst ved Norcem og Fortum Oslo Varme
sine sement- og avfallsforbrenningsanlegg. Videre
foreslår regjeringen midler til forprosjektering av
transport- og lagring av CO2 i regi av Equinor,
Shell og Total. Regjeringen foreslår også økt
bevilgning til Teknologisenteret for CO2-fangst på
Mongstad (TCM) som er en sentral del av regjeringens arbeid med CO2-håndtering.
I budsjettet ligger det også forslag om økt
bevilgning til forskning på skogens klimabidrag.
Tiltaket vil kunne bidra til økt verdiskaping og
mer kunnskap om klimaeffekter ved forvaltning
av skog.
Investeringsselskapet Nysnø Klimainvesteringer AS er opprettet (tidligere Fornybar AS). Selskapet skal i hovedsak investere i ny teknologi i
overgangen fra teknologiutvikling til kommersialisering og skal prioritere lav- og nullutslippsløsninger. Det foreslås bevilget 400 mill. kroner til
Nysnø i 2019.
Norge bidrar til utslippsreduksjoner også i
andre land. Regjeringen foreslår i budsjettet for
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neste år en betydelig økning i bevilgningene til
flere klimatiltak innenfor bistandsrammen. Blant
annet foreslås bevilgningen til klima- og skoginitiativet midlertidig økt for å investere i infrastruktur for offentlig tilgjengelig data om avskogingen i
regnskogsområder.

3.7.4

Fremskrivinger av utslipp til luft

Norges utslipp av klimagasser avhenger av handlingene til noen hundretusen bedrifter og flere
millioner personer. Fremskrivinger prøver å fange
opp disse underliggende utviklingstrekkene og
tendensene, blant annet med utgangspunkt i økonomiske, teknologiske og befolkningsmessige forhold. Viktige forutsetninger bak fremskrivingene
er omtalt i boks 3.8. I tråd med internasjonale retningslinjer er fremskrivingene basert på at
dagens innretning av klimapolitikken videreføres
uendret. 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. Klimapolitikken er styrket de seneste årene, se boks 3.9.
Fremskrivingene gir dermed et bilde av hvordan norske utslipp av klimagasser og langtransporterte luftforurensninger kan utvikle seg ved
videreføring av dagens virkemidler. Beregningene
av hvordan dagens politikk påvirker fremtidige
utslipp er beheftet med betydelig usikkerhet, og
usikkerheten øker desto lengre utover i tid fremskrivingene strekker seg. Det er ikke bare de økonomiske utsiktene og den fremtidige utviklingen i
befolkningen som er usikre, men også tilgang på
lav- og nullutslippsteknologi og kostnadene ved å
ta slik teknologi i bruk. Effekten av politikken er
spesielt avhengig av tilgangen på lav- og nullutslippsteknologi og kostnadene ved å ta slik teknologi i bruk. Det meste av denne teknologiske
utviklingen skjer utenfor Norges grenser.
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.
Utslippene av klimagasser anslås å avta med i
overkant av 1 pst. i året fra 2017 og frem mot 2030.
Utslippene vil i så fall ligge i overkant av 7 mill.
tonn CO2-ekvivalenter lavere i 2030 enn i 2017.
Det aller meste av nedgangen ventes å komme i
ikke-kvotepliktige utslipp der utslippene anslås å
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gå ned med 5¼ mill. tonn fra 2017 til 2030, se
tabell 3.13. Forløpet for utslippene må blant annet
ses i sammenheng med utfasingen av oljefyr frem
mot 2020, nedleggelsen av gasskraftverket på
Mongstad og at utslippene fra petroleumsvirksomheten antas 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.
Fremskrivinger av nettoopptaket av klimagasser i skog og andre landarealer er ikke oppdatert i
denne meldingen. Ifølge de seneste anslagene
(Nasjonalbudsjettet 2015) ventes opptaket å avta
fremover. Det ligger likevel an til at opptaket av
klimagasser i skog og andre landarealer vil tilsvare i overkant av 45 pst. av utslippene i andre
sektorer de nærmeste tiårene, se tabell 3.13.
Utslippene av andre klimagasser enn CO2
anslås samlet å avta fra i overkant av 9 mill. tonn
CO2-ekvivalenter i 2017 til i underkant av 8 mill.
tonn CO2-ekvivalenter i 2030, se tabell 3.14. Nedgangen i utslippene av metan (CH4) henger blant
annet sammen med avtakende utslipp fra avfallsfyllinger. Utslipp av metan fra jordbruket anslås på
sikt å gå litt opp, som følge av at produksjon antas
å holde følge med befolkningsutviklingen. 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 EUs reviderte f-gassforordning.
Nærmere om anslagene
Anslaget for klimagassutslipp i 2030 er nedjustert
med 3 mill. tonn CO2-ekvivalenter sammenlignet
med forrige fremskriving (Perspektivmeldingen
2017). Det meste av nedjusteringen henger
sammen med lavere ikke-kvotepliktige utslipp,
særlig fra veitrafikk. I tillegg til økt innblanding av
biodrivstoff bidrar antakelsene om raskere utvikling i nullutslippsløsninger i transportsektoren til
at fremskrivingene viser en sterkere nedgang.
Også de kvotepliktige utslippene er noe nedjustert. Høyere kvotepriser gir sterkere insentiver til
å effektivisere produksjonen og ta i bruk ny teknologi.
Utslippene fra veitransport anslås å avta fra 8,8
mill. tonn i 2017 til 6,4 mill. tonn i 2030. Nedgangen skyldes i hovedsak at det er lagt til grunn at
innfasing av lav- og nullutslippsbiler vil øke ytterligere fremover. Innblandingen av biodrivstoff var
allerede i 2017 på nivå med omsetningskravet fra
2020, på 16 pst. (20 pst. med dobbelttelling av
avansert biodrivstoff). Denne innblandingsprosenten er videreført hele fremskrivingsperioden.
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Boks 3.8 Forutsetninger ved beregning av miljøskadelige utslipp til luft
nasjonale utslipp til luft fra veitrafikk har MilMed om lag to års mellomrom utarbeider
jødirektoratet utviklet en fremskrivingsmoFinansdepartementet fremskrivinger av utslipp
dell. Det er lagt til grunn at andelen elbiler vil
til luft. Forrige gang slike fremskrivinger ble
øke til 75 pst. av nybilsalget i 2030. Andelen
presentert var i Perspektivmeldingen 2017.
plug-in hybrid av nybilsalget anslås også å
Utgangspunktet for fremskrivingene er
øke, til 25 pst. i 2020 og 30 pst. i 2025. Deretutslippsregnskapet og nasjonalregnskapet fra
ter avtar andelen ettersom andelen elbiler
Statistisk sentralbyrå, som danner det beskriovertar mer av markedet. Forutsetningene
vende grunnlaget for den økonomiske modell
innebærer at det i 2030 ikke selges nye dieSNOW. Bruken av modellen er på supplert med
sel- og bensinbiler (inkludert ikke-ladbare
mer detaljerte beregningsmodeller.
hybridbiler). Trafikkarbeidet anslås å følge
Fremskrivingene bygger på en rekke forututviklingen i befolkningen. Utslippene per
setninger, blant annet at dagens klima- og milkjørte km fra biler basert på fossile energibæjøpolitikk videreføres. Andre sentrale forutsetrere anslås å avta med i overkant av 1 pst. i
ninger kan oppsummeres som følger:
året. Innblandingen av biodrivstoff er videre– De langsiktige makroøkonomiske analysene
ført på 2017-nivå på reelt 16 pst.
som lå til grunn for Perspektivmeldingen
– Forbruk av elektrisitet i kraftintensiv industri
2017 er oppdatert med nye befolkningsfremer anslått å øke noe i tråd med NVEs analyser
skrivinger. Langsiktige forutsetninger for
av kraftmarked. I husholdningene og nærinpris på råolje og naturgass er som i Perspekger for øvrig anslås forbruket og holde seg
tivmeldingen 2017.
om lag på dagens nivå.
– Dagens innretning av klimapolitikken videre– På bakgrunn av aktivitetsdata fra NIBIO utarføres, herunder omfang og satser for CO2beider Miljødirektoratet fremskrivinger av
avgiften.
utslipp fra jordbruket. Det er lagt til grunn en
– Prisen i EUs kvotesystem anslås å stige fra
viss effektivisering slik at utslipp per produ150 kroner som gjennomsnitt for 2018 til
serte enhet går ned.
rundt 230 2018-kroner per tonn CO2 i 2030.
– Fremskrivingene av netto karbonopptak i
– Fremskrivingene av utslipp fra olje- og gassskog og andre landarealer er ikke oppdatert
produksjon er utarbeidet av Oljedirektoratet
siden fremskrivingene i Nasjonalbudsjettet
og bygger på rapportering fra oljeselskapene.
2015. Da ble det anslått at opptaket ville avta
Avgrensningen av petroleumsindustrien følfra dagens nivå på om lag 25 mill. tonn CO2ger petroleumsskattelovens definisjon. I tillegg er virksomheten ved landanleggene
ekvivalenter per år til i overkant av 20 mill.
som er knyttet til blant annet videre transport
tonn CO2-ekvivalenter i 2030. Bak denne
av gass inkludert, slik at fremskrivingene blir
utviklingen ligger det blant annet en forutseti tråd med utslippsregnskapet.1 Størstedelen
ning om at dagens skogplanting videreføres
og at avvirkningen øker fra rundt 10 mill. m3
av CO2-utslippene er knyttet til energiproduksjon på innretningene. Utslipp fra byggei dag til vel 12,5 mill. m3 i 2030.
og installasjonsfase, maritime støttetjenester
1
Petroleumssektoren omfatter etter denne definisjonen
og helikoptertrafikk inngår i andre næringer.
alle petroleumsinstallasjoner offshore, landanleggene på
– Utslipp fra veitrafikk. Med utgangspunkt i
Kollsnes, Sture, Nyhamna (Ormen-Langefeltet, Hammerfest LNG-anlegg (Snøhvitfeltet), Mongstad (indirekte utStatistisk sentralbyrås modell for å beregne
slipp fra råoljeterminal) og Kårstø (ilandføring).

Sammenlignet med Perspektivmeldingen 2017 er
innblandingen oppjustergt med nesten 10 prosentenheter.
I 2017 utgjorde elbiler 21 pst. av nybilsaget for
personbiler, og har til og med august i år økt til
26 pst. I fremskrivingene er det lag til grunn at
andelen øker til 75 pst. i 2030 mot 50 pst. i Per-

spektivmeldingen 2017. Som i Perspektivmeldingen 2017, er det videre lagt til grunn at andelen elvarebiler av nybilsalget er halvparten av personbiler i 2030. Anslagene bygger blant annet på at
utviklingen går noe raskere enn tidligere lagt til
grunn. Det er også lagt til grunn noe raskere teknologiutvikling for tunge kjøretøy, men denne
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Boks 3.9 Sterkere klimapolitikk
– Omsetningskravet for biodrivstoff i veitrafikk
Fremskrivinger av miljøskadelige utslipp til luft
økte fra 8,0 pst. i 2017 til 10 pst. i 2018. Avanble sist presentert i Perspektivmeldingen 2017,
sert biodrivstoff teller dobbelt. Omsetningsog var basert på nivået på virkemidlene ved innkravet skal trappes videre opp til 12 pst.
gangen til 2017. Siden da er klimapolitikken blitt
(2,25 pst. avansert) i 2019 og 20 pst. (4 pst.
strammet til. Noen viktige endringer er:
avansert) i 2020. Omsetningen av biodriv– Den generelle satsen i CO2-avgiften på minestoff var allerede i 2017 om lag på nivå med
ralske produkter (bensin, mineralolje, naturomsetningskravet for 2020.
gass og LPG) er økt fra 450 kroner per tonn
– Økte bevilgninger til jernbane og tilskudd til
CO2 i 2017 til 500 kroner per tonn CO2 i 2018.
store kollektivprosjekter øker insentivene til
Avgiften på HFK og PFK er økt tilsvarende. I
å bruke alternative transportformer. Det er
2018 ble i tillegg flere fritak og reduserte satvanskelig å anslå utslippseffekten av disse tilser i CO2-avgiften på mineralske produkter
takene, men de er en del av grunnlaget for
opphevet.
vurderingene av utviklingen i trafikkarbeidet.
– Omlegging av engangsavgiften med økt
– Enova er tilført betydelige midler. Ny styavgift på utslipp og redusert avgift på vekt
ringsavtale for perioden 2017–2020 legger
fortsatte i 2018-budsjettet.
større vekt på klima og teknologiutvikling.
– Nullutslippsbiler er fritatt for engangsavgift
Det er blant annet gitt støtte til null- og lavutog merverdiavgift. Fra 1. januar 2018 er de frislippsløsninger innen skipsfart og lade-/fyltatt for trafikkforsikringsavgift (tidligere lav
lestasjoner for nullutslippsbiler.
sats i årsavgiften) og omregistreringsavgiften. I Jeløya-plattformen er det varslet at fritakene for engangsavgift og merverdiavgift
videreføres ut stortingsperioden.

kommer senere og langsommere enn for lettere
biler. Det finnes få nullutslippsløsninger i dag og
kostnadene er svært høye for de som finnes. Usikkerheten fremover er stor.
Utslippene fra innenriks sjøfart og fiske har
avtatt markant de senere årene. Nedgangen i
utslippene henger trolig sammen med lavere aktivitet for offshore supplyskip, overgang til mindre
utslippsintensive drivstoff og bruk av ny teknologi. Det kan også skyldes økt andel fartøy som
har bunkret drivstoff utenlands. 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. I tillegg til at Enova
bruker betydelige midler på støtte til introduksjon
av null- og lavutslippsteknologi i maritim sektor er
det inngått flere kontrakter som stiller krav om
null- eller lavutslippsløsninger, og det er blant
annet lagt til grunn at rundt en tredjedel av landets ferjer vil ha batterier om bord i løpet av 2021.
Utslippene fra bruk av fossil olje til oppvarming i næringer og husholdninger har avtatt med
84 pst. siden 1990. Forbudet mot bruk av mineralolje til oppvarming av bygg innebærer at hushold-

ningene allerede i 2020 ikke vil ha utslipp fra bruk
av olje. Det vil imidlertid fortsatt være utslipp fra
bruk av gass og fra vedfyring. Også i tjenesteytende næringer vil forbudet 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 åpner for
unntak, blant annet i områder der kraftsituasjonen
tilsier det. I 2030 anslås utslippene til ¼ mill. 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 mill. 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.
Fremskrivinger mot 2050
For første gang har Finansdepartementet laget
fremskrivinger av klimagassutslipp til 2050. Stor
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Tabell 3.13 Utslipp av klimagasser i Norge etter sektor. Mill. tonn CO2-ekvivalenter
1990

2005

2010

20171

2020

2030

51,2

54,8

55,0

52,4

50,8

45,3

Kvotepliktige utslipp .........................................

27,7

26,7

26,6

26,5

24,8

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

12,9

12,9

13,7

14,2

12,9

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

13,7

11,0

11,0

10,8

10,4

– Andre kilder2 .................................................

1,1

2,7

1,8

1,4

1,5

Ikke-kvotepliktige utslipp.................................

27,1

28,3

25,8

24,3

20,5

– Transport3 .....................................................

14,8

15,9

14,2

13,7

11,1

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

9,3

9,8

8,8

8,4

6,4

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

4,5

4,3

4,5

4,5

4,6

– Andre kilder4 .................................................

7,7

8,1

7,1

6,1

4,8

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

Netto opptak i skog og andre landarealer 5 .........

-10,4

-24,9

-26,5

-24,46

-23,4

-21,2

Utslipp av klimagasser medregnet nettoopptak
i skog og andre landarealer..................................

40,8

29,8

28,6

28,0

27,4

24,1

42,9

40,4

40,8

37,7

35,5

31,5

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

Foreløpige tall.
Inkluderer kvotepliktig energiforsyning og luftfart.
3
Inkluderer veitrafikk, sjøfart, fiske, ikke-kvotepliktig luftfart, anleggsmaskiner og andre mobile kilder.
4
Inkluderer ikke-kvotepliktig utslipp fra industri, petroleumsvirksomhet og energiforsyning i tillegg til oppvarming og andre kilder.
5
Anslag fra Nasjonalbudsjettet 2015. Det arbeides med å oppdatere fremskrivingene.
6
Tall for 2016.
Kilder: Statistisk sentralbyrå, Miljødirektoratet, NIBIO og Finansdepartementet.
2

utsikkerhet gjør at fremskrivingene må ses på
som grove illustrasjoner. Fremskrivinger er
basert på en rekke forutsetninger, blant annet en
gjetning av hva videreføring av dagens klimapolitikk, både nasjonalt og internasjonalt, betyr for

norske utslipp. Mot 2050 er det lagt til grunn at
befolkning, økonomi og den generelle forbedringen i teknologi utvikler seg i om lag samme tempo
som frem mot 2030. Det innebærer at utviklingen
av ny klimavennlig teknologi internasjonalt, som

Tabell 3.14 Utslipp av klimagasser i Norge etter gass. Mill. tonn CO2-ekvivalenter
1990

2005

2010

20171

2020

2030

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

51,2

54,8

55,0

52,4

50,8

45,3

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

35,2

43,3

45,7

43,3

42,0

37,5

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

16,0

11,5

9,3

9,1

8,8

7,8

Metan (CH4)......................................................

5,8

5,4

5,4

5,1

4,9

4,4

Lystgass (N2O) .................................................

4,2

4,2

2,6

2,5

2,5

2,5

Fluorgasser........................................................

6,0

1,9

1,4

1,6

1,4

0,9

1

Foreløpige tall.
Kilder: Statistisk sentralbyrå, Miljødirektoratet og Finansdepartementet.
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Norge er helt avhengig av for å bli et lavutslippssamfunn, verken går raskere eller saktere enn det
vi har observert historisk.
Gitt forutsetningene anslås utslippene å gå
vesentlig ned frem mot 2050. Årlige forbedringer i
teknologi og annen effektivisering anslås å mer
enn oppveie virkningene av økonomisk vekst og
en større befolkning. I tillegg anslås det at lavere
produksjon av olje og gass og videre utfasing av
bruk av fossil energi til oppvarming og i transport
også vil bidra til å redusere utslippene. Alt i alt
anslås utslippene å ligge nesten 40 pst. lavere i
2050 enn dagens nivå. Nettoopptaket av klimagasser i skog og andre landarealer går også ned, men
anslås å fortsette å tilsvare rundt 45 pst. av utslipp
fra andre sektorer også mot midten av århundret.
Norges elektrisitetsforsyning er allerede i dag
fornybar, og ny fornybar teknologi innenfor dette
området vil i liten grad bidra til å bringe våre
utslipp ned. Fossilfrie løsninger innenfor transport, industriprosesser med lavere utslipp eller
matproduksjon med lavere klimaavtrykk er avgjørende for at norske utslipp skal gå vesentlig raskere ned fremover.
Den faktiske utviklingen vil avvike fra det forløpet som antydes her. Fremskrivinger er usikre
og usikkerheten øker jo lenger frem i tid fremskrivingene løper. Hvis lavutslippsløsninger til konkurransedyktige priser utvikles raskere enn lagt
til grunn, vil utslippene kunne avta hurtigere enn
fremskrivingene viser. Dette skyldes at utslipp
allerede i dag har en tydelig kostnad for norske
husholdninger og bedrifter gjennom avgifter og
kvoteplikt. På den annen side kan også teknologiutviklingen gå langsommere enn lagt til grunn.

A. Utslipp av NOX og NH3
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3.7.5 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 oppfyller forpliktelsen for 2010 under
Gøteborgprotokollen for gassene NOX, SO2 og
NMVOC, se figur 3.26. Det ble i 2012 fremforhandlet nye utslippsforpliktelser under denne protokollen. Disse forpliktelsene gjelder for 2020 og
er satt i forhold til utslippsnivået i 2005. Norge
oppfyller denne forpliktelsen for NOX og SO2 allerede i dag. For NH3 og NMVOC ligger anslåtte
utslipp i 2020 like over forpliktelsen.
Siden 1990 har utslippene av NOX falt med
24 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 og fiske har blitt
halvert siden årtusenskiftet. Nedgangen i utslippene henger trolig sammen med en gradvis utfasing av eldre motorer med høye utslipp, overgang
til mindre utslippsintensive drivstoff og bruk av

300

NOX
(v.a.)

150

Ifølge OECD er bare om lag 20 pst. av verdens
utslipp priset i dag. En kombinasjon av prising av
utslipp og støtte til forskning og utvikling er avgjørende for utvikling og spredning av lavutslippsteknologi.

B. Utslipp av SO2 og NMVOC
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Figur 3.26 Utslipp av langtransporterte luftforurensinger omfattet av Gøteborgprotokollen. 1 000 tonn
1

Firkantene viser utslippsforpliktelsene i Gøteborgprotokollen for 2010 og 2020.
Kilder: Statistisk sentralbyrå, Miljødirektoratet og Finansdepartementet.
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ny teknologi. Det kan også skyldes en økning i
andelen fartøy som har bunkret drivstoff 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 avtatt de senere årene, men
ligger rundt 70 pst. over nivået i 1990. I 2017 stod
olje og- gassutvinning for nesten 30 pst. av de samlede NOX-utslippene.
I fremskrivingene avtar utslippene av NOX til
142 200 tonn i 2020, se tabell 3.15. Utslippene ventes å avta ytterligere frem mot 2030. Utslippsanslaget for 2030 er nedjustert sammenlignet med det
som ble rapportert i Perspektivmeldingen 2017.
På den ene siden er banen løftet for startårene for
fremskrivingen som en følge av revisjon av regnskapet, blant annet ny energibalanse og høyere
utslippsfaktorer for utslipp av NOX fra diesel personbiler. Samtidig anslås utslippene fra personbiler å gå raskere ned enn tidligere lagt til grunn,
som en følge av kraftigere økning i antall null- og
lavutslippskjøretøy. NOX-utslippene fra innenriks
sjøfart er anslått å avta betydelig fremover. Nedgangen henger sammen med overgang til lav- og
nullutslippsteknologier blant annet i ferjenettet.
Det er også lagt til grunn at NOX-fondet vil finansiere NOX-reduserende tiltak innenfor sjøtransport. I tillegg anslås utslippene fra olje- og gassvirksomheten å avta noe raskere enn tidligere lagt
til grunn.
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 nesten 157 000 tonn.
Utslippene av NOX anslås dermed å ligge godt
under forpliktelsen i 2020, se tabell 3.15.
Utslippene av NMVOC var i 2017 over 80 pst.
lavere enn i toppåret 2001. 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 143 000 tonn i 2020 og anslås å falle ytterligere frem mot 2030. På den ene siden er hele
utslippsbanen for NMVOC løftet som en følge av
revideringer av utslippsregnskapet, på den annen
side er utslippene blitt betydelig redusert de siste
par årene slik at utgangsnivået er om lag som i
Perspektivmeldingen 2017. Det er særlig utslippene fra olje- og gassutvinning og industri som
har avtatt siden 2015. Utslippene er noe nedjustert
sammenlignet med Perspektivmeldingen 2017 og
henger sammen med at NMVOC-utslippene fra
petroleumssektoren anslås å avta noe raskere 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 SO2 har avtatt med nesten
70 pst. siden 1990. Siden 2006 har utslippene ligget lavere enn kravet i første Gøteborgperiode på
maksimalt 22 000 tonn. I 2017 var utslippene
16 000 tonn. I fremskrivingene anslås en videre
nedgang i SO2-utslippene. Utslippene er godt
under Gøteborgforpliktelsen for 2020 på 21 000
tonn.
Utslippsregnskapet for NH3 har tidligere indikert at Norge overholdt forpliktelsen i første Gøteborgperiode på 23 000 tonn. I flere runder har
utslippstallene tilbake til 1990 blitt oppjustert. I
2017 var utslippene 28 400 tonn. Utslippene anslås
å ligge stabilt på dette nivået frem mot 2030, mens
Gøteborgforpliktelsen for 2020, som tar utgangspunkt i utslippet i 2005, er 27 300 tonn. Norge lig-

Tabell 3.15 Utslipp av langtransporterte luftforurensinger. 1 000 tonn
1990

2000

2005

20171

2020

2030

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

197,5

213,7

204,8

149,3

142,2

107,0

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

49,6

26,8

23,5

15,9

14,8

13,8

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

318,4

406,3

243,1

152,7

143,3

125,4

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

26,8

28,4

29,6

28,4

28,3

28,7

1

Foreløpige tall.
Kilder: Statistisk sentralbyrå, Miljødirektoratet og Finansdepartementet.
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ger dermed ikke an til å nå forpliktelsen for 2020.
Jordbruket er den klart største utslippskilden.
Ved revisjonen av Gøteborgprotokollen i 2012
påtok Norge seg å redusere utslippene av PM2,5
med 30 pst. i 2020 sammenlignet med nivået i

95

2005. Med dagens utslippsregnskap tilsvarer dette
et årlig utslippstak på om lag 27 000 tonn fra 2020.
I 2017 var utslippene av PM2,5 27 500 tonn. Utslippene i både 2020 og 2030 kan ligge under utslippsforpliktelsen.
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Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til
statsministeren
Dokument nr. 15:483 (2018-2019)
Innlevert: 29.11.2018
Sendt: 30.11.2018
Rette vedkommende: Klima- og miljøministeren
Besvart: 07.12.2018 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

Spørsmål
Lars Haltbrekken (SV): Hvilket CO2-budsjett for verden legger regjeringen til grunn for sin
klimapolitikk, er det «Sustainable development scenario» fra det Internasjonale Energibyrået?

Begrunnelse
I Paris avtalen ble verden enige om å stabilisere den globale temperaturøkningen på godt under 2
grader Celsius, og tilstrebe å stoppe på 1,5 grader Celsius.
I sin tale til Equinors høstkonferanse 20.11.2018 sa statsministeren blant annet følgende:
"We are a significant oil and gas producer. And of course, the burning of fossil fuels is one of the main
causes of climate change. But shutting down our production is not a viable option, given the economic
and climate-related challenges facing the world today.
Dr Birol will shortly present the World Energy Outlook report for this year. His projections will show
that, based on the IEA’s Sustainable Development Scenario, total demand for oil will be 70 million
barrels per day in 2040.
This means that oil consumption will remain significant for the foreseeable future.
We therefore expect to see the oil and gas industry make investments in new fields globally."
«Sustainable development scenario» fra det Internasjonale Energibyrået og som statsministeren
refererte til, gir oss overhodet ikke den sikkerhet som trengs for å nå Parisavtalens mål om å begrense
temperaturøkningen til 1,5 grader Celsius.
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Svar
Ola Elvestuen: Norsk klimapolitikk bygger på anerkjente og etablerte prinsipper og kriterier. Generelt
legges tilrådninger fra FNs klimapanel (IPCC) til grunn for utforming av nasjonal klimapolitikk.
Kunnskapsgrunnlaget fra IPCC ligger også til grunn for Parisavtalen, som Norge var en aktiv pådriver
for å forhandle frem. Formålet med Klimakonvensjonen er å unngå farlige menneskeskapte
forstyrrelser i klimasystemet, og i Parisavtalen ble dette formulert som å holde økningen i den globale
gjennomsnittstemperaturen godt under 2°C sammenlignet med førindustrielt nivå og tilstrebe å
begrense temperaturøkningen til 1,5 °C. Det er også en del av avtalen at målet skal nås innenfor
rammene av andre bærekraftsmål.
FNs klimapanel (IPPC) har utarbeidet en spesialrapport om 1,5 °C global oppvarming på bestilling fra
Klimakonvensjonen. Rapporten ser blant annet på hva som skal til for å begrense oppvarmingen til 1,5
°C, og er, sammen med 5. hovedrapport, et viktig kunnskapsgrunnlag for regjeringens klimapolitikk.
Det går klart frem av spesialrapporten at det er stor forskjell på 1,5 og 2 °C, både skadevirkninger av
klimaendringene og hvilken risiko disse utgjør for mennesker og økosystemer, og hvor mye utslippene
må kuttes for å begrense oppvarmingen til disse nivåene. Spesialrapporten viser ulike utslippsbaner
som kan være forenelige med 1,5 °C . For etterspørselen etter olje og gass varierer resultatene
avhengig av om det benyttes karbonfangst og lagring og i hvor stor grad "negative utslipp" er med i
modellen. Rapporten gir viktig og ny kunnskap når landene skal sende inn nye eller oppdaterte
utslippsmål til Parisavtalen i 2020. Den diskuterer også forbindelsen mellom klimaendringer og
bærekraftig utvikling.
I mange framstillinger oversettes et gitt temperaturmål til karbonbudsjetter, som sier noe om samlet
mengde klimagasser som kan slippes ut i atmosfæren for å nå et gitt temperaturmål. Dette er til hjelp i
utformingen av strategier og politikk for å begrense klimaendringene.
For å kunne gå fra et temperaturmål til karbonbudsjett og klimascenarier må man gjøre en rekke
antakelser, blant annet utslippsutviklingen av ulike klimagasser og i ulike sektorer, og hvor stor rolle
klimanegative teknologier som bio-CCS kan ha. Sannsynligheten en legger til grunn for å nå et gitt
temperaturmål er også viktig. Det har stor effekt på karbonbudsjettet om sannsynligheten til å holde
oppvarmingen under 1,5 grader er 50 pst. eller 66 pst. Ved sistnevnte får vi et betydelig strammere
budsjett. En rekke andre forhold spiller også inn. Forutsetningene som man må gjøre for å framstille
et gitt karbonbudsjett og utslippsbaner, er derfor av stor betydning. Det pågår en kontinuerlig
kunnskapsutvikling på dette området. Derfor legger regjeringen ikke til grunn ett bestemt CO2budsjett for verden, men bruker et størst mulig kunnskapsgrunnlag i utformingen av klimapolitikken.
IEA sitt Sustainable Development Scenario (SDS) er ett av mange utslippsscenarier som belyser en
mulig utvikling framover som kan holde global oppvarming under 2 °C. SDS går bare til 2040, men
utslippsbanen til SDS kan fram til 2040 sammenlignes med utslippsbaner som har 50 pst
sannsynlighet for å holde oppvarmingen under 1,7-1,8 °C. Scenariet ser også på andre bærekraftsmål
som er koblet til energi. Å gå fra SDS-scenariet i 2040 til 1,5 °C forutsetter betydelige mengder
negative utslipp i andre halvdel av århundret.
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IEA sitt Sustainable Development Scenario er ett av flere scenarier som belyser utfordringene vi står
overfor i klimapolitikken, men det må ikke forstås som en fasit. Det er en lang rekke scenarioer som
kan være konsistente med Parisavtalen, og disse kan være svært forskjellige avhengig av både hvordan
man tolker målet i avtalen, og av hvilke forutsetninger man legger til grunn. Utslippsbanene er
sensitive for mange elementer, bl.a. framtidig befolkningsvekst, økonomisk vekst, teknologiutvikling,
urbanisering og arealbruk, internasjonal politikk og samhandling, framtidige forbrukerpreferanser og
muligheter for å fjerne CO2 fra atmosfæren igjen etter at den er sluppet ut. Alle disse
utviklingstrekkene er usikre.
Klimatoppmøtet i Katowice nå i desember er den første, store milepælen etter Parisavtalen. Møtet blir
avgjørende for hvordan Parisavtalen følges opp i årene framover. Norge skal være aktiv og konstruktiv
i forhandlingene og samarbeide både med utviklingsland og andre industriland. I Katowice blir
diskusjonen om hvordan ambisjonene kan økes svært viktig. FNs klimapanel understreker i
1,5-gradersrapporten at alle må gjøre mer, og det raskt, dersom den globale oppvarmingen skal
begrenses til 1,5 °C. Rapporten viser at de globale utslippene tilnærmet må halveres innen 2030. Fram
mot 2020 skal regjeringen vurdere en økning av Norges klimaambisjon. Det må alle land gjøre i tråd
med Parisavtalen.
Jeg vil for øvrig vise til at Norge ønsker å inngå en avtale med EU om felles oppfyllelse av
klimamålene. En avtale vil gi Norge et fastsatt klimagassbudsjett for årene 2021-2030. Norge har også
lovfestet at vi skal være et lavutslippssamfunn innen 2050 og karbonnøytrale innen 2030.
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Skriftlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til klima- og
miljøministeren
Dokument nr. 15:1707 (2018-2019)
Innlevert: 24.05.2019
Sendt: 24.05.2019
Besvart: 11.06.2019 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

Spørsmål
Bjørnar Moxnes (R): Hvordan vil regjeringen bruke informasjonen om reduksjon i oljeproduksjon
som et kostnadseffektiv tiltak for å redusere klimagassutslippene i framtidig petroleumsforvaltning og
som del av det nylig startede arbeidet med å utvikle en ny klimakur?

Begrunnelse
I forrige uke la Nordregio fram en rapport som viser at det å redusere norsk oljeproduksjon er et
kostnadseffektivt tiltak for å redusere norske og internasjonale klimagassutslipp, siden kun deler av
oljen som trekkes fra markedet vil bli erstattet av olje fra andre kilder.
Dette bør få betydning for norsk petroleumsforvaltning, tildeling av nye oljefelter og for
klimapolitikken.

Svar
Ola Elvestuen: Petroleumspolitikken, rammer for virksomheten og avveininger mot andre
samfunnsforhold har vært gjenstand for grundige vurderinger og avveininger i Stortinget over flere
tiår. Brede
politiske flertall bak mål og rammebetingelser for petroleumsnæringen har gitt stabile og
forutsigbare rammevilkår i nærmere 50 år. I henhold til Granavolden-plattformen er hovedmålet i
regjeringens petroleumspolitikk å legge til rette for lønnsom produksjon av olje og gass i et langsiktig
perspektiv. Regjeringen vil videreføre en stabil og langsiktig petroleumspolitikk. Letepolitikken skal
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bidra til dette.

Samtidig skal petroleumsforvaltningen skje innenfor forsvarlige rammer når det gjelder hensynet til
det ytre miljø. Ved revidering av Forvaltningsplanen for Barentshavet og Lofoten vil regjeringen legge
vekt på miljøfaglige råd i eller nær verdifulle og sårbare områder (SVO). Regjeringen vil 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 videre fortsette kunnskapsinnhentingen gjennom videre
kartlegging av petroleumsressursene, også i områder som ikke er åpnet for
petroleumsvirksomhet, og gjennomføre 25. konsesjonsrunde etter at revideringen av
forvaltningsplanen for Barentshavet er ferdig behandlet, og ved utlysning legge vekt på
miljøhensyn i tråd med forvaltningsplanen.

Jeg er kjent med rapporten som det vises til i spørsmålet. Skal verden nå Parisavtalens mål, må vi ha
en omstilling til et lavutslippssamfunn. Dette krever en betydelig styrket klimainnsats i årene
framover. Den globale etterspørselen etter olje og gass påvirkes av at de enkelte land gjennomfører
klimatiltak som følge av at verden må nå klimamålene fra Paris-avtalen. Det krever en omstilling fra
fossil til fornybar energiproduksjon, noe som vil få betydning også for norsk olje- og gassproduksjon.
Det som for alvor vil påvirke den globale etterspørselen etter petroleumsprodukter, og derigjennom
utslippene fra fossile kilder, er at fornybare energikilder og batteriløsninger blir konkurransedyktige
på tvers av markeder. Regjeringens politikk handler om å aktivt bidra til dette ved å støtte utvikling,
bruk og spredning av nullutslippsløsninger og bidra til å skape markeder for ny nullutslippsteknologi.
Norge gir også et betydelig bidrag til utviklingen av fornybare alternativer til fossil energi og til økt
tilgang på fornybar energi i utviklingsland. Vi er også en pådriver for at det settes en pris på utslipp av
klimagasser internasjonalt. Sammen vil dette føre til en reduksjon i etterspørselen etter fossil energi,
gjøre fossile ressurser mindre lønnsomme å produsere og redusere utslippene.

Petroleumsvirksomheten i Norge er allerede underlagt streng virkemiddelbruk for å begrense
utslippene til luft fra produksjonsaktiviteten. Virksomheten har kvoteplikt under det europeiske
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kvotesystemet for klimagasser (ETS) i tillegg til CO2-avgift, som gir en samlet CO2-pris som er
vesentlig høyere enn i alle andre petroleumsproduserende land. Sammen gir disse økonomiske
virkemidlene oljeselskapene en kontinuerlig økonomisk egeninteresse av å gjennomføre
utslippsreduserende tiltak som er lønnsomme innenfor denne rammen. Sektoren er også stilt overfor
andre virkemidler, som forbud mot brenning av gass utover av sikkerhetsmessige grunner,
bestemmelser i forurensningsloven, der det blant annet kan stilles krav om bruk av beste tilgjengelige
teknologi m.v. I henhold til Granavolden-plattformen vil regjeringen stille strengere klimakrav under
produksjonsfasen for felt på norsk sokkel, herunder krav om beste tilgjengelige teknologi. Kvoteplikt
og CO2-avgift vil bli videreført som hovedvirkemidlene i klimapolitikken på norsk sokkel.

Regjeringen har fått utredet klimarisikoen som norsk økonomi står overfor. Økt
kunnskap om et lands samlede eksponering mot klimarisiko vil styrke
informasjonsgrunnlaget, slik at politikk og virkemidler kan rettes inn på en måte som
reduserer landets sårbarhet for klimarisiko og ivaretar langsiktig verdiskapning. Regjeringen
vil, i henhold til Granavolden-plattformen, vurdere og følge opp anbefalingene og
vurderingene fra klimarisikoutvalget. Ved beslutninger om nye utbygginger av olje- og gassfelt må
klimarisikoen innarbeides i beslutningsgrunnlaget.

Norges klimamål for 2030 er å redusere utslippene med minst 40% sammenlignet med 1990. Målet er
lovfestet i klimaloven og meldt inn som vårt nasjonalt fastsatte bidrag under Parisavtalen. Regjeringen
ønsker å samarbeide med EU for å oppfylle målet og har nå, sammen med Island, sendt EU et formelt
forslag til samarbeidsavtale om felles oppfyllelse av 2030-målet. Vi har også bedt Stortinget om
samtykke til å inngå avtalen. En avtale med EU vil ikke være til hinder for at Norge kan ha mer
ambisiøse mål enn forpliktelsen i avtalen med EU. Regjeringen vil arbeide for at EUs samlede
ambisjonsnivå øker til 55 prosent, og melde inn et forsterket norsk klimamål i tråd med EUs
ambisjoner.

Norge vil gjennom en avtale om felles oppfyllelse av 2030-målet med EU få et mål om å redusere ikkekvotepliktige utslipp med 40 pst. fra 2005 til 2030. I Granavolden-plattformen sier regjeringen at
Norges ikke-kvotepliktige utslipp skal reduseres med minst 45 prosent i 2030. Vi vil utarbeide og
legge frem en plan for å oppfylle Norges klimaforpliktelser med minst 45 prosent innenlandsk
reduksjon i ikke-kvotepliktig sektor når en avtale med EU om felles oppfyllelse er på plass.
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Som ledd i dette, har regjeringen nylig opprettet en faggruppe bestående av en rekke etater som skal
utrede ulike tiltak og virkemidler som kan utløse minst 50% reduksjon i ikke-kvotepliktige utslipp i
2030 sammenlignet med 2005. For å muliggjøre leveranse innen fristen er oppdraget avgrenset til
klimamål i 2030, selv om det også skal redegjøres for om tiltakene bidrar til målet om at Norge skal bli
et lavutslippssamfunn i 2050. Jeg vil komme tilbake til det mer langsiktige perspektivet mot 2050.
Faggruppens arbeid omfatter ikke utslippsreduksjoner i andre land. Rapporten det vises til i
spørsmålet faller derfor utenfor denne faggruppens arbeidsområde.
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Innst. 138 S
(2018–2019)
Innstilling til Stortinget
fra energi- og miljøkomiteen
Dokument 8:15 S (2018–2019)

Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun
Lysbakken, Lars Haltbrekken, Kari Elisabeth Kaski,
Arne Nævra, Espen Barth Eide og Else May Botten
om nye tiltak og virkemidler for kutt i norske klimagassutslipp fram til 2020

Til Stortinget

Bakgrunn
Følgende forslag fremmes i dokumentet:
«1. Stortinget ber regjeringen sørge for at forbud mot
fossil gass til oppvarming av bygninger gjeldende
fra 2020 vedtas første halvdel av 2019, slik at bransjen kan forberede innføringen.
2. Stortinget ber regjeringen utvide forbudet mot fossil oppvarming fra 2020 til også å gjelde forbud mot
oppvarming i midlertidige bygg og vedta denne
endringen i løpet av 2018, slik at bransjen kan forberede innføringen.
3. 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.
4. Stortinget ber regjeringen i løpet av 2019 varsle forbud mot både fossil olje og gass i fjernvarmeanlegg
fra senest 1. januar 2020.
5. Stortinget ber regjeringen endre regelverket for offentlige anskaffelser, slik at det i alle byggeprosjek-

ter som lyses ut på offentlig anbud, stilles krav om
nullutslippskjøretøy og -maskiner der dette er teknisk mulig. Dersom det ikke er mulig, skal det stilles
krav om bærekraftig fornybar energi.
6. Stortinget ber regjeringen legge fram en plan for
Stortinget om hvordan man skal redusere klimagassbelastningen fra byggematerialer, som grunnlag for neste revidering av byggteknisk forskrift
(TEK).
7. Stortinget ber regjeringen vurdere et krav til bruk
av en viss andel resirkulerte materialer i alle offentlige byggeprosjekter.
8. Stortinget ber regjeringen legge fram en utredning
om hvordan det offentlige som leietaker kan stille
krav om minst energiklasse A i alle nye leiekontrakter.
9. Stortinget ber regjeringen sikre at staten bidrar med
70 prosent av finansieringen av store kollektivinvesteringer, mot at byene forplikter seg til tiltak for
begrensning av biltrafikken gjennom byvekstavtaler.
10. Stortinget ber regjeringen framskynde arbeidet
med å utvide tilbudet om byvekstavtaler til flere
byer i tråd med fagetatenes anbefaling.
11. Stortinget ber regjeringen om at arbeidet med byvekstavtalene også støtter opp under målsettingene om fossilfri kollektivtrafikk og mål om
nullutslipp fra bussene.
12. Stortinget ber regjeringen legge fram en stortingsmelding om arbeidet med å kutte utslipp fra transportsektoren basert på transportetatenes klimamål
for ulike kjøretøygrupper slik det framkommer
gjennom arbeidet med Nasjonal transportplan,
som Stortinget har sluttet seg til. Meldingen må presentere en konkret opptrappingsplan for virkemid-
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delbruken
for
ulike
kjøretøygrupper
og
framdriftsplaner for opptrappingen på kortere sikt,
samt inneholde en plan for hvordan man skal gjennomføre infrastrukturinvesteringer for å nå målsettingene. Meldingen må særlig vektlegge hvordan en
kan sikre tilstrekkelig framdrift for å nå 2025-målet
om at nye privatbiler, bybusser og lette varebiler
skal være nullutslippskjøretøy.
Stortinget ber regjeringen legge fram forslag om
hvordan offentlige anbud skal brukes til å fremme
nullutslippsløsninger i kollektivtransporten, slik at
all offentlig transport blir fossilfri innen 2025.
Stortinget ber regjeringen ekskludere biodrivstoff
med høy avskogingsrisiko fra det avgiftsfrie biodrivstoffmarkedet.
Stortinget ber regjeringen forhandle fram en forpliktende avtale med tilhørende CO2-fond for
næringstransporten, etter modell fra NOx-fondet.
Stortinget ber regjeringen følge opp Stortingets
vedtak om å utarbeide krav i forskrift til lov om offentlige anskaffelser om at alle nye ferger og rutebåter benytter lav- eller nullutslippsteknologi når
situasjonen tilsier at det er mulig.
Stortinget ber regjeringen foreslå stans i planlagte
økninger i baneavgifter for godstransport på jernbane eller kompensere godsselskapene for de planlagte økningene i baneavgifter for godstransport på
jernbane, for eksempel etter modell fra Danmark.
Stortinget ber regjeringen utrede en avgift på fossil
plastemballasje, men med mulighet for å forhandle
fram en forpliktende bransjeavtale for utslippsreduksjon med myndighetene.
Stortinget ber regjeringen foreslå krav til eller miljøvekting av resirkulert og fossilfri (plast- og) materialbruk for alle offentlige anskaffelser der det er
mulig.
Stortinget ber regjeringen sørge for at man i tillatelser for nye oppdrettsanlegg stiller krav om nullutslipp av klimagasser eller bruk av fornybart
bærekraftig drivstoff for anlegget og driftsfartøy for
disse anleggene senest fra 2020.
Stortinget ber regjeringen innarbeide i Enovas
mandat et mål om etablering av landstrøm/ladestrøm i de 20 havnene med størst utslipp, i 9 anløpshavner for Kystruta og i sårbare fjorder med mye
cruisetrafikk.
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 gi Miljødirektoratet i
oppdrag å vurdere endret utslippstillatelse til
Kårstø-terminalen – med sikte på elektrifisering av

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

terminalen med kraft fra nettet – og legge fram en
egen sak for Stortinget om dette.
Stortinget ber regjeringen utrede ulike finansieringsmodeller for karbonfangst, i dialog med industrien og de involverte aktører, og våren 2019 legge
fram forslag for Stortinget til prinsipper for finansieringsmodell for det/de første karbonfangstanlegg(ene).
Stortinget ber regjeringen legge fram forslag til forpliktende fremdriftsplan for investeringsbeslutning om CO2-fangst og -lagringsløsning basert på
optimal industriell fremdrift, slik at man muliggjør
investeringsbeslutning senest våren 2020. Forslaget
skal legges fram for Stortinget til behandling våren
2019.
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 bærekraftig 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 utrede hvordan man kan
stille lavutslippskrav til sement/betong i offentlige
anskaffelser slik at materialer produsert med CO2fangst i større grad kan få et konkurransefortrinn,
og legge saken fram for Stortinget.
Stortinget ber regjeringen styrke finansieringen 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 som ledd i arbeidet med
å øke karbonbindingen i jord vurdere å slutte seg til
Frankrikes «4 per 1 000-initiativ» og komme tilbake
til saken i forslag til revidert nasjonalbudsjett for
2019.
Stortinget ber regjeringen gjennomgå støtteordningene for grøfting og drenering slik at de er tilpasset
målsettingene om klimakutt og klimatilpasning.
Stortinget ber regjeringen starte forhandlinger om
en avtale om klimakutt slik jordbrukets organisasjoner har tatt til orde for, og særlig vurdere utvidelse av oljefyringsforbud til også å gjelde landbrukets
bygninger.
Stortinget ber regjeringen gjennomføre en utredning av konsekvensene av klimaendringene for
landbruket.
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35. Stortinget ber regjeringen utarbeide sektorvise
handlingsplaner med utslippsbudsjett for hvordan
utslippene skal reduseres fram mot 2030.
36. Stortinget ber regjeringen inkludere kvotepliktig
sektor i klimaplaner, rapporteringer og budsjetter.
37. Stortinget ber regjeringen utrede hva som trengs av
virkemidler for å få en satsing på flytende solceller.»

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, Else-May Botten,
Espen Barth Eide, Hege Haukeland Liadal
og Runar Sjåstad, fra Høyre, Liv Kari
Eskeland,
St efan
Heggelund,
Aase
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,
U n e B a s t h o l m , er i likhet med forslagsstillerne
opptatt av tiltak og virkemidler for kutt i norske klimagassutslipp. I representantforslaget fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken, Lars Haltbrekken, Kari Elisabeth Kaski, Arne Nævra, Espen Barth Eide og Else-May
Botten er det fremmet 37 forslag om tiltak og virkemidler på klimafeltet.
K o m i t e e n viser til svarbrev (vedlagt) fra klima- og
miljøminister Ola Elvestuen av 5. november 2018, hvor
alle forslagene i representantforslaget er kommentert.
K o m i t e e n viser for øvrig til behandlingen av Klimastrategi for 2030 – norsk omstilling i europeisk samarbeid (Meld. St. 41 (2016–2017)) og Innst. 253 S (2017–
2018) og merknader fra en samlet komité i den forbindelse:
«Komiteen 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.
Komiteen 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.
Komiteen 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. Komiteen viser til at norske klimagass-
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utslipp i 2016 var på 53,3 millioner tonn CO2-ekvivalenter.
Komiteen 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.»
K o m i t e e n s f l e r t a l l , alle unntatt medlemmene
fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne, viser til at Innst. 253 S (2017–
2018), som ble vedtatt av Stortinget tidligere i år, inneholder en rekke tiltak og virkemidler som skal bidra til
at Norge når vedtatte utslippsmål innen 2030, i tråd
med europeiske og internasjonale forpliktelser. F l e r t a l l e t viser til de respektive partiers merknader og forslag i den forbindelse.
F l e r t a l l e t vil understreke at en helhetlig politikk
for utslippskutt favner mange ulike sektorer, og at dette
innebærer at tiltak og virkemidler må innarbeides og
settes i system på en rekke områder. Dette fordrer etter
f l e r t a l l e t s syn at det ligger ryddige, grundige og forutsigbare politiske vedtak til grunn. F l e r t a l l e t merker
seg i den forbindelse at det i svarbrevet fra departementet pekes på at en rekke av tiltakene som foreslås i representantforslaget, allerede enten er vedtatt, iverksatt eller er under utredning.
F l e r t a l l e t viser til den nye metodikken for behandlingen av klimapolitikken som klimaloven legger
opp til.
K o m i t e e n mener at det er riktigst at hovedlinjene i norsk klimapolitikk formes i de politiske prosessene som klimaloven legger opp til.
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 forslagene og merker seg at en
rekke av dem allerede er ivaretatt gjennom de fire partienes politikk. D i s s e m e d l e m m e r ønsker ikke å
stemme for forslag det allerede er igangsatt prosesser
på, da det gir et feilaktig inntrykk av situasjonen på
klimafeltet. D i s s e m e d l e m m e r advarer mot en slik
politisk praksis fra opposisjonens side.
D i s s e m e d l e m m e r viser videre til at det i flere
av forslagene er foreslått tidsfrister som gjør omstilling
umulig for ulike næringer. Det er viktig med klimakrav
for alle sektorer, og for første gang gjennomføres det nå
en helhetlig politikk både for kvotepliktig og ikke-kvotepliktig sektor. I ikke-kvotepliktig sektor skal det innføres sektorvise ambisjoner. D i s s e m e d l e m m e r vi-
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ser også til hvor viktig det er med tiltak for alle sektorer
for at Norge skal nå sine ambisiøse klimamål.
Samtidig vil d i s s e m e d l e m m e r understreke at
god klimapolitikk skapes gjennom helhetlige og utredede tiltak gjennomført i samarbeid med dem som skal
rette seg etter nye krav og reguleringer. Punktlister bidrar ikke i så måte. D i s s e m e d l e m m e r påpeker også
at representantforslaget heter: Representantforslag om
nye tiltak og virkemidler for kutt i norske klimagassutslipp fram til 2020». Samtidig er det få, om noen, av forslagene som vil gi reelle klimakutt frem til 2020. Enkelte
av forslagene har tidsfrister etter dette, og andre viser til
større omstillinger som allerede er igangsatt av de fire
samarbeidspartiene, men som vil gi klimakutt etter
2020. D i s s e m e d l e m m e r mener dette er en villedning klimapolitikken ikke trenger.
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 de oppdaterte
prognosene for klimagassutslipp i Prop. 1 S (2018–2019)
tyder på at Norge styrer mot å bryte Norges klimamål
for 2020. Stortingets klimaforlik fra 2012 fastsetter hvor
store klimagassutslipp Norge kan ha i 2020. For å følge
opp målsettingene i klimaforliket skal de norske klimagassutslippene i 2020 være mellom 46,6 og 48,6 millioner tonn CO2. I 2017 var utslippene på 52,4 millioner
tonn CO2. Selv om prognoser tilsier at utslippene skal
noe ned fram mot 2020, har man ennå ikke tiltak og virkemidler på plass for å nå Stortingets klimamål for
2020. Nye tiltak og skjerpede virkemidler trengs derfor.
D i s s e m e d l e m m e r viser til at tiltak og virkemidler som settes i gang nå, vil ha økende virkning over
tid og slik sett også virke positivt inn på muligheten til å
kutte utslipp på lengre sikt, fram mot 2030 og 2050.
D i s s e m e d l e m m e r viser videre til at regjeringens Klimastrategi for 2030 – norsk omstilling i europeisk samarbeid (Meld. St. 41 (2016–2017)) i liten grad
presenterer konkrete skjerpede virkemidler for
utslippskutt, og at behandlingen i Stortinget (Innst. 253
S (2017–2018)) heller ikke fikk på plass tilstrekkelige tiltak for å nå Stortingets klimamål for 2020. Dette er også
bakgrunnen for at Stortinget må ta initiativ til å be regjeringen få på plass nye tiltak og virkemidler.
D i s s e m e d l e m m e r fremmer følgende forslag:
«Stortinget ber regjeringen utarbeide sektorvise
handlingsplaner med utslippsbudsjett for hvordan utslippene skal reduseres fram mot 2030.»
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 Stortingets klimaforlik fra 2012 fastsetter
hvor store klimagassutslipp Norge kan ha i 2020. For å
følge opp målsettingene i klimaforliket skal de norske
klimagassutslippene i 2020 være mellom 46,6 og 48,6
millioner tonn CO2. I 2017 var utslippene på 52,4 milli-
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oner tonn CO2. Selv om prognoser tilsier at utslippene
skal noe ned fram mot 2020, har man ennå ikke tiltak og
virkemidler på plass for å nå Stortingets klimamål for
2020. På denne bakgrunn mener forslagsstillerne at partene bak klimaforliket på nytt må forhandle om ny virkemiddelbruk som kan kutte utslipp i større grad enn
det man nå gjør.
Forslagsstillerne fremmer 37 forslag om klimatiltak
innenfor bygg og anlegg, samferdsel, industri og petroleum, plast og jordbruk.
D i s s e m e d l e m m e r viser til svarbrev fra klimaog miljøminister Ola Elvestuen av 5. november 2018,
hvor alle forslagene i representantforslaget er kommentert eller besvart.
D i s s e m e d l e m m e r viser for øvrig til behandlingen av Klimastrategi for 2030 - norsk omstilling i europeisk samarbeid (Meld. St. 41 (2016–2017)) og Innst. 253
S (2017–2018), hvor flere av disse forslagene er behandlet og satt i gang.
Innst. 253 S (2017–2018) inneholder en rekke tiltak
og virkemidler, ble vedtatt av Stortinget tidligere i år og
skal bidra til at Norge når vedtatte utslippsmål innen
2030, i tråd med europeiske og internasjonale forpliktelser.
D i s s e m e d l e m m e r vil understreke at en helhetlig politikk for kutt favner mange ulike sektorer, og at
dette innebærer at tiltak og virkemidler må innarbeides
og settes i system på en rekke områder. Dette fordrer, etter d i s s e m e d l e m m e r s syn, at det ligger ryddige,
grundige og forutsigbare politiske vedtak til grunn.
D i s s e m e d l e m m e r viser til at i svarbrev fra departementet pekes det på at en rekke av tiltakene som foreslås i representantforslaget, allerede enten er vedtatt,
iverksatt eller under utredning.
D i s s e m e d l e m m e r viser til at i et samarbeid
med EU kan 2030-målet for ikke-kvotepliktige utslipp
nås hovedsakelig gjennom innenlandske utslippsreduksjoner, i tillegg til bruk av EU-regelverkets fleksibilitetsmekanismer. Det vises til at det er betydelige muligheter for innenlandske utslippsreduksjoner, og at dette
er en viktig prioritering som 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. D i s s e m e d l e m m e r viser
til at dette har vært, og er, et viktig prinsipp i norsk
klimapolitikk.
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 ser positivt på at komiteen nå behandler en
lang rekke tiltak og virkemidler som kan igangsettes før
2020 for å kutte norske klimagassutslipp, selv om tiltakslisten langt fra er uttømmende. D e t t e m e d l e m
merker seg også svarbrevet fra Klima- og miljødepartementet, der departementet viser til at regjeringen er i
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gang med flere av tiltakene. Tiltakene er nødvendige og
viktige for å styrke det grønne skiftet fra fossilt til fornybart i en avgjørende tid i menneskehetens historie, og
d e t t e m e d l e m mener derfor at det er positivt i seg
selv dersom Stortinget stiller seg bak også tiltak som er
igangsatt, samt en styrking av allerede igangsatte tiltak.
D e t t e m e d l e m merker seg imidlertid at forslaget
kun omhandler norske utslipp og unngår å ta stilling til
Norges største bidrag til de globale klimagassutslippene, nemlig utslipp i utlandet forårsaket av norsk petroleumsproduksjon.
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 i perioden 1971 til 2015 utgjorde norske innenlandske utslipp ca. 1,7 gigatonn CO2. I samme periode
sto Norges olje- og gassektor for 16 gigatonn klimagassutslipp. Dette gjør Norge til verdens 7. største eksportør
av klimagassutslipp gjennom vår petroleumssektor, en
eksport vi tjener store kortsiktige penger på. Ifølge
CICERO Senter for klimaforskning kommer nye 16 gigatonn CO2 til å bli sluppet ut dersom Norge holder fast
ved å hente ut resten av våre olje- og gassressurser.
D i s s e m e d l e m m e r mener at Norge, i tillegg til å
kutte egne utslipp, har et spesielt ansvar for å sørge for at
den klimaskadelige fossile energien som vi har råderett
over, blir liggende i bakken, og for at vår kunnskap, teknologi og industri heller bidrar til omstillingen til et fornybart Europa.
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ny, med en marginalt endret tidsfrist for gjennomføring.
På denne bakgrunn fremmer k o m i t e e n s m e d lemmer fra Arbeiderpartiet, 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 følgende forslag:
«Stortinget ber regjeringen sørge for at forbud mot
fossil gass til oppvarming av bygninger blir gjeldende
fra 2020.»
«Stortinget ber regjeringen innlemme innendørs
byggvarme under byggefasen, inkludert betongherding
og fasadetørk, som en del av forbudet mot fossil oppvarming fra 2020.»
«Stortinget ber regjeringen i løpet av 2019 varsle et
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 nullutslippskjøretøy og -maskiner der dette er teknisk mulig.
Dersom det ikke er mulig, skal det stilles krav om bærekraftig fornybar energi.»
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 ,
fremmer følgende forslag:

Bygg, anlegg og materialbruk
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 bygg og anlegg har
mulighet til å fase ut all fossil olje og gass, få en mer klimavennlig materialbruk og bli mer energieffektiv. En
skjerpet virkemiddelbruk vil hindre feilinvesteringer i
årene som kommer. Dette er bakgrunnen for at d i s s e
m e d l e m m e r fremmer flere forslag om å utvide det
vedtatte oljefyringsforbudet, som er en oppfølging av
klimaforliket i 2012.
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 flere av disse forslagene allerede er i prosess, under utredning eller vedtatt - som følge av
behandlingen av Meld. St. 41 (2016–2017), jf. Innst 253
S (2017–2018). D i s s e m e d l e m m e r støtter målet om
en mer klimavennlig ressursbruk i bygg- og anleggssektoren, men ser ikke at disse forslagene fører til annet
enn at allerede igangsatte prosesser enten må startes på
nytt, legges om eller endres. Dette bærer, etter d i s s e
m e d l e m m e r s mening, ikke preg av å være god bruk
av offentlige ressurser. D i s s e m e d l e m m e r er videre
i tvil om den reelle effekten av å vedta samme tiltak på

«Stortinget ber regjeringen legge fram en plan for
Stortinget om hvordan man skal redusere klimagassbelastningen fra byggematerialer, som grunnlag for neste
revidering av byggteknisk forskrift (TEK).»
«Stortinget ber regjeringen vurdere et krav til bruk
av en viss andel resirkulerte materialer i alle offentlige
byggeprosjekter.»
«Stortinget ber regjeringen legge fram en utredning
om hvordan det offentlige som leietaker kan stille krav
om minst energiklasse A i alle nye leiekontrakter.»
Petroleum
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 i petroleumssektoren har utslippene økt betydelig siden klimaarbeidet
startet i 1990, med en oppgang på 80 prosent, og prognosene anslår vekst i sektoren fram mot 2020. Dersom
man ser bort fra tiltak for å begrense produksjonen, er
arbeid for å fase ut fossile energikilder på plattformer og
produksjonsanlegg det området der det største potensialet for utslippskutt ligger. Her trengs det konkrete pro-
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sesser for å avklare mulige nye prosjekter. Dessuten finnes det potensial for å implementere ny teknologi i sektoren.
På denne bakgrunn fremmer d i s s e m e d l e m m e r følgende forslag:
«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 for Stortinget om dette.»
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 Haugalandet er et område med lite kraftproduksjon og stort kraftforbruk, hvorav industriforbruket
utgjør en betydelig andel. I Statnetts konseptvalgutredning «Forsyning av økt kraftforbruk på Haugalandet»
(2015) viser Statnett til at industriforbruket er særlig sårbart for strømavbrudd. Dagens nivå på forsyningssikkerhet innebærer at kraftforsyningen kan opprettholdes selv
om en av ledningene inn til området er utkoblet, og Statnett mener at det minimum må være dagens nivå på forsyningssikkerhet i området.
D i s s e m e d l e m m e r viser til at det er i gang en
prosess fra Statnett sin side om en ny kraftledning for å
legge til rette for økt kraftforbruk på Haugalandet. Statnett skal etter planen søke om konsesjon for ledningen
i 2020, og forventet byggetid er tre år. En ny ledning vil
derfor ikke ferdigstilles innen 2020.
D i s s e m e d l e m m e r mener en ny ledning vil
kunne legge til rette for de andre kjente forbruksplanene i regionen, men dagens nivå av forsyningssikkerhet
vil ikke kunne garanteres dersom hele terminalen skal
fornyes fra nettet i tillegg, og d i s s e m e d l e m m e r
støtter derfor ikke forslaget.
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
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 stille krav om bruk av
minst 50 pst. hydrogen i oljeindustriens supplyflåte.
Det skal lages en opptrappingsplan for å nå målet, og
det skal stilles krav om at det første hydrogendrevne
skipet i supplyflåten tas i bruk senest i 2022.»
D i s s e m e d l e m m e r viser til at olje og gass gir
store utslipp av klimagasser, både under produksjonen
og når de brennes for å gi energi. D i s s e m e d l e m m e r
stiller seg positive til tiltak som kutter utslipp fra utvin-
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ningen, men minner om at de største utslippene fra sektoren kommer når olje og gass forbrukes. Produksjon av
olje og gass er den nest største kilden til klimagassutslipp i Norge, mens de totale utslippene fra norsk
petroleumssektor er ti ganger Norges totale utslipp.
D i s s e m e d l e m m e r mener Norge har et internasjonalt ansvar for å hindre utslippene fra forbrenning av
norsk olje og gass.
D i s s e m e d l e m m e r viser til at petroleumsnæringen understøttes av minst tre gunstige skatteordninger; friinntekt, avskrivninger og leterefusjonsordningen.
Bare gjennom petroleumsskatten ble petroleumsnæringen subsidiert med over 10 mrd. kroner i 2018. Dette
inkluderer 1,5 mrd. kroner i raskere avskrivninger og 9,2
mrd. kroner i investeringsfradrag i særskatten. D i s s e
m e d l e m m e r viser til at hensikten med å gi støtte og
skattefordeler til norsk petroleumsindustri er å realisere
prosjekter og investeringer som ikke ville ha funnet sted
uten statlig støtte. Petroleumssubsidier bidrar dermed
til ulønnsomme investeringer og mindre inntjening til
oljefondet, og styrker samtidig konkurransekraften til
fossil energi på bekostning av investeringer i fornybar
energi og annen industri. D i s s e m e d l e m m e r mener
dagens subsidiering av olje og gass er en økonomisk risikabel og lite konsistent politikk i en tid hvor fossil energi
møter økende konkurranse fra fornybar energi, særlig i
Europa, blant annet på grunn av økt internasjonal innsats for å stanse livstruende klimaendringer. Mange av
de eventuelle funnene som gjøres de neste årene, vil
ikke kunne komme i drift før omkring 2030. Det er sannsynlig at driftsfasen for nye funn vil strekke seg langt forbi år 2050. Da bør verden ha erstattet forbruket av fossil
energi med fornybar energi.
D i s s e m e d l e m m e r mener at å fjerne subsidiene
til petroleumsnæringen er et naturlig tiltak for å unngå
ulønnsomme og risikable investeringer i petroleumsnæringen.
Industri og næring
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 norsk industri de siste to tiårene har bevist at de
kan kutte utslippene betydelig. I 2017 hadde norsk industri utslipp på 12,3 millioner tonn CO2-ekvivalenter,
men utslippsnedgangen ser nå ut til å ha stoppet opp.
Om lag 4 millioner tonn CO2 av utslippene til industrien
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 til
å kutte i. Her har man potensial for forsterket innsats.
F l e r t a l l e t viser for eksempel til at en ny rapport fra
DNV GL, utarbeidet på bestilling fra Energi Norge, viser
at det finnes betydelige ikke-kvotepliktige utslipp fra industrien som kan fjernes ved hjelp av elektrifisering.
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F l e r t a l l e t viser videre til at størstedelen av utslippene i fastlandsindustrien kommer fra industriprosessene, ikke fossil energibruk. Prosessutslippene er teknologisk sett mer krevende å fjerne enn energiutslippene,
og nullutslipp i industrien er derfor et langsiktig prosjekt som det haster å trappe opp.
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«Stortinget ber regjeringen utrede hvordan man
kan stille lavutslippskrav til sement/betong i offentlige
anskaffelser slik at materialer produsert med CO2fangst i større grad kan få et konkurransefortrinn, og
legge saken fram for Stortinget.»
Oppdrett

På denne bakgrunn fremmer k o m i t e e n s m e d lemmer fra Arbeiderpartiet, 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 følgende forslag:
«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.»
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 ,
fremmer følgende forslag:
«Stortinget ber regjeringen utrede ulike finansieringsmodeller for karbonfangst, i dialog med industrien
og de involverte aktører, og våren 2019 legge fram forslag for Stortinget til prinsipper for finansieringsmodell
for det/de første karbonfangstanlegg(ene).»
«Stortinget ber regjeringen legge fram forslag til forpliktende fremdriftsplan for investeringsbeslutning om
CO2-fangst og -lagringsløsning basert på optimal industriell fremdrift, slik at man muliggjør investeringsbeslutning senest våren 2020. Forslaget skal legges fram
for Stortinget til behandling våren 2019.»
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 innføre krav om CO2-fri
sement og betong i offentlige anbud fra 2025.»
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 ,
fremmer følgende forslag:
«Stortinget ber regjeringen pålegge Enova å stimulere til økt bruk av bærekraftig 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.»

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 fiskeoppdrettlokaliteter, inkludert båter tilknyttet lokalitetene, ifølge ABB
og Bellona har et beregnet utslipp på 453 972 tonn CO2
i året. Båtene alene har et totalt utslipp på 224 000 tonn
CO2 årlig. Oppdrettsnæringen er i gang med å elektrifisere lokaliteter. Det antas at om lag 50 prosent av anleggene i dag er tilknyttet landstrøm. Ifølge en studie av
DNV GL kan en betydelig del av dagens lokaliteter elektrifiseres til en relativt lav kostnad når energibesparelser
tas med i regnestykket. Det er altså et betydelig potensial i å elektrifisere flere av de lokalitetene som fremdeles
ikke er elektrifisert, samt å elektrifisere båter tilknyttet
fiskeoppdrettsanlegg. Alle båter tilknyttet oppdrettsanlegg kan i prinsippet elektrifiseres, men utslipp fra arbeidsbåter er ifølge studien den største utslippskilden.
På denne bakgrunn fremmer d i s s e m e d l e m m e r følgende forslag:
«Stortinget ber regjeringen sørge for at man i tillatelser for nye oppdrettsanlegg stiller krav om nullutslipp av klimagasser eller bruk av fornybart bærekraftig
drivstoff for anlegget og driftsfartøy for disse anleggene
senest fra 2020.»
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 viser til at det har vært en betydelig omlegging fra
bruk av dieselaggregater til landstrøm for akvakulturnæringens produksjonslokaliteter. For flere av lokalitetene som ligger i distriktene og/eller langt fra land,
innebærer dette betydelige investeringer. Forslaget om
krav kan ha flere ulemper. Slike krav kan komplisere
forvaltningen av havbruksnæringen, både ved klarering
av lokaliteter og i driftsfasen. Videre kan slike krav bidra
til å redusere næringens innsats for å redusere andre aktuelle miljøutfordringer.
Samferdsel
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 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 kollektivtrafikk,
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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.
D i s s e m e d l e m m e r mener erfaringen fra fergesatsingen gir Norge et unikt utgangspunkt for å videreføre og forsterke denne ledende posisjonen på utslippsfrie og hybride skipsløsninger globalt ved å få til en tilsvarende utvikling i øvrige deler av maritim sektor som
den som har skjedd i fergesektoren til nå. Det er derfor
viktig å få til tilsvarende tydelige og sterke politiske vedtak og virkemidler for øvrige deler av maritim sektor
som for ferger.
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 mener byvekstavtaler, bypakker og bymiljøavtaler
skjevfordeler investeringsmidler, og at distriktene og
mindre byer kommer dårlig ut av slike ordninger. Løsningen er ikke å øke omfanget av slike ordninger eller å
øke den statlige andelen til 70 pst., men å øke overføringene til fylkeskommunene. D i s s e m e d l e m m e r mener dette gir bedre fordeling av midlene og styrker
fylkeskommunenes rolle som ansvarlig for kollektivtransporten. Det vil trolig også gi en bedre kostnadskontroll i prosjektene. D i s s e m e d l e m m e r viser til at
kollektivtransport i hovedsak er en fylkeskommunal
oppgave. Det gjelder også vegbygging. Arealplanlegging
er i hovedsak en kommunal oppgave som fylkeskommunen skal bidra til som regional utviklingsaktør. D i s s e m e d l e m m e r mener pengene må følge den som
har ansvaret, og viser til Senterpartiets alternative statsbudsjett, hvor rammene til kommuner og fylker er økt.
På bakgrunn av dette støttes ikke forslagene som omhandler endringer av byvekstavtalene.
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 sikre at staten bidrar
med inntil 70 pst. av finansieringen av store kollektivinvesteringer mot at byene forplikter seg til tiltak for begrensning av biltrafikken gjennom byvekstavtaler.»
«Stortinget ber regjeringen framskynde arbeidet
med å utvide tilbudet om byvekstavtaler til flere byer, i
tråd med fagetatenes anbefaling.»
«Stortinget ber regjeringen om at arbeidet med byvekstavtalene også støtter opp under målsettingene om
fossilfri kollektivtrafikk og mål om nullutslipp fra bussene.»
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
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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 legge fram forslag om
hvordan offentlige anbud skal brukes til å fremme nullutslippsløsninger i kollektivtransporten, slik at all offentlig transport blir fossilfri innen 2025.»
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 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 støtter arbeidet med å etablere et CO2-fond
for næringslivets transporter. D i s s e m e d l e m m e r
mener kunnskapsgrunnlaget fra Miljødirektoratet viser
at det er svært mange interessante muligheter for utslippskutt i næringen, som det er viktig å komme i gang
med. D i s s e m e d l e m m e r vil likevel understreke at
det ikke er hensiktsmessig å gi næringslivet fritak for eksisterende CO2-avgift, siden en slik løsning i praksis vil
gjøre det billigere å bruke fossil energi.
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 mener oppbyggingen av et CO2-fond for
næringslivets transporter isteden må gjøres ved å unnta
næringen fra eventuelle nye avgiftsøkninger og heller la
disse midlene inngå i fond. D e t t e m e d l e m vil minne
om at da man etablerte NOx-fondet, gjaldt avgiftsfritaket nye avgifter, ikke reduksjon i eksisterende kostnader ved å forurense. D e t t e m e d l e m stiller seg noe
undrende til at regjeringen mener dette fondet skal ligge i Enova, og konkurrere med alle andre tiltak i Enova,
da en slik ordning høres ut som omtrent samme løsning
som det man har i dag.
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 ,
fremmer følgende forslag:
«Stortinget ber regjeringen forhandle fram en forpliktende avtale med tilhørende CO2-fond for
næringstransporten etter modell av NOx-fondet.»
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 fremmer følgende forslag:
«Stortinget ber regjeringen følge opp Stortingets
vedtak om å utarbeide krav i forskrift til lov om offentlige anskaffelser om at alle nye ferger og rutebåter benytter lav- eller nullutslippsteknologi når situasjonen
tilsier at det er mulig.»
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 viser til at forslaget kan påføre fylkeskommunene en
betydelig usikkerhet rundt finansiering av investeringer knyttet til nullutslippsteknologi på ferger og rutebåter, og støtter derfor ikke forslaget.
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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 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 ,
fremmer følgende forslag:
«Stortinget ber regjeringen foreslå stans i planlagte
økninger i baneavgifter for godstransport på jernbane
eller kompensere godsselskapene for de planlagte økningene i baneavgifter for godstransport på jernbane,
for eksempel etter modell fra Danmark.»
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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
fremmer følgende forslag:
«Stortinget ber regjeringen sikre bruk av hydrogen
på ferjeanbudene på riksvegferjene som trafikkerer
Bodø–Værøy–Røst–Moskenes.»
«Stortinget ber regjeringen utrede rushtidsavgift for
flytrafikken på de fire største flyplassene i Norge.»

«Stortinget ber regjeringen innarbeide i Enovas
mandat et mål om etablering av landstrøm/ladestrøm i
de 20 havnene med størst utslipp, i 9 anløpshavner for
Kystruta og i sårbare fjorder med mye cruisetrafikk.»

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 ,
fremmer følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen stille krav om 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 komme med forslag til
endring av havneloven slik at kommuner kan begrense
antall cruiseskip og størrelsen på disse samt kreve at de
bruker landstrøm.»

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
fremmer følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen innføre miljødifferensiering av havneavgiftene og alle skipsrelaterte avgifter,
slik at det blir lønnsomt å legge om til utslippsfrie løsninger.»

«Stortinget ber regjeringen sikre at elektriske varebiler gis fritak fra betaling for bom, ferje og parkering
fram til 2025.»

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 fremmer følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen sikre at alle brenselcellebiler gis fritak fra betaling for bom, ferje og parkering
fram til 2025.»

«Stortinget ber regjeringen stoppe planleggingen
av en tredje rullebane på Gardermoen.»

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 ,
fremmer følgende forslag:

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 ,
fremmer følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen i strategien for alternative drivstoff komme med en opptrappingsplan for utbygging av minst 30 hydrogenfyllestasjoner innen
2025. Stasjonene skal betjene tungtransport, kollektivtrafikk, skipsfart, luftfart og personbil og sikre full mobilitet med hydrogenkjøretøy i Norge.»

«Stortinget ber regjeringen legge fram en stortingsmelding om arbeidet med å kutte utslipp fra transportsektoren basert på transportetatenes klimamål for ulike
kjøretøygrupper slik det framkommer gjennom arbeidet med Nasjonal transportplan, som Stortinget har
sluttet seg til. Meldingen må presentere en konkret opptrappingsplan for virkemiddelbruken for ulike kjøretøygrupper og framdriftsplaner for opptrappingen på
kortere sikt, samt inneholde en plan for hvordan man
skal gjennomføre infrastrukturinvesteringer for å nå
målsettingene. Meldingen må særlig vektlegge hvordan
en kan sikre tilstrekkelig framdrift for å nå 2025-målet
om at nye privatbiler, bybusser og lette varebiler skal
være nullutslippskjøretøy.»

K o m i t e e n s m e d l e m f r a S o s i a l i s t i s k Ve n s t r e p a r t i viser til at ferje- og hurtigbåtrederiet Nordled og leverandørindustrien nå har satt i gang arbeidet
med en pilot på hydrogenferje på oppdrag fra Statens
Vegvesen. For å få i gang videre teknologiutvikling og
næringsutvikling er det viktig å få på plass et tidligmarked gjennom å utvikle et anbud som stiller krav om
bruk av hydrogen, og riksveifergene som trafikkerer
Bodø–Værøy–Røst–Moskenes, er en god kandidat.

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 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 fremmer følgende forslag:
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«Stortinget ber regjeringen gjennomgå avgiftsregimet for havner og sjøtransport, slik at dette stimulerer
til å få mer gods over fra vei til sjø.»
Plast
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 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 globalt nærmere 500 millioner kg
plast årlig – tilsvarende ca. 100 kg per innbygger. Det gir
et utslipp av klimagasser i hele verdikjeden på ca. 2,5
millioner tonn CO2-ekvivalenter. 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. Det er i dag ingen avgifter på bruk av fossil olje til plast eller andre virkemidler for å få til en overgang til mer miljøvennlig
plast.
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hold som følge av klimaendringene. De siste årene har
kunnskapsoppbyggingen om klimatiltak i jordbruket
økt både hos myndigheter og hos næringen. D i s s e
m e d l e m m e r ser det som positivt at Norges Bondelag
og Norsk Bonde- og Småbrukarlag vil gå inn i forhandlinger med regjeringen om en frivillig klimaavtale for
jordbruket.

På denne bakgrunn fremmer k o m i t e e n s m e d l e m m e r f r a S e n t e r p a r t i e t , S o s i a l i s t i s k Ve n s t r e p a r t i o g M i l j ø p a r t i e t D e G r ø n n e følgende
forslag:

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 viser til at utslippene fra jordbruket er på 4,5 millioner tonn CO2-ekvivalenter, og at klimagassutslippene
fra jordbruket har gått ned med fire prosent siden 1990.
Til sammenligning tilsvarer utslippene fra veitrafikk
7,02 millioner tonn CO2-ekvivalenter og har økt med 23
pst. siden 1990. D i s s e m e d l e m m e r vil understreke
at det er et grunnleggende viktig prinsipp i klimapolitikken at utslippskutt skjer i alle sektorer, og at utformingen av klimapolitikken i samfunnet generelt og i
hver sektor spesielt tar utgangspunkt i den klimaeffekten som ønskes oppnådd. D i s s e m e d l e m m e r mener at utslipp knyttet til matproduksjon og biologiske
prosesser ikke er direkte sammenliknbare med utslipp
knyttet til andre sektorer, fordi målet om utslippskutt i
denne sektoren aldri kan bli null. 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:

«Stortinget ber regjeringen utrede en avgift på fossil
plastemballasje, men med mulighet for å forhandle
fram en forpliktende bransjeavtale for utslippsreduksjon med myndighetene.»

«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.»

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

Vurderingen av hvilke virkemidler som er best egnet til å utløse tiltak på de ulike områdene, kan etter
d i s s e m e d l e m m e r s syn ikke være upåvirket av andre politiske mål og samfunnshensyn. D i s s e m e d l e m m e r vil understreke hvor viktig det er at klimapolitikken utformes på en måte som sikrer fortsatt 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.
D i s s e m e d l e m m e r viser til at tiltak som reduserer kjøttproduksjon innenfor landegrensene, slik regjeringen har tatt til orde for, men som med stor sannsynlighet fører til økt kjøttimport over landegrensen, er et
eksempel på et slikt tiltak som d i s s e m e d l e m m e r
ikke kan stille seg bak.
D i s s e m e d l e m m e r viser i den forbindelse til
Innst. 8 S (2018–2019) og følgende flertallsmerknad:

Jordbruk
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 klimagassutslippene fra jordbruket er på 4,5 millioner tonn CO2-ekvivalenter. Utslippene har en annen profil enn utslipp fra de
fleste andre sektorer og kommer i hovedsak i form av
prosessutslipp av metan fra husdyr og husdyrgjødsel,
samt lystgass fra gjødsel og jord. Om lag 90 prosent av
utslippene av klimagasser fra jordbruket er knyttet til
fôr- og husdyrproduksjon. Arbeidet med en matkastelov er slik sett viktig for å bruke ressurser mer effektivt
og dermed redusere miljøbelastningen. På samme måte
som andre sektorer har dessuten landbruket utslipp
knyttet til bruk av fossilt drivstoff, og forslagsstillerne
mener det bør være en ambisjon at matproduksjonen i
Norge skal være uten fossil energibruk. Utslippene i
jordbruket er relativt stabile. Samtidig vil næringen
framover måtte mestre mer krevende produksjonsfor-

«Komiteens flertall, alle unntatt medlemmet fra
Sosialistisk Venstreparti, viser til at det i statsbudsjettet
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vises til forhandlingene med jordbrukets organisasjoner der det overordnede målet er å inngå en politisk
avtale om hvor mye jordbrukssektoren skal redusere
sine utslipp fram mot 2030. Regjeringen varsler samtidig at det skal vurderes å innføre klimagassavgifter på
jordbrukets utslipp som i dag ikke er ilagt avgifter. Disse
medlemmer vil understreke at Stortinget tidligere har
slått fast at de biologiske prosessene ikke skal avgiftsbelegges. Disse medlemmer ber regjeringen legge dette til
grunn for klimaforhandlingene med jordbruket.
Et annet flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet,
Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Kristelig Folkeparti, påpeker at Stortinget i forbindelse med
behandlingen av jordbruksmeldingen i Innst. 251 S
(2016–2017) slo fast at klimakrav i jordbruket må gjennomføres på en slik måte at distriktspolitiske og landbrukspolitiske målsettinger ivaretas.
Dette flertallet advarer mot å peke på redusert
norsk matproduksjon som en klimaløsning. Mindre
matproduksjon basert på norske ressurser over hele
landet gjør oss mer sårbare i møte med klimaendringene og er feil vei å gå. Dersom redusert matproduksjon i tillegg erstattes med import fra land med høyere klimagassutslipp per produsert enhet, vil et slikt tiltak føre til høyere utslipp fra matproduksjonen globalt
og gi motsatt klimaeffekt.»
På denne bakgrunn fremmer k o m i t e e n s f l e r tall, medlemmene fra Arbeiderpartiet,
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 , følgende forslag:
«Stortinget ber regjeringen styrke finansieringen 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 gjennomgå støtteordningene for grøfting og drenering slik at de er tilpasset
målsettingene om klimakutt og klimatilpasning.»
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 godt drenert jord slipper ut mindre lystgass enn vannmettet jord og er derfor viktig i arbeidet
for å redusere klimaavtrykket i matproduksjonen. D i s s e m e d l e m m e r viser videre til at god drenering er
avgjørende for å kunne øke matproduksjonen i årene
som kommer, og et viktig ledd i å tilpasse jordbruket til
et endret klima med mer nedbør. D i s s e m e d l e m m e r vil understreke at god drenering reduserer faren
for erosjon fra jordbruksarealer og bidrar på den måten
til god vannkvalitet og et godt vannmiljø. D i s s e m e d l e m m e r forstår forslaget slik at når det er et stort behov for å øke innsatsen i arbeidet med grøfting og
drenering, er det viktig at konkrete virkemidler som stimulerer til dette kommer på plass.
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
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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 gjennomføre en utredning av konsekvensene av klimaendringene for landbruket.»
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 fremmer følgende forslag:
«Stortinget ber regjeringen som ledd i arbeidet med
å øke karbonbindingen i jord vurdere å slutte seg til
Frankrikes ‘4 per 1000-initiativ’ og komme tilbake til saken i forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2019.»
«Stortinget ber regjeringen sluttføre forhandlinger
om en avtale om klimakutt slik jordbrukets organisasjoner har tatt til orde for, og særlig vurdere snarlig utvidelse av oljefyringsforbud til også å gjelde landbrukets
bygninger.»
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 norske myrer er levesteder for en rekke arter, er
en naturlig og gratis flomdemper og er et enormt karbonlager. Myr dekker 5 pst. av landarealet i Norge og lagrer minst 950 millioner tonn karbon. D i s s e
m e d l e m m e r viser til at regjeringen nylig sendte på
høring et forslag om et generelt forbud mot nydyrking
av myr. D i s s e m e d l e m m e r hilser forslaget velkommen, men vil peke på at nydyrking av myr bare er en del
av problemet knyttet til ødeleggelse av myr. Nedbygging av myr er også et stort problem.
D i s s e m e d l e m m e r vil derfor fremme følgende
forslag:
«Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med et lovforslag om forbud mot nedbygging av
myr.»
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 90 pst. av utslippene av klimagasser fra jordbruket er knyttet til fôr- og husdyrproduksjon. I følge Norsk
institutt for bioøkonomi, NIBIO, bidrar produksjonen
av storfekjøtt til cirka 35 pst. av klimagasser fra norsk
jordbruk, men bare 6 pst. av energien i norskprodusert
mat. Dersom vi hadde redusert forbruket av storfekjøtt
til det vi produserer i kombinasjon med melk, og økt
forbruket av vegetabilsk mat, ville klimagassutslippene
fra norsk landbruk blitt redusert med 14 pst. NIBIO viser også til at en betydelig del av den spesialiserte kjøttproduksjonen foregår på jord hvor det kan dyrkes korn.
Hvis vi hadde produsert korn på disse arealene, i stedet
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for gras til storfe, ville vi produsert langt mer mat i Norge. NIBIO konkluderer med at:
«Istedenfor å satse på kjøttproduksjon burde staten
satse på større produksjon og forbruk av sunne, proteinrike og stadig mer populære matvarer som erter og bønner.»
D e t t e m e d l e m mener at et viktig klima- og miljøtiltak er å gi norsk matjord sterkere vern og utnytte
den beste matjorda bedre til å produsere korn, grønnsaker, poteter og plantebasert protein. Videre må norsk
kjøttproduksjon baseres på norske beite- og grasressurser og bli mindre avhengig av importert protein som beslaglegger matjord i utlandet og bidrar til avskoging. En
klimavennlig landbrukspolitikk fordrer en langt tydeligere prioritering av små og mellomstore bruk, mer penger til forskning og sterkere statlige incentiver til klimavennlig og klimatilpasset omlegging på det enkelte
bruk, inkludert tiltak som øker organisk materiale i jorda og hindrer at jord ligger brakk.

Forslag fra mindretall
Forslag fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti:
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Forslag 6
Stortinget ber regjeringen endre regelverket for offentlige anskaffelser, slik at det i alle byggeprosjekter
som lyses ut på offentlig anbud, stilles krav om nullutslippskjøretøy og -maskiner der dette er teknisk mulig.
Dersom det ikke er mulig, skal det stilles krav om bærekraftig fornybar energi.
Forslag 7
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 for Stortinget om dette.
Forslag 8
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.
Forslag 9
Stortinget ber regjeringen innføre krav om CO2-fri
sement og betong i offentlige anbud fra 2025.

Forslag 1

Forslag 10

Stortinget ber regjeringen gjennomgå avgiftsregimet for havner og sjøtransport, slik at dette stimulerer
til å få mer gods over fra vei til sjø.

Stortinget ber regjeringen sørge for at man i tillatelser for nye oppdrettsanlegg stiller krav om nullutslipp
av klimagasser eller bruk av fornybart bærekraftig drivstoff for anlegget og driftsfartøy for disse anleggene senest fra 2020.

Forslag fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti
og Miljøpartiet De Grønne:
Forslag 2

Forslag 11

Stortinget ber regjeringen utarbeide sektorvise
handlingsplaner med utslippsbudsjett for hvordan utslippene skal reduseres fram mot 2030.

Stortinget ber regjeringen sikre at staten bidrar med
inntil 70 pst. av finansieringen av store kollektivinvesteringer mot at byene forplikter seg til tiltak for begrensning av biltrafikken gjennom byvekstavtaler.

Forslag 3
Stortinget ber regjeringen sørge for at forbud mot
fossil gass til oppvarming av bygninger blir gjeldende fra
2020.

Forslag 12
Stortinget ber regjeringen framskynde arbeidet
med å utvide tilbudet om byvekstavtaler til flere byer, i
tråd med fagetatenes anbefaling.

Forslag 4
Stortinget ber regjeringen innlemme innendørs
byggvarme under byggefasen, inkludert betongherding
og fasadetørk, som en del av forbudet mot fossil oppvarming fra 2020.

Forslag 13
Stortinget ber regjeringen om at arbeidet med byvekstavtalene også støtter opp under målsettingene om
fossilfri kollektivtrafikk og mål om nullutslipp fra bussene.

Forslag 5
Stortinget ber regjeringen i løpet av 2019 varsle et
forbud mot både fossil olje og gass i fjernvarmeanlegg
fra senest 1. januar 2020.

Forslag 14
Stortinget ber regjeringen følge opp Stortingets vedtak om å utarbeide krav i forskrift til lov om offentlige
anskaffelser om at alle nye ferger og rutebåter benytter
lav- eller nullutslippsteknologi når situasjonen tilsier at
det er mulig.
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Forslag 15

Forslag 24

Stortinget ber regjeringen som ledd i arbeidet med
å øke karbonbindingen i jord vurdere å slutte seg til
Frankrikes «4 per 1000-initiativ» og komme tilbake til
saken i forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2019.

Stortinget ber regjeringen sikre bruk av hydrogen
på ferjeanbudene på riksvegferjene som trafikkerer
Bodø–Værøy–Røst–Moskenes.
Forslag 25

Forslag 16

Stortinget ber regjeringen utrede rushtidsavgift for
flytrafikken på de fire største flyplassene i Norge.

Stortinget ber regjeringen sluttføre forhandlinger
om en avtale om klimakutt slik jordbrukets organisasjoner har tatt til orde for, og særlig vurdere snarlig utvidelse av oljefyringsforbud til også å gjelde landbrukets bygninger.

Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med et lovforslag om forbud mot nedbygging av myr.

Forslag fra Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og
Miljøpartiet De Grønne:

Komiteens tilråding

Forslag 17
Stortinget ber regjeringen stoppe planleggingen av
en tredje rullebane på Gardermoen.
Forslag 18
Stortinget ber regjeringen utrede en avgift på fossil
plastemballasje, men med mulighet for å forhandle
fram en forpliktende bransjeavtale for utslippsreduksjon med myndighetene.
Forslag 19
Stortinget ber regjeringen foreslå krav til eller miljøvekting av resirkulert og fossilfri (plast- og) materialbruk
for alle offentlige anskaffelser der det er mulig.
Forslag fra Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet
De Grønne:
Forslag 20
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 26

Komiteens tilråding fremmes av komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk
Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne.
K o m i t e e n har for øvrig ingen merknader, viser
til representantforslaget og råder Stortinget til å gjøre
følgende
vedtak:
I
Stortinget ber regjeringen legge fram en plan for
Stortinget om hvordan man skal redusere klimagassbelastningen fra byggematerialer, som grunnlag for
neste revidering av byggteknisk forskrift (TEK).
II
Stortinget ber regjeringen vurdere et krav til bruk
av en viss andel resirkulerte materialer i alle offentlige
byggeprosjekter.
III
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 21
Stortinget ber regjeringen stille krav om bruk av
minst 50 pst. hydrogen i oljeindustriens supplyflåte.
Det skal lages en opptrappingsplan for å nå målet, og
det skal stilles krav om at det første hydrogendrevne
skipet i supplyflåten tas i bruk senest i 2022.

IV
Stortinget ber regjeringen utrede ulike finansieringsmodeller for karbonfangst, i dialog med industrien og de involverte aktører, og våren 2019 legge fram
forslag for Stortinget til prinsipper for finansieringsmodell for det/de første karbonfangstanlegg(ene).

Forslag 22
Stortinget ber regjeringen sikre at elektriske varebiler gis fritak fra betaling for bom, ferje og parkering fram
til 2025.
Forslag 23
Stortinget ber regjeringen sikre at alle brenselcellebiler gis fritak fra betaling for bom, ferje og parkering
fram til 2025.

V
Stortinget ber regjeringen legge fram forslag til
forpliktende fremdriftsplan for investeringsbeslutning om CO2-fangst og -lagringsløsning basert på optimal industriell fremdrift, slik at man muliggjør investeringsbeslutning senest våren 2020. Forslaget
skal legges fram for Stortinget til behandling våren
2019.
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VI

XIV

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

Stortinget ber regjeringen i strategien for alternative drivstoff komme med en opptrappingsplan for
utbygging av minst 30 hydrogenfyllestasjoner innen
2025. Stasjonene skal betjene tungtransport, kollektivtrafikk, skipsfart, luftfart og personbil og sikre full
mobilitet med hydrogenkjøretøy i Norge.

VII
Stortinget ber regjeringen pålegge Enova å stimulere til økt bruk av hydrogen som reduksjonsmiddel
gjennom risikoavlastning og støtte til industriskala
demonstrasjonsanlegg og fullskala pilotprosjekt.

XV
Stortinget ber regjeringen komme med forslag til
endring av havneloven slik at kommuner kan begrense antall cruiseskip og størrelsen på disse samt kreve
at de bruker landstrøm.

VIII
XVI

Stortinget ber regjeringen utrede hvordan man
kan stille lavutslippskrav til sement/betong i offentlige anskaffelser slik at materialer produsert med CO 2fangst i større grad kan få et konkurransefortrinn, og
legge saken fram for Stortinget.

Stortinget ber regjeringen innføre miljødifferensiering av havneavgiftene og alle skipsrelaterte avgifter, slik at det blir lønnsomt å legge om til utslippsfrie
løsninger.

IX

XVII

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

Stortinget ber regjeringen legge fram en stortingsmelding om arbeidet med å kutte utslipp fra
transportsektoren basert på transportetatenes klimamål for ulike kjøretøygrupper slik det framkommer
gjennom arbeidet med Nasjonal transportplan, som
Stortinget har sluttet seg til. Meldingen må presentere en konkret opptrappingsplan for virkemiddelbruken for ulike kjøretøygrupper og framdriftsplaner for
opptrappingen på kortere sikt samt inneholde en
plan for hvordan man skal gjennomføre infrastrukturinvesteringer for å nå målsettingene. Meldingen må
særlig vektlegge hvordan en kan sikre tilstrekkelig
framdrift for å nå 2025-målet om at nye privatbiler,
bybusser og lette varebiler skal være nullutslippskjøretøy.

X
Stortinget ber regjeringen forhandle fram en forpliktende avtale med tilhørende CO2-fond for
næringstransporten etter modell av NOx-fondet.
XI
Stortinget ber regjeringen foreslå stans i planlagte økninger i baneavgifter for godstransport på jernbane eller kompensere godsselskapene for de planlagte økningene i baneavgifter for godstransport på
jernbane, for eksempel etter modell fra Danmark.

XVIII
XII
Stortinget ber regjeringen innarbeide i Enovas
mandat et mål om etablering av landstrøm/ladestrøm i de 20 havnene med størst utslipp, i 9 anløpshavner for Kystruta og i sårbare fjorder med mye cruisetrafikk.

Stortinget ber regjeringen styrke finansieringen
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.
XIX

XIII
Stortinget ber regjeringen stille krav om 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 gjennomgå støtteordningene for grøfting og drenering slik at de er tilpasset målsettingene om klimakutt og klimatilpasning.
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XX
Stortinget ber regjeringen gjennomføre en utredning av konsekvensene av klimaendringene for landbruket.
Oslo, i energi- og miljøkomiteen, den 17. januar 2019

Ketil Kjenseth

Sandra Borch

leder

ordfører
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VEDLEGG

Brev fra Klima- og miljødepartementet v/statsråd Ola Elvestuen til energi- og miljøkomiteen,
datert 5. november 2018
Representantforslag 15 S (2018-2019) om nye tiltak og
virkemidler for kutt i norske klimagassutslipp fra til
2020
Jeg viser til Energi- og miljøkomiteen oversendelse
av representantforslag 15 S (2018—2019) fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken, Lars Haltbrekken,
Kari Elisabeth Kaski, Arne Nævra, Espen Barth Eide og
Else-May Botten om nye tiltak og virkemidler for kutt i
norske klimagassutslipp fram mot 2020.
Klima er et satsningsområde for regjeringen. I
Jeløya-plattformen er klima fremhevet som en av seks
store utfordringer Norge står overfor, og regjeringen har
satt en rekke ambisiøse klimamål. I budsjettforslaget for
2019 prioriterer vi jernbane og byvekstavtaler høyt,
med kraftige økninger på begge områder. Bevilgningen
til Enova er foreslått styrket, og vi foreslår å bevilge mer
til arbeidet med CO2-håndtering. Ikke minst legger vi
opp til et stort løft for klima og miljø over bistandsbudsjettet, og har i budsjettet for 2019 blant annet foreslått
å bruke til sammen 3,2 mrd. kroner på regnskogsinitiativet.

I vurderingen av representantforslagene er det viktig å inkludere alle kostnadene som de ulike tiltakene
innebærer. Mange av forslagene kan innebære at det må
gjøres ytterligere investeringer i strømnettet. Dette er
kostnader som blir belastet husholdninger, næringsliv
og industri. I en situasjon med store omstillinger i energiinfrastrukturen i hele landet er det hensiktsmessig å
beholde fleksibilitet av hensyn til omstillingskostnadene og forskjellene i forsyningssikkerheten for energi i
ulike regioner. CO2-avgiften og innsatsen gjennom Enova bidrar til dette.
Jeg viser til vedlagte tabell med svar på punktene 137 i representantforslaget.
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UNDERVEDLEGG

1

2

3

Representantforslag 15 S (2018-2019)
Stortinget ber regjeringen sørge for at
forbud mot fossil gass til oppvarming av
bygninger gjeldende fra 2020, vedtas
første halvdel av 2019, slik at bransjen
kan forberede innføringen.

Vurdering
Naturgass og LPG er underlagt CO2- avgift. Fra 2016 har det gjennom
byggteknisk forskrift vært forbud mot all installasjon av fossil energi,
herunder fossil gass, i nye boliger og bygg.
Som varslet i Meld. St. 41 (2016—2017) Klimastrategi for 2030 — norsk
omstilling i europeisk samarbeid vil regjeringen i tillegg til dette utrede
mulighetene for reduksjon av utslipp fra bruk av gass til oppvarming
av bygninger. Det følger av utredningsinstruksen at nye regelverk må
utredes før de kan vurderes innført. En utredning vil inneholde en beskrivelse av omfanget av bruken av gass til oppvarming og en vurdering av hensiktsmessige virkemidler. Hensynet til forsyningssikkerhet
må også vektlegges. Vurderinger av nye virkemidler må ta hensyn til
næringens mulighet til å tilpasse seg. Et forbud mot bruk av fossil gass
til oppvarming allerede fra 2020, er ikke mulig hvis man skal gi byggeiere tilstrekkelig tid til å forberede og gjennomføre utskifting av energiløsning. Regjeringen vil orientere stortinget på egnet måte når
utredningene er ferdigstilt.
Stortinget ber regjeringen utvide forbu- Et slikt forbud er allerede vedtatt. Regjeringen vedtok i sommer fordet mot fossil oppvarming fra 2020 til å skrift om forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger.
gjelde forbud mot oppvarming i midler- Forskriften inkluderer også oppvarming i midlertidige bygninger.
tidige bygg, og at endringen vedtas i løpet av 2018, slik at bransjen kan
forberede innføringen.
Mineralolje, naturgass og LPG er underlagt CO2-avgift.
Stortinget ber regjeringen innlemme
innendørs byggvarme under byggefa- Det må være et mål at bygge- og anleggsplassene blir fossilfrie i fremtisen, inkludert betongherding og fasade- den. Regjeringen har satt i gang utredninger knyttet til dette for å se
tørk, som en del av forbudet mot fossil hvilke tiltak som er hensiktsmessige for å redusere utslipp fra bygge- og
oppvarming fra 2020, og vedta denne
anleggssektoren. Som varslet i Meld. St. 41 (2016—2017) Klimastrategi
endringen i løpet av 2018, slik at bran- for 2030 — norsk omstilling i europeisk samarbeid har regjeringen satt
sjen kan forberede innføringen.
i gang utredning av mulighetene for reduksjon av bruk av mineralolje
til oppvarming og bygningstørking ved bygge- og anleggsplasser. Miljødirektoratet har levert et kunnskapsgrunnlag om utslipp og tilgjengeligheten av alternativ teknologi. Utredningen viser at det i de fleste
tilfeller finnes gode alternativer til fossil byggvarme. Regjeringen arbeider også med en handlingsplan for fossilfrie bygge- og anleggsplasser
innen transportsektoren, som varslet i NTP. Transportetatene, Nye
Veier og Avinor har levert et kunnskapsgrunnlag, som nå er til vurdering i departementene. Regjeringen vil se disse to prosessene i sammenheng før det eventuelt foreslås nye virkemidler for bygge- og
anleggssektoren. Det følger av utredningsinstruksen at nye tiltak/regelverk må utredes før de kan vurderes innført. Vurderinger av nye virkemidler må ta hensyn til næringens mulighet til å tilpasse seg. Et
forbud mot bruk av mineralolje til byggvarme, allerede fra 2020, er
ikke mulig hvis man skal gi byggeiere tilstrekkelig tid til å forberede og
gjennomføre utskifting av energiløsning. Regjeringen vil orientere
stortinget på egnet måte når utredningene er ferdigstilt.
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Representantforslag 15 S (2018-2019)
Stortinget ber regjeringen i løpet av
2019 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 nullutslippskjøretøy og -maskiner der dette
er teknisk mulig. Dersom det ikke er
mulig, skal det krav om bærekraftig fornybar energi.

Vurdering
Det har over mange år vært benyttet sterke virkemidler for å fase ut fossile brensler i fjernvarme. Det betales grunnavgift på mineralolje, og
CO2-avgift for gass og mineralolje. Enova har siden 2002 støttet utbygging av fjernvarme, herunder også konvertering fra mineralolje til
biobrensel. Mineralolje i fjernvarmeanlegg framstår i dag som uaktuelt
til grunnlast, og stadig mindre aktuelt til spisslast. I 2017 utgjorde mineralolje kun 0,9 prosent av brenselsmiksen ifølge SSB. Naturgass brukes hovedsakelig som en spisslastkilde om vinteren, og utgjorde ifølge
SSB 3,8 prosent i 2017. Fjernvarmeselskaper over hele landet jobber
med å fase ut bruken av fossile kilder og erstatte dem med grønne alternativer.
Olje- og energidepartementet redegjorde for virkemidler for å fase ut
mineralolje i fjernvarme i Prop 1 S (2017-2018), jfr. anmodningsvedtak
nr. 455, 17. mars 2015. Departementet vil komme tilbake til spørsmål
om nye virkemidler for å fase ut mineralolje i fjernvarme. Utfasing av
naturgass i fjernvarme er ikke utredet. Vurderinger av nye virkemidler
må ta hensyn til næringens mulighet til å tilpasse seg. Et forbud mot
bruk av fossil olje og gass i fjernvarmeanlegg fra 1. januar 2020 er ikke
tilrådelig.
Regjeringen har, som redegjort for i punkt 3, satt i gang flere prosesser
hvor det vurderes tiltak og virkemidler for å redusere utslipp fra byggeog anleggssektoren, herunder utarbeidelse av en handlingsplan for
fossilfrie bygge- og anleggsplasser i transportsektoren.
I det nye anskaffelsesregelverket, som trådte i kraft 1.1.2017, er det inntatt miljøbestemmelser både i loven og tilhørende forskrifter. Oppdragsgiverne skal innrette sin anskaffelsespraksis slik at den bidrar til å
redusere skadelig miljøpåvirkning, og fremme klimavennlige løsninger der det er relevant. Dette stiller krav til at den enkelte oppdragsgiver gjennomgår sin anskaffelsespraksis, vurderer hvordan miljø- og
klimahensyn skal ivaretas i sin organisasjon og at dette igjen reflekteres i de enkelte anskaffelsene.
Hvordan miljøhensyn bør tas i de enkelte anskaffelsene vil variere. I regelverket gis derfor oppdragsgiverne nødvendig fleksibilitet til å vurdere på hvilken måte miljøkrav og -kriterier bør stilles for å ha best
klima- og miljøeffekt til lavest mulig kostnad.
Representantforslaget virker i overkant detaljert. I hvilket omfang og
på hvilket nivå det er hensiktsmessig å stille krav til oppdragsgiverne
om klima- og miljøvennlige anskaffelser i regelverket eller på annen
måte, er tema i den kommende stortingsmeldingen om offentlige anskaffelser og vil bli drøftet der.
Direktoratet for forvaltning og ikt (Difi) har utarbeidet grundig veiledning til hvordan oppdragsgiverne kan gjennomføre anskaffelser for utslippsfrie byggeplasser.
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Representantforslag 15 S (2018-2019)
Stortinget ber regjeringen legge frem en
plan for Stortinget om hvordan man
skal redusere klimagassbelastningen fra
byggematerialer, som grunnlag for neste revidering av byggteknisk forskrift
(TEK).

7

Stortinget ber regjeringen vurdere et
krav til bruk av en viss andel resirkulerte
materialer i alle offentlige byggeprosjekter.

8

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

9

Stortinget ber regjeringen sikre at staten
bidrar med 70 prosent av finansieringen
av store kollektivinvesteringer, mot at
byene forplikter seg til tiltak for begrensning av biltrafikken gjennom byvekstavtaler.

19

Vurdering
Byggteknisk forskrift legger viktige føringer for oppføring av nye bygninger. Flere av forskriftens bestemmelser er relatert til områdene miljø og energibruk, og det er blant annet forbud mot installasjon av
varmeinstallasjon med fossilt brensel. Produksjon, transport, bruk og
avvikling av byggematerialer kan ha en klimagassbelastning, der deler
av denne kan være knyttet til andre lands klimaregnskap, gjennom import av byggevarer. Kommunal- og moderniseringsdepartementet
vurderer løpende virkemiddelbruken ut fra hva som er hensiktsmessig. Ny byggteknisk forskrift (TEK17) er fremdeles under innfasing, og
obligatorisk fra 1. januar 2019. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har ikke besluttet hvordan neste utgave av TEK skal innrettes.
Det stilles ikke generelle krav til offentlige byggeprosjekter (kommuner, fylkeskommuner og staten) på dette området. Når det gjelder statlige byggeprosjekter i regi av Statsbygg stilles det heller ikke spesifikke
krav til andel resirkulerte materialer. Det vektlegges imidlertid at materialbruk ses i en helhetlig miljømessig sammenheng. Omfanget og
mulighetene for miljøvennlige materialer vil variere fra prosjekt til
prosjekt. Statlige byggeprosjekter har ulik karakter og skal dekke ulike
behov (f.eks. sikkerhet). Det er på nåværende tidspunkt ikke hensiktsmessig med generelle krav til materialbruk.
Offentlige leietakere består av kommunale, fylkeskommunale og statlige virksomheter.
For ordinære kontorlokaler skal statlige virksomheter leie dette i markedet forutsatt at det er et velfungerende marked på den aktuelle lokalitet. Krav om energiklasse A for eksisterende lokaler vil mange steder
begrense markedet betydelig og redusere muligheten for en helhetlig
vurdering av anskaffelsen. I tillegg er det grunn til å være varsom med
å stille for detaljerte og spesifikke krav som generelle føringer.
I Nasjonal transportplan 2018-2029 er det lagt til grunn at staten skal
dekke 50 pst. av investeringskostnadene for de viktigste kollektivtransportløsingene i de fire største byområdene. I NTP 2018-2029 er det lagt
til grunn statlig delfinansiering av følgende fem prosjekter i neste planperiode; Fornebubanen, Metrotunnel, Bybane til Fyllingsdalen,
Metrobuss trinn 1 og Bussveien på Nord-Jæren.
Hvis staten skal dekke 70 prosent av kostnadene ved disse prosjektene,
må det statlige bidraget økes med om lag 10 mrd. kr, gitt gjeldende
kostnadsanslag. Ved å øke det statlige bidraget til 70 pst. i viktige kollektivprosjekter nedprioriteres andre infrastrukturtiltak og drift av
kollektivtransport, gitt rammene i NTP.
Regjeringen legger ikke opp til å øke det statlige bidraget til 70 pst. i viktige kollektivprosjekter.
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Representantforslag 15 S (2018-2019)
10 Stortinget ber regjeringen framskynde
arbeidet med å utvide tilbudet om byvekstavtaler til flere byer, i tråd med fagetatenes anbefaling.

Innst. 138 S – 2018–2019

Vurdering
Rammeverket for byvekstavtalene er omtalt i Meld. St. 33 (2016-2017)
Nasjonal transportplan 2018-2029. Her går det fram at ordningen er
avgrenset til de ni største byområdene.
Arbeidet med byvekstavtalene krever store administrative og økonomiske ressurser både fra staten og lokale myndigheter. I Nasjonal
transportplan 2018-2029 er det lagt til grunn at en slik organisering
bør avgrenses til de største byområdene, der miljø- og mobilitetsutfordringene er mest omfattende.
En eventuell utvidelse til flere byer med utgangspunkt i de økonomiske rammene som er lagt til grunn i Nasjonal transportplan 2018-2029,
vil måtte gi en reduksjon i de statlige bidragene
til de ni største byområdene, der utfordringene er størst. I tråd med Nasjonal transportplan 2018-2029 vil regjeringen rette hovedinnsatsen
mot de ni største byområdene også fremover, og legger ikke nå opp til
å utvide ordningen til å gjelde flere byområder. Om ordningen skal utvides til flere byområder kan være aktuelt å vurdere ved neste rullering
av transportplanen.
11 Stortinget ber regjeringen om at arbei- Byvekstavtalene er et viktig verktøy for å få flere til å reise kollektivt, sykle og gå i byområdene, og for å sørge for en målrettet arealbruk som
det med byvekstavtalene også støtter
opp under målsetningene om fossilfri reduserer transportbehovet og gir bedre utnyttelse av dagens kapasitet
kollektivtrafikk og mål om nullutslipp i transportsystemet. Det overordnede målet for avtalene er nullvekst i
persontransport med bil i byområdene. Sammen med en satsing på
på bussene.
null- og lavutslippskjøretøy, vil en slik utvikling redusere klimagassutslippene fra bytransporten. I byvekstavtalene vil staten bidra med 50
pst. av prosjektkostnadene i de viktigste fylkeskommunale kollektivtransportprosjekter i de fire største byområdene.
Fylkeskommunene er ansvarlige for valg av teknologi og drivstoff for
lokal kollektivtransport. I de fire største byområdene, som er aktuelle
for statlig delfinansiering av store kollektivtransportprosjekter, har lokale myndigheter og kollektivselskapene allerede satt seg ambisiøse
mål. I Nasjonal transportplan 2018- 2029 har regjeringen satt mål om
at nye busser skal være nullutslippskjøretøy eller bruke biogass i 2025.
Den statlige delfinansieringen av lokal kollektivtransport (50/50-ordningen) i byvekstavtalene vil bidra til at det bygges ut kollektivtransportløsninger som på en kostnadseffektiv måte reduserer
klimagassutslipp og lokale miljøproblemer. Ved behov kan det ev. vurderes om retningslinjene for slik statlig delfinansiering må justeres
hvis utviklingen i byområdene ikke går i ønsket retning, jf. handlingsplanen for kollektivtransport som utarbeides av regjeringen.
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Representantforslag 15 S (2018-2019)
12 Stortinget ber regjeringen legge fram en
stortingsmelding om arbeidet med å
kutte utslipp fra transportsektoren basert på transportetatenes klimamål for
ulike kjøretøygrupper arbeidet med Nasjonal transportplan, som Stortinget
har sluttet seg til. Meldingen må presentere en konkret opptrappingsplan for
virkemiddelbruken for ulike kjøretøygrupper, framdriftsplaner for opptrappingen på kortere sikt, samt inneholde
en plan for hvordan man skal gjennomføre infrastrukturinvesteringer for å nå
målsetningene. Meldingen må særlig
vektlegge hvordan sikre tilstrekkelig
framdrift for å nå 2025-målet om at nye
privatbiler, bybusser og lette varebiler
være nullutslippskjøretøy.

21

Vurdering
I Jeløya-plattformen går regjeringen inn for å halvere utslippene fra
transportsektoren innen 2030. Dette forutsetter forbedringer av teknologisk modenhet i ulike deler av transportsektoren.
De borgerlige partienes miljøomlegging av engangsavgiften, samt videreføringen av avgiftsfordelene for nullutslippsbiler, har ført til store
utslippskutt. Gjennomsnittlig CO2-utslipp for nye personbiler er redusert fra 123 gram/km i 2013 til 82 gram/km i 2017. Det betyr at Stortingets svært ambisiøse mål om 85 gram per kilometer innen 2020 ble
nådd tre år før tiden. Gjennomsnittlig CO2-utslipp for alle nye personbiler registrert fra januar til september i 2018 var 74 gram/km. Nye elbiler hadde en markedsandel på 28 prosent de tre første kvartalene i
2018 og inkluderer vi bruktimporten av elbiler, er andelen vel 31 prosent. Det er ingen tvil om at Norge er verdensledende på dette området.
Regjeringen vil legge frem en handlingsplan for infrastruktur for alternative drivstoff der fremtidig utvikling av infrastruktur for alternative
drivstoff i transport vil omtales. Enova gjør en betydelig innsats for å
fremme investeringer i infrastruktur for nullutslippskjøretøy, herunder vurderinger av behov og lønnsomhet. Regjeringen arbeider
med en handlingsplan for fossilfri kollektivtrafikk innen 2025, og i Nasjonal transportplan 2018- 2029 har regjeringen satt mål om at nye
busser skal være nullutslippskjøretøy eller bruke biogass i 2025.
Regjeringen rapporterer årlig på utviklingen av andelen nullutslippskjøretøy ifht. måltallene og vil ifølge Klimastrategimeldingen vurdere
behovet for endringer i virkemidler i lys av utslippsutviklingen.
Samferdselsdepartementet er videre i gang med planleggingen av neste NTP, en stortingsmelding der oppfølging av utviklingen av nullutslippskjøretøy vil ha en naturlig plass.
Regjeringen arbeider med en plan for å nå målet om en fossilfri kollek13 Stortinget ber regjeringen legge fram
tivtrafikk innen 2025. Også anmodningsvedtak 663, mai 2018 vil bli
forslag om hvordan offentlige anbud
skal brukes til å fremme nullutslippsløs- vurdert i arbeidet med planen:
ninger i kollektivtransporten, slik at all Stortinget ber regjeringen sikre, gjennom krav og/eller støtteordninger, at
fergestrekninger og hurtigbåter på offentlig anbud benytter null- eller
offentlig transport blir fossilfri innen
lavutslippsteknologi, der det ligger til rette for det.
2025.
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Representantforslag 15 S (2018-2019)
14 Stortinget ber regjeringen ekskludere
biodrivstoff med høy avskogingsrisiko
fra det avgiftsfrie biodrivstoffmarkedet.
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Vurdering
Ved behandlingen av Meld. St. 2 (2016 – 2017) Revidert nasjonalbudsjett 2017, jf. Innst. 401 S (2016–2017), fattet Stortinget følgende anmodningsvedtak (nr. 1104):
«Stortinget ber regjeringen utrede muligheten for differensiert avgift på
biodrivstoff utenfor omsetningskravet med sikte på å fremme bærekraftig biodrivstoff. EØS-rettslige konsekvenser må vurderes nærmere.»
Oppfølgingen av anmodningsvedtaket er nærmere omtalt i Prop. 1 LS
(2018-2019) Skatter, avgifter og toll 2019:
«Biodrivstoff omsatt innenfor omsetningskravet er ilagt veibruksavgift
med samme satser som tilsvarende fossile drivstoff. De siste årene har
omsatt mengde biodrivstoff vært høyere enn omsetningskravet, og en
betydelig andel av omsatt mengde biodrivstoff har derfor ikke blitt
ilagt veibruksavgift.
Omsetningskravet er fastsatt økt fra 12,0 pst. i 2019 til 20 pst. i 2020. Det
forventes at omsetningskravet overoppfylles for 2019, men det er
sannsynlig at det alt vesentligste av biodrivstoffet som omsettes i 2020,
vil bli omsatt innenfor omsetningskravet. I 2020 vil derfor veibruksavgiften i praksis omfatte det alt vesentligste av omsatt biodrivstoff.
Regjeringen vil arbeide videre med spørsmålet om å innføre veibruksavgift på biodrivstoff utenfor omsetningskravet og komme tilbake til saken i statsbudsjettet for 2020.»
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Representantforslag 15 S (2018-2019)
15 Stortinget ber regjeringen forhandle
fram en forpliktende avtale med tilhørende CO2-fond for næringstransporten, etter modell fra NOx-fondet.

23

Vurdering
Arbeidet med CO2-fond er omtalt i Prop. 1 S (2018-2019) Klima- og
miljødepartementet:
«I samband med Stortingets behandling av Nasjonalbudsjettet 2017
ba Stortinget regjeringen «igangsette en prosess med berørte næringsorganisasjoner om etablering av en miljøavtale med tilhørende CO2-fond»
(vedtak 108, punkt 1).
I Revidert nasjonalbudsjett 2017 rapporterte regjeringa om prosess,
innretning og mogleg tidsløp for eit CO2-fond. Her vart det mellom
anna uttrykt at eit eventuelt CO2-fond finansierast gjennom ei løyving
på utgiftssida til statsbudsjettet, og at det ikkje vert gjeve heilt eller delvis fritak for CO2-avgift for verksemder knytte til eit eventuelt CO2fond, slik næringslivet har ønskt.
Ved Stortingets handsaming av Revidert nasjonalbudsjett 2017 ba
Stortinget regjeringa i vedtak 1110 mellom anna 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. Forhandlingene skal ta utgangspunkt både i de argumenter og løsninger som fremføres i RNB og de forslag næringslivet har spilt inn om en modell basert på NOx-fondet. Et
privat fond skal vurderes, samtidig som det må foretas en grensedragning
mellom et CO2-fond og eksisterende virkemidler, herunder Enova.»
Klima- og miljødepartementet har, saman med næringslivet, hatt ein
prosess med drøftingar om eit CO2-fond for næringstransport og tilhøyrande miljøavtale. Drøftingane har pågått mellom Klima- og miljødepartementet og næringslivet ved NHO og fleire av dei
transportrelaterte næringsorganisasjonane. Det er utarbeidd eit kunnskapsgrunnlag for eit mogleg CO2-fond, og det har blitt utgreidd fleire
ulike innretningar av eit CO2-fond og ulike typar finansieringsmodellar. Miljødirektoratet har utvikla ein tiltaksmodell for å berekne kostnader og potensial for utsleppsreduksjonar som del av
kunnskapsgrunnlaget. Kluge Advokatfirma har utgreidd statsstøtterettslege problemstillingar
for ulike modellar av eit privat CO2-fond. Thema Consulting har på
oppdrag frå NHO med fleire, utarbeidd ein rapport om teknologiutvikling og insentiv for klimavennleg næringstransport.
Regjeringa er oppteken av at klimapolitikken er basert på verkemiddel
ut frå kriteriet om at forureinar skal betale og at klimamåla blir nådd til
lågast mogleg kostnad og med størst mogleg sikkerheit. Hovudverkemidla i norsk klimapolitikk er sektorovergripande verkemiddel i form
av klimagassavgifter og omsettbare kvoter. Regjeringa har derfor signalisert at det ikkje blir gitt redusert CO2-avgift for verksemder tilslutta
eit eventuelt CO2-fond, og at den har som utgangspunkt at eit eventuelt CO2-fond blir finansiert over statsbudsjettet si utgiftsside og blir administrert av Enova.
Å leggje ordninga til Enova har fleire fordelar. Transportsektoren er allereie i dag eit av dei største områda under Enova, og det er kompetanse og system på plass for å løyse oppgåva på ein effektiv måte. Ei
miljøavtale med tilhøyrande CO2-fond forvalta av Enova vil kunne
komme raskt i gang med tanke på avklaringar med ESA. Støtte til investeringar i nullutsleppsteknologiar til køyretøy og fartøy må òg sjåast i
samanheng med støtte til utbygging av lade- og fylleinfrastruktur for
nullutsleppstransport, og Enova vil kunne koordinere dette godt. Ei
ordning gjennom Enova vil kunne innrettast slik at den er svært enkel
å bruke både for store og små transportselskap.
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Vurdering
Departementet har invitert næringslivet til å gi innspel på korleis dei
kan ha ein føremålstenleg medverknad på utformingar av ordningar
under Enova. Næringslivet har primært ønskt ein modell der det blir
gitt avgiftsfritak frå CO2-avgifta og oppretta eit privat CO2-fond. Eit
slikt privat fond vil kunne innebere høge administrasjonskostnader og
utfordringar med omsyn til kontroll.
Utgreiingane frå Kluge Advokatfirma viser òg at tildelingar frå eit privat fond truleg også vil utgjere statsstøtte og dermed bli avgrensa av
statsstøtteregelverket på same måte som støtte frå Enova. Dersom all
næringstransport på land og sjø skulle få fritak for CO2-avgift, vil det årlege provenytapet kunne bli 4,5 mrd. kroner. Provenytapet må dekkast
inn gjennom auka skatter på andre grunnlag og/eller reduserte løyvingar til andre føremål på statsbudsjettet.
Drøftingane med næringslivet pågår framleis. Det er semje om behovet for å stimulere innfasinga av låg- og nullutsleppsteknologi på nye
område.
Enova har frå og med 2015 gitt støtte til klimatiltak i transportsektoren. Støtta er trappa kraftig opp og i 2017 fikk 177 prosjekt i transportsektoren samla om lag 1,1 mrd. kroner i støtte frå Enova. I tillegg kjem
støtte til andre sektorar. Regjeringa foreslår ei auka overføring til Enova gjennom Klima- og energifondet på 344,5 mill. kroner, samanlikna
med saldert budsjett for 2018. Midlane skal prioriterast til tiltak som
gir størst mulig utsleppsreduksjonar i ikkje-kvotepliktig sektor. Særleg
innan transportsektoren er det mogleg å skalere opp innsatsen på å
fase inn null- og lågutsleppsteknologi. Regjeringa ser denne satsinga i
samanheng med drøftingane med næringslivet, og ønskjer å halde
fram dialogen om gode samarbeidsløysingar mellom myndigheitene
og næringslivet.»
I dag stiller staten krav til nullutslippsløsninger der det er mulig i riks16 Stortinget ber regjeringen følge opp
Stortingets vedtak om å utarbeide krav i veifergeanbud.
forskrift til lov om offentlige anskaffel- "Stortingets vedtak" er en henvisning til anmodningsvedtak nr. 957
ser om at alle nye ferger og rutebåter be- (2016-2017).
Ved behandlingen av Klimastrategimeldingen vedtok Stortinget et
nytter lav- eller nullutslippsteknologi
nytt vedtak om samme tema (nr. 663 (2017-2018)): Stortinget ber regjenår situasjonen tilsier at det er mulig.
ringen sikre, gjennom krav og /eller støtteordninger, at fergestrekninger
og hurtigbåter på offentlig anbud benytter null- eller lavutslippsteknologi, der det ligger til rette for det."
Vedtaket vil bli behandlet i arbeidet med plan for fossilfri kollektivtrafikk innen 2025, jf. prop. 1 S (2018-2019) side 22, der også ferger og hurtigbåter omtales. Videre jobber regjeringen med en handlingsplan for
grønn skipsfart.
Representantforslaget går lenger enn dagens situasjon og Stortingets
nylige vedtak ettersom det foreslår å pålegge null- og lavutslippskrav til
fylkeskommunale ferger og hurtigbåter. Dette innebærer at støtte fra
Enova og/eller NOx-fondet trolig ikke vil være mulig da eventuell støtte
ikke vil være utløsende for å realisere investeringen.
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17 Stortinget ber regjeringen stoppe planlagte økninger i baneavgifter for godstransport på jernbane eller kompensere
godsselskapene for de planlagte økningene i baneavgifter for godstransport på
jernbane, for eksempel etter modell fra
Danmark.

Vurdering
Infrastrukturavgiften for jernbanen er det etter reformen Bane NOR
som krever inn. Avgiften utgjør en liten andel av godsselskapenes kostnader, og inntektene fra avgiften brukes blant annet på drift og vedlikehold av jernbanesporet, som kommer godstransporten til gode.
Brukeravgift er også viktig for å gi optimal bruk av infrastrukturen. Begrunnelsen for å ta betalt for bruk av jernbanesporet er at togselskapene skal dekke slitasjen de selv påfører infrastrukturen. Dette er en
viktig del av jernbanereformen hvor en ønsker å gi riktige insentiver
med et mer forretningsmessig forhold mellom infrastrukturbruker
(togselskapene) og infrastruktureier (Bane NOR). Det er nedsatt en arbeidsgruppe som ser på mulighetene for en eventuell støtteordning
for godstransport på jernbanen.
18 Stortinget ber regjeringen utrede en av- En mulig avgift på plastemballasje basert på fossilt CO2-innhold, ble
gift på fossil plastemballasje, men med vurdert i budsjettet for 2016, jf. Prop. 1 LS (2015-2016) Skatter, avgifter
mulighet å forhandle fram en forplik- og toll 2016, side 151. Der ble det påpekt at de fleste varer er pakket i
tende bransjeavtale for utslippsreduk- plast. En ny avgift på plastemballasje ville innebære at det avgiftspliksjon med myndighetene.
tige vareomfanget blir meget stort. Dette vil gi store økonomiske og administrative konsekvenser for både importører, produsenter og
avgiftsmyndighetene. En slik omfattende avgiftsplikt ville også blitt
svært vanskelig å avgrense og kontrollere. Toll- og avgiftsdirektoratets
vurdering var at en ny avgift på plastemballasje ikke er gjennomførbar.
Regjeringen konkluderte derfor med at det ikke bør innføres en slik avgift. Finanskomiteens flertall sluttet seg til regjeringens forslag.
19 Stortinget ber regjeringen foreslå krav Reduksjon av miljøkonsekvenser som følge av bruk av plastprodukter
er et område regjeringen prioriterer høyt. Regjeringen har gitt Difi i
til eller miljøvekting av resirkulert og
fossilfri (plast- og) materialbruk for alle oppdrag å utarbeide veiledning til hvordan offentlig sektor kan kutte
offentlige anskaffelser der det er mulig. unødvendig plastbruk i sine anskaffelser. Veiledningen skal være tilgjengelig på nett innen 31.12.2018.
Difi planlegger også å komme med veiledning om sirkulære anskaffelser neste år. Da vil det bli innarbeidet hvordan oppdragsgiverne kan
stille krav eller vekte resirkulerbart materiale i alle kriteriesettene der
det vil være relevant. Eksempelvis vil gjenbruk av byggematerialer
være relevant å legge inn i miljøkriteriesettene for byggeanskaffelser.
Fossilfri plast kan være både resirkulert plast og bioplast. Å bruke mer
resirkulert plast til å produsere plastemballasje kan gi reduserte klimagassutslipp og energibruk sammenlignet med bruk av jomfruelig råvare. I et lavutslippssamfunn bør biologiske råvarer erstatte fossile
råvarer så langt det er praktisk og økonomisk forsvarlig. Gitt en begrenset tilgang, bør imidlertid biomasse brukes på områder der det totalt
sett gir størst positive klima- og miljøeffekter. For å sikre at de klima- og
miljømessige konsekvensene av å stimulere til økt bruk av biobasert
plast er bedre samlet sett, vi det være behov for økt kunnskap om alle
klima- og miljøeffekter over hele livsløpet.
Klima- og miljødepartementet har bedt Miljødirektoratet utarbeide
en rapport hvor det redegjøres for dagens status for produksjon og
bruk av plast basert på biologisk materiale. Rapporten skal redegjøre
overordnet for produksjon og bruk av slik plast nasjonalt og globalt,
herunder beskrive aktuelle råvarer og bruksområder. Konsekvenser av
slike typer plast for avfallsbehandling, inkludert materialgjenvinning
av plast, skal beskrives overordnet med vekt på norske forhold. Miljødirektoratet leverer sin rapport i løpet av høsten 2018.
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20 Stortinget ber regjeringen sørge for at
man i tillatelser for nye oppdrettsanlegg
stiller krav om nullutslipp av klimagasser eller bruk av fornybart bærekraftig
drivstoff for anlegget og driftsfartøy for
disse anleggene senest fra 2020.
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Vurdering
All bruk av mineralske produkter i oppdrettsnæringen, både i fartøy og
i aggregater, er omfattet av den generelle satsen i CO2-avgiften som i
2018 tilsvarer 500 kroner per tonn CO2. Avgiftssatsene foreslås prisjustert i 2019. I Jeløya-plattformen varsles det at regjeringen vil trappe
CO2-avgiften gradvis opp i perioden. Økt CO2-avgift vil forsterke insentivene til å ta i bruk lav- og nullutslippsløsninger i alle sektorer, også i
oppdrettsnæringen.
Videre gir Enova støtte til energi- og klimatiltak i næringslivet, herunder i oppdrettsnæringen. Enova gir støtte til å erstatte dieselaggregater på oppdrettsanlegg med landstrøm. Siden 2014 har Enova støttet
36 prosjekter som omfatter 82 lokaliteter. De samlede merkostnadene
ved tiltakene har vært på vel 211 mill. kroner og Enova har støttet prosjektene med 44,4 millioner kroner – i snitt 21 prosent av merkostnadene. Prosjektene har bidratt til å redusere dieselforbruket i
oppdrettsnæringen med nær 6 mill. liter og CO2-utslippene med om
lag 16 000 tonn. Enova har også gitt støtte til energi- og klimatiltak i
skip, herunder oppdrettsnæringens arbeidsbåter og brønnbåter. Verdens første batterihybrid arbeidsbåt til bruk i oppdrettsanlegg ble sjøsatt og tatt i bruk i 2017 og en batterihybrid slaktebåt er planlagt satt i
drift høsten 2018. Begge fartøyene har mottatt støtte fra Enova. Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2019 å øke overføringene til Enova
med 344 mill. kroner. Enova skal også spisses som klimavirkemiddel i
neste styringsavtale med staten.
Kombinasjonen av CO2-avgift og støtte fra Enova til energi- og klimatiltak gir allerede oppdrettsnæringen insentiver til å utvikle og ta i bruk
lav- og nullutslippsløsninger. En videre opptrapping av CO2-avgiften,
slik som varslet i Jeløya-plattformen, og en styrking av Enova, vil forsterke disse insentivene.
Forslaget fra Stortinget om krav kan ha flere ulemper. Slike krav kan
komplisere forvaltningen av havbruksnæringen, både ved klarering av
lokaliteter og i driftsfasen. Videre kan slike krav bidra til å redusere næringens innsats for å redusere andre aktuelle miljøutfordringer, slik
som lakselus. Dagens lokalitetsstruktur må anses som en medvirkende
årsak til de lakselusutfordringene næringen nå opplever, og etablering
av nye lokaliteter eller anlegg med ny teknologi som bidrar til å bedre
strukturen eller redusere utslipp av lakselus er i den sammenheng viktig. Det vises i den forbindelse til at flere aktører nå arbeider med å flytte produksjonen lenger til havs eller inn i lukkede anlegg, og det er
viktig at disse aktørene ikke skal oppleve det som mindre attraktivt å
investere i slike tiltak.
I forbindelse med Stortingets behandling av Klimastrategimeldingen
(Meld. St. 41 (2016-2017) 3. mai 2018 fattet Stortinget følgende vedtak:
"Stortinget ber regjeringen utrede virkemidler for at oppdrettsnæringen
kan kutte sine klimagassutslipp, og komme tilbake til Stortinget med det."
Regjeringen arbeider med oppfølging av anmodningsvedtaket av 3.
mai 2018, og vil foreta en helhetlig vurdering i tråd med Stortingets
vedtak. Regjeringen vil komme tilbake til Stortinget på egnet tidspunkt.
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21 Stortinget ber regjeringen innarbeide i
Enovas mandat et mål om etablering av
landstrøm/ladestrøm i de 20 havnene
med størst utslipp, i 9 anløpshavner for
Kystruta og i sårbare fjorder med mye
cruisetrafikk.

22 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.

27

Vurdering
I styringsavtalen med Enova for perioden 2017-2020 ligger det et særlig vilkår om at Enova skal bidra til utvikling av drivstoffinfrastruktur
for utslippsfri land- og sjøtransport, herunder el og hydrogen. Siden
Enova i 2016 lanserte sitt program for støtte til utbygging av landstrøm
har de til sammen tildelt over 415 millioner kroner til 66 landstrømprosjekter. Enova ønsker gjennom satsingen å legge til rette for varige
markedsendringer slik at det blir rutine å koble skip til strøm når de
ligger i havn. Hurtigrutehavner som hittil har fått støtte til bygging av
landstrømanlegg er Bergen, Trondheim, Ålesund og Tromsø. I tillegg
har havner i blant annet Drammen, Kristiansund, Stavanger og Båtsfjord fått støtte til utbygging av landstrømanlegg. Det er viktig at landstrøm blir en del av en bredere satsing på teknologi og løsninger som
kan redusere utslipp fra maritim sektor generelt. Gjennom blant annet
Enova skal staten være med å hjelpe innovative aktører som er villige
til å ta risiko for å utvikle en mer klimavennlig næring.
Sjøfartsdirektoratet har på oppdrag fra KLD utredet og foreslått strengere krav til utslipp til luft og sjø fra skip som seiler i verdensarvfjordene. Som en del av dette arbeidet har direktoratet foreslått nye krav som
i praksis vil bety et forbud mot bruk av tungolje som drivstoff i verdensarvfjordene fra 1.1. 2019. Forslaget er nå på høring med høringsfrist 7. desember 2018.
Som et neste skritt vil det være aktuelt å vurdere tilsvarende krav for
skip også i andre fjorder.
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23 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.
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Vurdering
Eksisterende rammeverk gir sterke insentiver til at selskapene velger
energiløsninger med så lave utslipp som mulig, herunder at de vurderer spørsmål om forsyning med kraft fra nettet. Tiltaket "Delelektrifisering av Kårstø prosesseringsanlegg" ble utredet i Klimakur 2020. Basert
på tiltakets reduskjonspotensial og kostnad, ble ikke dette tiltaket inkludert i Miljødirektoratets rapport fra 2015 (Klimatiltak og utslippsbaner mot 2030 M-386).
Haugalandet er et område med lite kraftproduksjon og stort kraftforbruk, hvorav industriforbruket utgjør en betydelig andel. I Statnetts
konseptvalgutredning "Forsyning av økt kraftforbruk på Haugalandet"
(2015) viser Statnett til at industriforbruket er særlig sårbart for strømavbrudd. Dagens nivå på forsyningssikkerhet innebærer at kraftforsyningen kan opprettholdes selv om en av ledningene inn til området er
utkoblet, og Statnett mener at det minimum må være dagens nivå på
forsyningssikkerhet i området.
Ifølge Statnetts nettutviklingsplan (2017) vil en forbruksvekst på mer
enn ca. 400 MW på Haugalandet innebære at dagens forsyningssikkerhet ikke kan opprettholdes. Deler av Kårstø-terminalen forsynes med
kraft fra nettet i dag. Ifølge Gassco vil fullelektrifisering innebære at
kraftbehovet til prosesseringsanlegget på Kårstø øker med en god del
mer enn 400 MW.
Det er derfor vanskelig å pålegge Kårstø prosessanlegg å elektrifisere
terminalen ytterligere med kraft fra nettet, jf. besvarelsen på representantforslag 16 S (2017-2018) av november 2017.
I tillegg er det flere planer om forbruksvekst i kraftintensiv industri på
Haugalandet. Olje- og energidepartementet har til behandling Equinors konsesjonssøknad for å forsyne Johan Sverdrup-prosjektets fase 2
med kraft fra land, noe som vil øke Utsirahøydens kraftuttak fra land
med 200 MW.
Hydro er i tillegg i gang med å teste ny produksjonsteknologi på Karmøy. Dersom Hydro utvider pilotanlegget til et nytt fullskala aluminiumsverk, vil det innebære en ytterligere forbruksøkning på 385 MW.
Videre er det planer om økt forbruk fra annen næringsvirksomhet på
Haugalandet.
I august 2017 sendte Statnett melding til Norges vassdrags- og energidirektorat om en ny kraftledning for å legge til rette for økt kraftforbruk på Haugalandet. En ny ledning har en anslått kostnad på 1150 –
1350 millioner kroner. Statnett skal etter planen søke om konsesjon
for ledningen i 2020 og forventet byggetid er tre år. En ny ledning vil
derfor ikke ferdigstilles innen 2020.
En eventuell ny ledning vil kunne legge til rette for alle de andre kjente
forbruksplanene i regionen, men dagens nivå av forsyningssikkerhet
vil ikke kunne garanteres dersom hele terminalen skal forsynes fra nettet i tillegg.
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24 Stortinget ber regjeringen utrede ulike
finansieringsmodeller for karbonfangst,
i dialog med industrien og de involverte
aktører, og våren 2019 legge frem forslag
for Stortinget til prinsipper for finansieringsmodell av det/de første karbonfangstanlegg(ene).
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Vurdering
I Stortingsvedtak nr. 1007, 15. juni 2018 står det: "Stortinget ber regjeringen ferdigstille kvalitetssikringen knyttet til CO2-fangstprosjektet til Fortum Oslo Varme, gitt at den kvalitetssikrede informasjonen tilsier
forprosjektering av Fortums anlegg som omtalt i Prop. 85 S (2017-2018).
Stortinget ber regjeringen på egnet måte i løpet av våren 2019 legge fram
en orientering om aktuelle finansieringsmodeller for fullskala fangst,
lagring og transport av CO2". Olje- og energidepartementet vil komme
tilbake til Stortinget på egnet måte i løpet av våren 2019 med en orientering om aktuelle finansieringsmodeller for fullskala CO2-håndte-

25 Stortinget ber regjeringen legge frem
forslag til forpliktende fremdriftsplan
for investeringsbeslutning om CO2fangst og -lagringsløsning basert på optimal industriell fremdrift, slik at man
muliggjør investeringsbeslutning senest
våren 2020. Forslaget skal legges fram
for Stortinget til behandling våren 2019.

26 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.

ring.
Regjeringen har en ambisjon om å realisere en kostnadseffektiv løsning for fullskala CO2-håndtering, gitt at dette gir teknologiutvikling i
et internasjonalt perspektiv. Det gjennomføres nå forprosjektering av
CO2 fangst ved Norcem og Fortum Oslo Varmes anlegg. Videre skal
Equinor, i samarbeid med Shell og Total, gjennomføre forprosjektering av transport og lagring av CO2. Når forprosjektering er fullført og
ekstern kvalitetssikring er gjennomført, vil regjeringen vurdere om et
demonstrasjonsprosjekt bør realiseres. Regjeringens vurdering vil legges fram for Stortinget. En investeringsbeslutning kan fattes i 2020/
2021.
Både staten og industriaktørene er opptatt av å følge et godt industrielt
prosjektløp for demonstrasjonsprosjektet. Det innebærer at vi må bruke nødvendig tid på planleggingen av prosjektet. Regjeringen ønsker
ikke å øke risikoen i prosjektet ved å forsere tidsplanen. Regjeringen
ønsker at industriaktørene og staten får tilstrekkelig tid til å gjennomføre nødvendig planlegging før en beslutning fattes.
Det er allerede på plass virkemidler for å redusere klimagassutslipp fra
industrien, både prosessutslipp og utslipp fra oppvarming av bygninger.
Prosessutslipp fra industrien omfattes av EUs kvotesystem. Kvotesystemet vil tvinge fram betydelige utslippsreduksjoner på felleseuropeisk nivå. Det betyr at også norske kvotepliktige virksomheter må
omstille seg. En omstilling av kvotepliktig virksomhet til produksjon
med betydelig lavere utslipp enn i dag forutsetter langsiktige teknologiutviklingsløp.
Videre har norsk prosessindustri i sitt veikart satt seg en visjon om å
øke verdiskapingen betydelig gjennom økt produksjon og utvikling av
nye prosesser og produkter, samtidig som at klimagassutslippene skal
reduseres til null. Dette skal skje blant annet ved å fase ut fossile brensler med fornybare brensler.
I tillegg er utslippene fra bruk av fossil olje til oppvarming av bygninger
omfattet av det nylig vedtatte oljefyrforbudet. Dette gjelder også industribygninger hvor hovedformålet med forbrenningsanlegget er
oppvarming av bygningen.
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27 Stortinget ber regjeringen pålegge Enova å stimulere til økt bruk av bærekraftig
trekull i ferrolegeringsindustrien gjennom risikoavlastning og støtte til industriskala demonstrasjonsanlegg og
fullskala pilotprosjekt for norsk produksjon av trekull.
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Vurdering
Departementets styring av Enova skjer i all hovedsak på et overordnet
nivå gjennom fireårige styringsavtaler. Styringsmodellen gir Enova
muligheten til å forvalte midlene fra Klima og energifondet på en slik
måte at pålagte oppgaver utføres mest mulig kostnadseffektivt. Det er
i styringsavtalen med Enova lagt til grunn at Enova skal bidra på regjeringens prioriterte innsatsområder i klimapolitikken, blant annet utvikling av lavutslippsteknologi i industrien og ren
produksjonsteknologi. I inneværende styringsavtale har innovasjon
og utvikling 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 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, gjennom pilotfasen, til fullskala implementering og
markedsintroduksjon. Programmene legger til rette for å støtte innovative teknologiprosjekter innenfor alle de største norske industrigrenene.
Programtilbudet rettet mot industrien styrker innsatsen som tidligere
har bidratt til realisering av Hydros pilot for aluminiumsproduksjon
på Karmøy, TiZirs pilot for avansert smelteverksteknologi i Tyssedal,
Glencores energieffektive elektrolyseanlegg
i Kristiansand, og Arbas demonstrasjonsanlegg for produksjon av biokull i Follum.
28 Stortinget ber regjeringen pålegge Eno- Se svar på punkt 27.
va å stimulere til økt bruk av hydrogen
som reduksjonsmiddel gjennom risikoavlastning og støtte til industriskala demonstrasjonsanlegg og fullskala
pilotprosjekt.
29 Stortinget ber regjeringen utrede hvor- Difi har utarbeidet veiledning med krav- og kriteriesett til hvordan
dan man kan stille lavutslippskrav til se- oppdragsgiverne kan stille miljøkrav i sine byggeanskaffelser. Materiment/betong i offentlige anskaffelser
albruk i bygg er sentralt og det gis konkret veiledning på hvordan oppslik at materialer produsert med CO2- dragsgiverne kan stille lavutslippskrav til flere ulike typer
fangst i større grad kan få et konkurran- byggematerialer, herunder sement/betong, og til hvordan leverandøsefortrinn og legge saken fram for Stor- rene kan dokumentere miljøegenskapene til materialene.
Difi jobber også med å utarbeide krav- og kriteriesett på anleggsantinget.
skaffelser der lavutslippskrav til byggematerialene også vil være sentralt.
30 Stortinget ber regjeringen styrke finan- Det ble satt av 20 mill. kroner til Klimasmart Landbruk over statsbudsiering av arbeidet med målrettet råd- sjettet for 2017. I Jordbruksoppgjøret 2018 ble det videre avsatt 20 mill.
kroner til arbeidet for 2019. Klimasmart landbruk skal legge frem en
givning på det enkelte gårdsbruk, og
viser til Landbrukets Klimaselskap SA plan for avtalepartene i jordbruksoppgjøret for overgangen fra
utviklingsfase til driftsfase, fremtidig finansiering skal gå frem av plasom er etablert for å legge til rette for
nen.
mer klimaeffektiv norsk matproduksjon.
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Representantforslag 15 S (2018-2019)
31 Stortinget ber regjeringen som ledd i arbeidet med å øke karbonbindingen i
jord vurdere å slutte seg til Frankrikes
«4 per 1000-initiativ» og komme tilbake
til saken i revidert nasjonalbudsjett
2019.101

32 Stortinget ber regjeringen gjennomgå
støtteordningene for grøfting og drenering slik at de er tilpasset målsetningene
om klimakutt og klimatilpasning.

33 Stortinget ber regjeringen starte forhandlinger om en avtale om klimakutt
slik jordbrukets organisasjoner har tatt
til orde for og særlig vurdere utvidelse av
oljefyringsforbud til også å gjelde landbrukets bygninger.
34 Stortinget ber regjeringen gjennomføre
en utredning av konsekvensene for
landbruket av klimaendringene.
35 Stortinget ber regjeringen utarbeide
sektorvise handlingsplaner med utslippsbudsjett for hvordan utslippene
skal reduseres fram mot 2030.

36 Stortinget ber regjeringen inkludere
kvotepliktig sektor i klimaplaner, rapporteringer og budsjetter.
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Vurdering
Karbonbinding i jord er gunstig både for klima og for matproduksjonen. Økt opptak av karbon inngår allerede blant målene i landbrukspolitikken. Per i dag er kunnskapen om karboninnhold i norsk
jordsmonn og om mulighetene til å øke karboninnholdet for liten.
Derfor har regjeringen prioritert arbeidet med å utvikle nødvendig
kunnskapsgrunnlag. Det pågår allerede omfattende kunnskapsutvikling om status og muligheter for karbon i jord, og gjennom strategi for
økologisk jordbruk har regjeringen igangsatt arbeid med et jordprogram.
Godt drenert jord er et viktig ledd for å tilpasse jordbruket til et endret
klima med mer nedbør. God dreneringstilstand i jorda motvirker jordpakking, gir lavere risiko for utslipp av lystgass og gir høyere avlingsnivå. Dreneringsordningen er gjenstand for vurdering til de årlige
jordbruksoppgjørene. I jordbruksoppgjøret 2017 ble satsene for å
gjennomføre tiltak doblet for å stimulere til økt oppslutning om ordningen, noe som har hatt god virkning.
Regjeringen er i dialog med jordbrukets organisasjoner om en gjensidig avtale om reduserte klimagassutslipp fra jordbruket. Det tas sikte
på å inngå en avtale innen 1.4.2019.
Regjeringen har allerede vedtatt at oljefyringsforbudet skal omfatte
driftsbygninger i landbruket. Ifølge forskriften som ble fastsatt 28.6.
2018 har driftsbygninger et tidsbegrenset unntak fra forbudet frem til
1.1.2025.
I rapporten Landbruk og klimaendringer avgitt i februar 2016, ble det
gjort en vurdering av konsekvenser for landbruket av klimaendringene.
I rapporteringen etter klimaloven i årets budsjett (Prop 1 S (20182019)) redegjøres det for det anslåtte utslippsbudsjettet Norge kan få
over perioden 2021-2030 for ikke-kvotepliktige utslipp ved felles oppfyllelse av 2030-målet med EU. Det redegjøres videre for det anslåtte
utslippsgapet, dvs. avstanden mellom framskrevne utslipp basert på
dagens politikk, og utslippsbudsjettet. Dette anslåtte gapet er med ny
framskriving redusert til 18,8 mill. tonn. Anslagene er usikre.
I Jeløya-plattformen fremgår det at regjeringen vil utarbeide en plan
for å oppfylle Norges klimaforpliktelser i ikke-kvotepliktig sektor når
en avtale med EU om felles oppfyllelse er på plass. Videre fremgår det
at regjeringen vil ha sektorvise ambisjoner for kutt i klimagassutslippene i ikke-kvotepliktig sektor, herunder å halvere utslippene fra
transportsektoren innen 2030. Disse måltallene er basert på forbedringer av teknologisk modenhet i ulike deler av transportsektoren.
Kvotepliktige utslipp inngår i klimamålene og rapportering. I rapporteringen etter klimaloven i årets budsjett (Prop 1 S (2018-2019)) redegjøres det for utviklingen i historiske og framskrevne kvotepliktige
utslipp. Det redegjøres videre for virkemidler som gir insentiver til reduksjoner i kvotepliktige utslipp, herunder kvotesystemet EU ETS.
Gjennom deltakelsen i EUs kvotesystem sikres det at norske bedrifter
er med på den utslippsreduksjonen alle bedrifter i Europa skal gjennomføre for å oppfylle utslippsmålet for 2030, ved at kvotemengden i
kvotesystemet reduseres gradvis over tid. Til 2030 vil kvotemengden
reduseres med 43 pst. sammenlignet med utslippene i 2005.

6929
Representantforslag 15 S (2018-2019)
37 Stortinget ber regjeringen utrede hva
som trengs av virkemidler for å få en satsing på flytende solceller.
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Vurdering
Norge har i dag et omfattende offentlig virkemiddelapparat som støtter opp under satsinger på nye energiteknologier. De viktigste aktørene er Norges forskningsråd, Enova og Innovasjon Norge. Disse har
virkemidler som kan gi støtte til prosjekter i alle faser i innovasjonskjeden – fra idé og fram til teknologien tas i bruk. I ENERGIX-programmet
til Norges Forskningsråd er det en betydelig portefølje av prosjekter
innen solenergi på flere forskjellige områder – fra materialer i solceller
til drift av store anlegg. Norge har også et eget forskningssenter for miljøvennlig energi (FME) innen solcelleteknologi, FME Susoltech, med
Institutt for Energiteknikk som vertsinstitusjon. Flytende solcelleanlegg representerer ett relativt nytt område innen solenergi. Norges
forskningsråd har allerede mottatt søknader knyttet til slike prosjekter
og det er mulig å søke støtte til utvikling av flytende solceller gjennom
det eksisterende virkemiddelapparatet.
Enova skal rette innsatsen mot de siste fasene av innovasjonskjeden.
Det omfatter løsninger der den viktigste forskningsaktiviteten er avsluttet slik at de er modne for å utprøves i større skala. Enova kan bidra
til markedsmodning fram til teknologiene eventuelt blir konkurransedyktige i markedet. Enovas programmer for teknologiutvikling er
åpne for et bredt spekter av søknader om innovative energiteknologier, herunder også innovative flytende solceller.
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STORTINGET

Innst. 240 S
(2018–2019)
Innstilling til Stortinget
fra energi- og miljøkomiteen
Prop. 41 S (2018–2019)

Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Utbygging og drift av Johan Sverdrup-feltets andre byggetrinn og anlegg og drift av områdeløsningen for
kraft fra land til feltene Johan Sverdrup, Edvard
Grieg, Ivar Aasen og Gina Krog

Til Stortinget

1.

Sammendrag

1.1

Innledning
Prop. 41 S (2018–2019) består av to deler. I den første delen følger Olje- og energidepartementet opp Stortingets anmodningsvedtak 890 og 891 som ble fattet våren 2018 i forbindelse med behandlingen av Prop. 80 S
(2017–2018) Utbygging og drift av Johan Castberg-feltet
med status for olje- og gassvirksomheten og Innst. 368 S
(2017–2018).
Den andre delen omhandler plan for utbygging og
drift (PUD) av andre byggetrinn for Johan Sverdrup-feltet, samt plan for anlegg og drift (PAD) av områdeløsningen for kraft fra land til Johan Sverdrup, Edvard Grieg,
Ivar Aasen og Gina Krog. Stortinget bes om å gi sitt samtykke til at Olje- og energidepartementet godkjenner
planene.
1.2

Oljeomlasting i Finnmark

En omlastningsterminal for råolje på land i Finnmark har siden 2013 vært utredet som en mulig del av
en lønnsom transportløsning for olje ut av Barentshavet. Arbeidet har vist at skal en slik omlastningsterminal
for råolje på land i Finnmark realiseres, er en nødvendig,
men ikke tilstrekkelig, forutsetning en større samlet ol-

jeproduksjon enn den fra Johan Castberg-feltet. Uten
dette vil ikke en slik terminal være lønnsom. Siden 2015
har derfor utredningsarbeidet vært gjennomført i et
eget samarbeidsprosjekt med deltagelse fra alle relevante felt og funn i Barentshavet. En eventuell omlastningsterminal var derfor ikke en del av utbyggingsplanen for
Johan Castberg-feltet.
I forbindelse med behandlingen av Prop. 80 S
(2017–2018) Utbygging og drift av Johan Castberg-feltet
med status for olje- og gassvirksomheten våren 2018 og
Innst. 368 S (2017–2018) fattet Stortinget anmodningsvedtak 890 og 891 om oljeomlasting på Veidnes i Finnmark.
– Stortinget ber regjeringen sørge for at senest ved
etablering av flere produserende felt i Barentshavet
må disse sees i sammenheng med Johan Castberg
og bygging av en ilandføringsterminal på Veidnes i
Finnmark.
– Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget på egnet måte – innen utgangen av 2018 og
med sikte på vedtak – om utredningene Barents Sea
Oil Infrastructure (BSOI) gjør om en nedskalert terminalløsning og en skip-til-skip-løsning på Veidnes
i Finnmark. Beslutningen skal bygge på hensyn til
god ressursforvaltning.
Olje- og energidepartementet godkjente 28. juni
2018 plan for utbygging og drift for Johan Castberg-feltet, inklusive rettighetshavernes foreslåtte løsning for
transport av oljen med bøyelastere (spesialisert tankskip) til markedet. Departementet stilte samtidig vilkår
for godkjenningen knyttet til oppfølging av Stortingets
anmodningsvedtak.
Regjeringen orienterte om oppfølgingen av disse
anmodningsvedtakene i Prop. 1 S (2018–2019) for Olje-
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og energidepartementet. Det ble der varslet at man ville
komme tilbake til Stortinget med oppdatert informasjon om det pågående utredningsarbeidet, andre relevante problemstillinger, og oppfølging av anmodningsvedtakene på egnet måte innen utgangen av 2018.
Som en følge av Stortingets anmodningsvedtak fra
juni 2018, har rettighetshaverne i Johan Castberg-feltet
forsert arbeidet med å utrede alternative løsninger for
oljeomlasting i Finnmark. Selskapenes arbeid følger et
normalt industrielt løp for prosjektgjennomføring.
Selskapene har identifisert tre alternativer som har
vært gjenstand for ytterligere arbeid høsten 2018:
1. Skip-til-skipomlasting i Sarnesfjorden/Kåfjorden.
2. Skip-til-skipomlasting i Sarnesfjorden med bruk av
et oppankret lagerskip.
3. Skip-til-skipomlasting ved en nedskalert terminal
på Veidnes bestående av et kaianlegg med enkelte
støttefunksjoner, men blant annet uten tanker for
lagring av olje på land.
Alle tre alternativene innebærer at råolje fraktes fra
Johan Castberg-feltet med bøyelastere til Sarnesfjorden
i Nordkapp kommune hvor oljen lastes om til konvensjonelle tankskip.
Skip-til-skipomlasting med bruk av et lagerskip fant
selskapene i oktober 2018, på bakgrunn av utredningene som er gjennomført høsten 2018, ikke lenger grunnlag for å arbeide videre med. De gjennomførte studiene
tilsier at det ikke er nødvendig med et slikt skip som buffer for å få transportkjeden fra felt til marked til å fungere på en god måte. Alternativet med lagerskip innebærer således høyere kostnader enn skip-til-skipomlasting uten lagerskip, men uten at det er identifisert fordeler som veier opp for dette.
Selskapene har i den innledende fasen høsten 2018
gjennomført studier av de identifiserte alternative omlastingsløsningene, inkludert vurderinger av risiko/
usikkerhetselementer, miljørisiko og regulatoriske forhold. Selskapene har til nå ikke identifisert tekniske,
operasjonelle, regulatoriske eller sikkerhets-, arbeidsmiljø- og miljømessige forhold som ikke gjør det mulig
å gjennomføre de to gjenværende omlastingsløsningene.
Alternativet med skip-til-skipomlasting i Sarnesfjorden er i dag vesentlig mer teknisk modent enn løsningen med nedskalert terminal. Selskapene vurderer
denne omlastingsløsningen som tilstrekkelig utredet
teknisk til at det kan tas beslutning om gjennomføring.
Skip-til-skipomlasting ved en nedskalert terminal
er fortsatt i en svært tidlig utredningsfase, og det er i dag
ikke et grunnlag for å ta konseptvalg og langt mindre
fatte en ev. investeringsbeslutning. Det er derfor knyttet
betydelig usikkerhet både til selve utbyggingsløsningen,
herunder utforming og omfang, og kostnadene den
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medfører. Kostnadsanslagene i denne fasen av utredningen er på +/- 40 pst. eller mer.
Ingen av de utredede løsningene fremstår som samfunnsøkonomisk lønnsomme. Sammenlignet med
transport direkte til markedet er forventet nåverdi før
skatt beregnet av operatøren til å være om lag -1 500
mill. kroner for alternativet med skip-til-skipomlasting
i fjorden og om lag -2 100 mill. kroner for alternativet
med en liten nedskalert terminal. Selv om usikkerheten
ved estimatene er høy, synes det klart at det vil være krevende å få en nedskalert terminal samfunnsøkonomisk
lønnsom.
I en kvalitativ vurdering av alternativene vurderer
selskapene transport av oljen direkte til markedet som
best både for sikkerhet, arbeidsmiljø, miljørisiko og
driftsregularitet sammenliknet med alternativene med
omlasting. Omlastingsløsningene er i følge selskapene
akseptable, men har begge svakheter av teknisk og operasjonell karakter i forhold til transport direkte til markedet.
For å få på plass et godt beslutningsgrunnlag for å ta
endelig beslutning om en nedskalert terminalløsning, i
tråd med normal industriell praksis for petroleumsprosjekter, er det nødvendig å utrede alternativet videre.
Selskapene planlegger derfor, gjennom konseptstudier,
å modne dette alternativet frem til en beslutning om videreføring. Beslutningsgrunnlaget vil være klart tredje
kvartal 2019. Først på dette tidspunkt vil en ha et grunnlag for å kunne foreta en reell sammenligning av, og valg
mellom, de ulike transportløsningene for Johan Castberg-feltet. Gjennomføres en nedskalert terminal kan
den være klar til oppstart av produksjonen på Johan
Castberg-feltet i 4. kvartal 2022 for en liten løsning, eller
i 2. kvartal 2023 for en mer omfattende nedskalert terminal.
Det er ikke behov for å fatte en beslutning om å benytte skip-til-skipomlasting før i 2019 for at omlastingsløsningen skal være klar til produksjonsstart for Johan
Castberg-feltet i slutten av 2022.
Selskapene har i forbindelse med utredningene utarbeidet en analyse av de forventede regionale og lokale
ringvirkningene ved de to alternativene.
De viktigste aktivitetene som antas å bidra til lokale
ringvirkninger, er taubåttjenester, oljevernberedskap,
omlastingstjenester og los. De viktigste aktivitetene
som antas å gi regionale og lokale ringvirkninger, er infrastrukturaktiviteter og bygging av kaianlegget. På
grunn av lav modenhetsgrad i utredningene av alternativet med nedskalert terminal er det knyttet vesentlig
større usikkerhet til disse anslagene av ringvirkninger
enn anslagene for skip-til-skipomlasting i Sarnesfjorden.
Transport av råolje i bøyelastere er ikke regulert av
petroleumsloven. Dette vil også gjelde for transport av
råolje i bøyelastere fra Johan Castberg-feltet. Departe-
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mentet legger til grunn at omlasting av råolje fra Barentshavet i Sarnesfjorden fra bøyelastere til konvensjonelle tankere heller ikke vil være underlagt petroleumslovens virkeområde. Dette vil også gjelde dersom
omlastingen skjer ved et nedskalert terminal/kaianlegg
som beskrevet ovenfor.
Departementet mener at etablering av en omlastingsløsning som ikke er basert på et normalt industrielt
løp for prosjektgjennomføring og eventuell investeringsbeslutning hos selskapene, vil kunne medføre risiko for at det reises spørsmål om lovligheten av et eventuelt pålegg om etablering av en slik løsning.
Hvis rettighetshaverne i Johan Castberg beslutter å
etablere en nedskalert terminalløsning legger departementet til grunn at det vil kunne regulere vilkår for bruk
av en slik infrastruktur med grunnlag i vilkår departementet stilte da det godkjente plan for utbygging og
drift for Johan Castberg-feltet i juni 2018. Formålet med
slik regulering vil være å legge til rette for god ressursforvaltning og effektiv utnyttelse av ev. anlegg.
Både Alta-, Gohta- og Wistingfunnene er i første fase
i sin prosjektutvikling. Det er i dag alt for tidlig for rettighetshaverne i disse funnene å delta i en eventuell etablering av infrastruktur for oljeomlasting i Finnmark. Samtidig vil de gjennom sin deltakelse i BSOI kunne bidra til
at en ev. nedskalert terminal kan kunne brukes av funnene. I tillegg vil det i forbindelse med en eventuell
fremtidig utbygging av funnene Alta/Gohta og Wisting
utarbeides en plan for utbygging og drift med tilhørende konsekvensutredning. Som en del av en slik plan vil
rettighetshaverne også måtte utrede omlasting i Finnmark.
Gjennom denne oppfølgingen anser departementet anmodningsvedtak 890 som oppfylt.
Johan Castberg-feltet har en godkjent utbyggingsplan på gitte vilkår. Utredninger av alternative oljetransportløsninger til direkte transport av råolje fra
feltet til markedet pågår, men er for en nedskalert terminalløsning i tidlig fase. Utredningene som er omtalt i
Stortingets anmodningsvedtak 891 er igangsatt og er
behandlet i Prop. 41 S (2018–2019). Det er viktig at selskapene i utredningene fremover følger et normalt industrielt løp for prosjektgjennomføring, og at de etablerer et best mulig beslutningsgrunnlag før det ev. fattes
investeringsbeslutning/beslutning om gjennomføring.
Beslutningen må bygge på at dette er en hensiktsmessig
og lønnsom løsning for å frakte oljen til markedet. Et tiltak som oppfyller disse kriteriene vil også legge til rette
for god ressursforvaltning.
Omlasting i Sarnesfjorden eller ved en kailøsning
kan gjennomføres innenfor operatøren Equinors akseptkriterier, men dagens kunnskap tilsier at en omlastningsløsning vil være teknisk/operasjonelt dårligere
enn direkte transport til markedet. En nedskalert terminalløsning har en fleksibilitet som kan være positiv for
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ev. fremtidige brukere. Dette alternativet vil medføre en
sysselsettingseffekt på om lag 50–60 personer i driftsperioden. Det vil i tillegg medføre en større effekt lokalt i
utbyggingsfasen.
1.3

Utbygging og drift av Johan Sverdrup-feltets
andre byggetrinn og anlegg og drift av områdeløsningen for kraft fra land til feltene Johan
Sverdrup, Edvard Grieg, Ivar Aasen og Gina
Krog

Utbyggingen av Sverdrup-feltet er det største industriprosjektet i Norge på tiår. Investeringene i Sverdrupfeltet og inntektene til rettighetshaverne, leverandørene og staten vil ha store positive virkninger for samfunnet. I tillegg til inntekter til staten gjennom skatter, avgifter og SDØE-ordningen vil utbygging og drift av Johan
Sverdrup gi inntekter og betydelig sysselsetting i norske
bedrifter. Nasjonale sysselsettingsvirkninger av utbyggingsfasen av Johan Sverdrup-feltet alene er av operatøren beregnet til å kunne bli over 150 000 årsverk, fordelt
over perioden 2015–2025. Dette fordeler seg med om
lag 45 pst. i leverandørbedrifter, 30 pst. i underleverandørbedrifter og om lag 25 pst. i etterspørselsvirkninger i
andre virksomheter.
Feltet er så stort at det er nødvendig å bygge det ut i
flere trinn. Olje- og energidepartementet la fram utbyggingsplanene for første byggetrinn av Johan Sverdrup
feltet, inklusive en beskrivelse av framtidige byggetrinn
fram til en fullfeltsløsning, for Stortinget i Prop. 114 S
(2014–2015) Norges største industriprosjekt – utbygging og drift av Johan Sverdrup-feltet med status for olje- og gassvirksomheten. I tråd med Stortingets behandling av saken, jf. Innst. 382 S (2014–2015), godkjente Olje- og energidepartementet 20. august 2015 utbygging
av første byggetrinn på gitte vilkår.
Johan Sverdrup-feltet ligger på Utsirahøyden i den
midtre delen av Nordsjøen, om lag 155 km fra Karmøy.
Forekomsten ble påvist i 2010. Havdypet er 110–120
meter. Første byggetrinn inkluderer blant annet et feltsenter med fire plattformer forbundet med broer. Utbyggingen av dette byggetrinnet er i sluttfasen og operatøren planlegger oppstart i fjerde kvartal 2019.
Departementet har krevd egen PUD for andre byggetrinn. Denne ble levert inn i august 2018. Prop. 41 S
(2018–2019) omhandler utbyggingsplanen for andre
byggetrinn, som består av en utvidelse av feltsenteret
med en ny prosessplattform med broforbindelse til stigerørsplattformen som er en del av byggetrinn en, modifikasjoner på stigerørsplattformen inkludert en ny
modul og fem nye havbunnsrammer. Produksjon fra
havbunnsrammene er knyttet mot den nye prosessplattformen. Injeksjon, gassløft og kontrollkabel suppleres fra stigerørsplattformen.
Forventede utvinnbare reserver i Johan Sverdrupfeltet er om lag 2,7 milliarder fat oljeekvivalenter (o.e.),
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hvorav om lag 590 millioner fat o.e. er knyttet til andre
byggetrinn. Investeringskostnaden for byggetrinnet beløper seg til 42,2 mrd. 2018-kroner. Forventet nåverdi
for andre byggetrinn før skatt med 7 pst. realrente er beregnet til om lag 131 mrd. 2018-kroner, og andre byggetrinn er lønnsom før skatt selv ved en oljepris på 19 dollar per fat. Utbyggingen har derfor god forventet lønnsomhet og er robust også mot lave oljepriser.
Utbyggingen vil, i tillegg til å bidra til sysselsetting
hos leverandører og underleverandører, bidra til aktivitet i norsk økonomi gjennom konsumvirkninger. Nasjonale sysselsettingsvirkninger ved andre byggetrinn er
av operatøren beregnet til om lag 45 000 årsverk i utbyggingsfasen. Andre byggetrinn vil bli drevet integrert
med første byggetrinn. Som følge av andre byggetrinn er
det beregnet å bli behov for 850 ekstra årsverk i norske
bedrifter hvert år i driftsperioden.
Konsekvensutredningen i forbindelse med det godkjente første byggetrinn dekket også alternative utbyggingsløsninger for andre byggetrinn, blant annet den
som beskrives i Prop. 41 S (2018–2019). I 2. kvartal 2017
fremla rettighetshaverne i tillegg en oppdatert rapport
for konsekvenser av utbygging og drift basert på den
valgte utbyggingsløsningen for andre byggetrinn. Det er
ikke identifisert vesentlige miljø- eller samfunnsmessige virkninger utover det som allerede er utredet og vurdert. Det er ikke identifisert ny kunnskap som vil kunne
endre på utfallet av de eksisterende utredningene.
Ved godkjenning av Johan Sverdrup-feltets første
byggetrinn stilte departementet blant annet vilkåret:
«Rettighetshaverne på Johan Sverdrup-feltet skal
senest i 2022 etablere en områdeløsning for kraft fra
land som skal dekke hele kraftbehovet til feltene Johan
Sverdrup, Edvard Grieg, Ivar Aasen og Gina Krog.»
Det ble videre stilt vilkår om at:
«Rettighetshaverne i Johan Sverdrup-feltet skal
legge fram en egen plan for anlegg og drift for områdeløsningen for kraft fra land til departementet for godkjennelse som del av andre byggetrinn på Sverdrup-feltet, som har planlagt oppstart senest i 2022.»
Plan for anlegg og drift for områdeløsningen ble levert inn sammen med plan for utbygging og drift av andre byggetrinn i august 2018. Planen omfatter et anlegg
med en kapasitet på 200 MW levert på feltet. Kraft fra
landanlegget i andre byggetrinn er en områdeløsning
som skal dekke kraftbehovet til Johan Sverdrup-feltets
andre byggetrinn, samt feltene Edvard Grieg, Ivar Aasen
og Gina Krog. Planlagt oppstart av områdeløsningen er
2. halvår 2022. Dette kraft fra landanlegget kommer i tillegg til det som blir etablert for Johan Sverdrup-feltets
første byggetrinn.

Kraft fra landanlegget fra første byggetrinn og områdeløsningen vil samlet innebære at det vil være 300 MW
kraft fra land tilgjengelig på Johan Sverdrup feltsenter.
Dette er tilstrekkelig til å dekke hele det forventede
kraftbehovet til de fire feltene og eventuelt også levere
noe kraft til tredjeparter. Totalløsningen med kraft fra
land medfører investeringer på om lag 14 mrd. kroner
og gjør at CO2-utslippene fra Johan Sverdrup-feltet blir
om lag 625 000 tonn CO2 per år lavere enn med gassturbiner. I tillegg kommer utslippsreduksjoner fra feltene
Edvard Grieg, Ivar Aasen og Gina Krog når feltene
kobles til områdeløsningen.
Basert på tidligere utbyggingsprosjekter på norsk
sokkel er det beregnet at norsk andel av vare- og tjenesteleveringen til utbyggingen av Johan Sverdrup-feltet vil
være 55 pst. For driftsperioden, som er anslått til å vare i
50 år, er andelen beregnet til å være 95 pst.
Johan Sverdrup-feltet er beregnet å generere om lag
3 400 årsverk i norske bedrifter hvert år i driftsperioden.
Bygging av anlegg på land og legging av sjøkabler til
kraft fra landanlegget i første byggetrinn og områdeløsningen er beregnet å gi en samlet regional sysselsettingseffekt i Haugalandsregionen på 540 årsverk fordelt
over perioden 2016–2022. I driftsfasen av anleggene er
det beregnet en samlet årlig sysselsettingseffekt på om
lag 30 årsverk i regionen.
Kraft fra land utredes ved alle nye feltutbygginger på
norsk kontinentalsokkel. Ved Utsirahøyden i Nordsjøen arbeidet flere eiergrupper i 2010 med utbyggingsplaner for nye felt. I 2014 (jf. Innst. 237 S (2013–2014) fattet
Stortinget vedtak der det blant annet ba regjeringen ved
godkjenning av PUD for Johan Sverdrup første byggetrinn stille krav om etablering av en områdeløsning som
omfatter feltene Gina Krog, Edvard Grieg, Ivar Aasen og
Johan Sverdrup, hvor hele områdets kraftbehov dekkes
med kraft fra land, med en tidsplan for gjennomføring.
Den godkjente utbyggingsplanen for første byggetrinn av Johan Sverdrup inkluderte at feltet forsynes
med kraft fra land allerede før produksjonsstart. Anlegget ble satt i drift i 2. halvår 2018 og har en kapasitet på
100 MW levert på feltet. Anlegget omfatter omformerstasjon på feltet, to 200 km lange kabler til land, omformerstasjon på land (Haugsneset) og kabel til Kårstø. Det
er allerede gjort investeringer på land for å forberede
områdeløsningen for kraft fra land.
Departementet mener at PUD for Johan Sverdrupfeltets andre byggetrinn kan godkjennes, og at det kan
gis tillatelse til PAD for områdeløsningen for kraft fra
land.
Departementet foreslår i Prop. 41 S (2018–2019) å
stille vilkår for godkjenningen av PUD for å sikre god
ressursforvaltning og gode løsninger samfunnsøkonomisk sett.
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1.4

Nærmere om departementets vurdering

Ressursforvaltning, verdiskaping og ringvirkninger
Olje- og energidepartementet viser til Oljedirektoratets (OD) vurdering av plan for utbygging og drift av
Johan Sverdrup-feltets andre byggetrinn. OD mener at
utbyggingsløsningen legger opp til en utnyttelse av ressursene i tråd med god ressursforvaltning, og at det er et
samfunnsøkonomisk lønnsomt og robust prosjekt.
Myndighetene er opptatt av at det skapes størst mulig verdier ut av petroleumsressursene på norsk sokkel.
Ved behandlingen av første byggetrinn ble det stilt vilkår om gjennomføring av permanent reservoarovervåking (PRM) på deler av feltet. Departementet viser til
ODs vurdering av PRM og at hele feltet vil bli dekket av
permanent installerte seismiske sensorer. Dette betyr at
dekningsområdet er vesentlig større enn beskrevet i
PUD for første byggetrinn. Vilkåret for PRM gitt for første byggetrinn anses således som oppfylt.
Et vilkår ved godkjenning av første byggetrinn var
knyttet til bruk av polymer. Operatøren har søkt om utsettelse av dette vilkåret. Departementet viser til at OD
anbefaler at operatørens søknad godkjennes og slutter
seg til anbefalingen om utsettelse.
Departementet viser til at OD er opptatt av at rettighetshaverne løpende vurderer mulighetene for økt verdiskaping gjennom bruk av ny teknologi. Direktoratet
foreslår derfor at rettighetshaverne skal utarbeide en revidert teknologistrategi, inkludert en vurdering av avanserte metoder for økt utvinning. Departementet slutter
seg til dette og kan stille ytterligere vilkår knyttet til en
forsvarlig utnyttelse av ressursene basert på framlagte
vurderinger.
Departementet er opptatt av at den valgte utbyggingsløsningen gir god fleksibilitet til å kunne utvinne
ressursene i Johan Sverdrup-feltet og til å fase inn tilleggsressurser i området. For den valgte utbyggingsløsningen er det et betydelig antall ledige J-rør og stigerør,
og det er avsatt plass- og vektreserver for framtidig bruk.
Dette er viktig og positivt.
Klimarisikoen ved utbyggingen er synliggjort av selskapene i utbyggingsplanen. Prosjektet er robust både
mot lavere oljepriser og høyere driftskostnader enn forventet. Prosjektet er robust mot betydelig lavere oljepris
enn forventet, herunder om dette skulle bli en effekt av
fremtidige globale klimatiltak, og fortsatt gi god avkastning på investert kapital. Prosjektets lønnsomhet er
også robust mot endringer i driftskostnader, inkludert
utslippskostnader på norsk sokkel. ODs vurdering er at
prosjektets gjennomføringsplan er godt gjennomarbeidet og realistisk. Olje- og energidepartementet mener
på denne bakgrunn at andre byggetrinn av utbyggingen
av Johan Sverdrup-feltet er et samfunnsøkonomisk
lønnsomt og robust prosjekt.
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Utbyggingen er beregnet å generere om lag 3 400
årsverk i norske bedrifter hvert år i driftsperioden. Av
dette utgjør bidraget fra andre byggetrinn om lag 25 pst.
Fordelingen mellom leverandørbedrifter, underleverandørbedrifter og andre virksomheter er den samme
som i utbyggingsfasen. 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.
Områdeløsningen for kraft fra land
Olje- og energidepartementet er opptatt av at områdeløsningen skal legge til rette for god ressursforvaltning og utnyttes slik at utslippene på norsk sokkel kan
reduseres mest mulig til lavest mulig kostnad. Departementet ba derfor rettighetshaverne dimensjonere områdeløsningen slik at den dekker behovet til de fire feltene samt gir en fleksibilitet for å ivareta mulig økt behov,
herunder eventuelle fremtidige tredjepartstilknytninger, uten at det utløses en stor kostnadsøkning ved områdeløsningen. Dette har blitt fulgt opp av rettighetshaverne, og områdeløsningen er dimensjonert med en totalkapasitet på 200 MW, hvorav 165 MW er reservert kapasitet til de fire feltene og 35 MW er tilleggskapasitet.
Departementet er opptatt av å legge til rette for effektive forhandlinger mellom de ulike rettighetshavergruppene slik at områdeløsningen blir utnyttet optimalt.
Departementet har i sin dialog med operatøren for
Edvard Grieg-feltet klargjort at det, ut fra den informasjon som foreligger i dag, ikke er særskilte grunner til at
Edvard Grieg-innretningen ikke skal installere elektriske kjeler som gjør at hele feltets kraftbehov kan dekkes
med kraft fra land etter at områdeløsningen er satt i drift
i 2022, jf. vilkåret som ble stilt for godkjenning av utbyggingen i 2012.
Departementet godkjente i desember 2018 den
kommersielle avtalen knyttet til områdeløsningen, herunder klargjorde at anlegget faller inn under tredjepartsforskriften. Gjennom å godkjenne avtalen tidlig
legges viktige brikker for de videre forhandlingene fast.
Departementet vil holde Stortinget orientert om det videre arbeidet med å sikre en optimal utnyttelse av områdeløsningen.
Olje- og energidepartementet anser konsekvensutredningsplikten for prosjektene som oppfylt. Prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-10 er reflektert, blant
annet gjennom departementets vurdering av konsekvensutredningene, samt supplerende informasjon fra
operatøren
1.5

Budsjettmessige konsekvenser for SDØE

Utbyggingen av Johan Sverdrup-feltets andre byggetrinn vil på bakgrunn av informasjon gitt av operatø-
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ren Equinor medføre om lag 1 310 mill. kroner i investeringer, om lag 10 mill. kroner i kalkulatoriske renter og
4,4 mill. kroner i driftskostnader for SDØE i 2019. Det er
dekning for disse kostnadene innenfor rammene til
henholdsvis kap. 2440 post 30 og kap. 5440 post 24.2 og
24.5 i forslag til budsjett, jf. Prop. 1 S (2018–2019).
1.6

Konklusjoner og vilkår

Olje- og energidepartementet vil godkjenne plan
for utbygging og drift av Johan Sverdrup-feltets andre
byggetrinn i samsvar med planene operatøren har fremlagt, de merknadene som fremgår av Prop. 41 S (2018–
2019) og på følgende vilkår:
1.Rettighetshaverne skal, basert på oppdatert datagrunnlag, utarbeide en revidert teknologistrategi,
inkludert en vurdering av avanserte metoder for økt
utvinning. Strategien skal fremlegges innen
1. januar 2023. Departementet kan stille ytterligere
vilkår knyttet til en forsvarlig utnyttelse av ressursene basert på framlagte vurderinger.
Olje- og energidepartementet vil gi tillatelse til anlegg og drift av kraft fra landanlegget for områdeløsningen for kraft fra land til feltene Johan Sverdrup, Edvard
Grieg, Ivar Aasen og Gina Krog i samsvar med planene
operatøren har fremlagt og de merknadene som fremgår av denne proposisjon.

2.

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, Else-May Botten, Espen Barth Eide,
E l i s a b e t h Fa n g h o l , Ru n a r S jå st a d o g Ju l i a
Wo n g , f r a H ø y r e , L i v K a r i E s k e l a n d , S t e f a n
Heggelund,
Aase
Simonsen
og
Lene
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
Halleland
og
Gisle
Meininger
Saudland, fra Senterpartiet, Sandra Borch
og Ole An dré Myhrvold, fra Sosialistisk
Ve n s t r e p a r t i ,
Lars
Haltbrekken,
fra
Ve n s t r e ,
lederen
Ketil
Kjenseth,
fra
K r i s t e l i g F o l k e p a r t i , To r e S t o r e h a u g , o g f r a
M i l j ø p a r t i e t D e G r ø n n e , U n e B a s t h o l m , viser
til at olje- og gassnæringen er Norges største og viktigste
næring målt i verdiskaping, statlige inntekter, investeringer og eksportverdi.
Næringen bidrar til næringsutvikling, teknologiutvikling og arbeidsplasser over hele landet.
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 siden starten har petroleumsnæringen lagt
grunnlaget for landets velferd. Alt den har bidratt til, har
kommet hele samfunnet til gode, som er hovedmålet i
petroleumspolitikken.

F l e r t a l l e t peker på at brede politiske flertall bak
mål og rammebetingelser for næringen har gitt stabile
og forutsigbare forhold i nærmere 50 år. Dette er viktig å
videreføre for å sikre næringen også inn i fremtiden,
ikke minst i en tid der olje- og gassnæringen skal gjennom omstillingen til lavutslippssamfunnet. Også i et lavutslippssamfunn vil det være etterspørsel etter petroleumsprodukter.
E t a n n e t f l e r t a l l , alle unntatt medlemmet fra
Miljøpartiet De Grønne, mener derfor det er viktig at
norsk petroleumsnæring fortsetter å søke nye muligheter for å redusere egne utslipp og produsere med lavere
karbonavtrykk enn i dag.
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,
mener det vil være viktig for næringens fremtidige konkurransekraft internasjonalt.
E t a n n e t f l e r t a l l , alle unntatt medlemmet fra
Sosialistisk Venstreparti, viser til at Norge har blant verdens strengeste regler for helse, miljø og sikkerhet. Å
være verdensledende på HMS er et viktig prinsipp som
også må opprettholdes i fremtiden.
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,
har ambisjoner på vegne av norsk petroleumsvirksomhet. Næringen må fortsatt være ledende i arbeidet med
å produsere olje og gass med et lavt karbonavtrykk og
lave utslipp og stadig optimalisere egne produksjonsmetoder og videreutvikling av lavutslippsteknologi.
Det vil være avgjørende ut ifra både et kostnads- og konkurranseperspektiv for at norsk olje og gass skal forbli
relevant som energileverandører i årene som kommer.
F l e r t a l l e t viser til at internasjonale klimaavtaler
og utviklingen av andre energiformer vil påvirke etterspørselen etter petroleum til forbrenning. F l e r t a l l e t
mener derfor det er svært viktig at næringen viderefører
det viktige og nødvendige omstillingsarbeidet som er i
gang. F l e r t a l l e t merker seg også med interesse at flere
aktører i olje- og gassbransjen er i ferd med å omstille
seg til bredere energiselskaper.
K o m i t e e n understreker at karbonfangst og -lagring er avgjørende om vi skal lykkes i å begrense den
globale oppvarmingen til 1,5 grader. Norge tok en tidlig
lederrolle her og er unikt posisjonert til å bli ledende
innenfor denne næringen, som også har et stort potensial for nye arbeidsplasser.
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,
minner om at karbonfangst og -lagring også kan vise seg
å være helt avgjørende for petroleumsbransjens fremtid
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i Norge, ettersom teknologien også vil kunne brukes til
omdanning av naturgass til utslippsfri hydrogen.
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 regjeringen og industrien er
opptatt av at vi bruker tilstrekkelig tid på planleggingen
av prosjektet. Dette er også et tydelig råd fra ekstern
kvalitetssikrer. Uten forsvarlig planlegging risikerer vi
at prosjektet mislykkes. D i s s e m e d l e m m e r viser til
at prosjektet legger til grunn en stram tidsplan der en
investeringsbeslutning kan fattes i 2020, samtidig som
dette avhenger av at fremdriften i prosjektet forløper
uten forsinkelser.
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 Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne ved flere
anledninger har uttrykt bekymring for den usikkerheten som har oppstått rundt de viktige norske prosjektene for karbonfangst og -lagring. F l e r t a l l e t peker på at
regjeringen gjentatte ganger har skapt forsinkelser for
prosessen og usikkerhet om gjennomføringen – og dermed uforutsigbarhet for de kommersielle aktørene involvert. F l e r t a l l e t mener det er avgjørende at veien
videre innebærer tydelighet, forutsigbarhet og kontinuitet i CCS-prosjektene, da målet er å få på plass ny og
viktig teknologi for de store utslippskuttene.
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 viser til at satsingen på karbonfangst og -lagring gikk tregt også under den rød-grønne regjeringen.
Visjonen om at Norge skulle utvikle en banebrytende
klimateknologi for hele verden, havarerte da den rødgrønne regjeringen i 2013 avlyste gjennomføringen av
CCS-prosjektet på Mongstad. Men selv om ikke CCS ble
det flaggskipet regjeringen Stoltenberg så for seg, har
teknologien en viktig rolle å spille i omstillingen til lavutslippssamfunnet. CCS kan benyttes i flere sektorer,
blant annet i avfallsforbrenning og sementproduksjon.
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 den norske leverandørindustrien har stor betydning både for selskapene som opererer på norsk sokkel, og for norsk verdiskaping og arbeidsplasser.
Kompetansen leverandørindustrien har utviklet fra
oppstarten av oljealderen i Norge, er også med på å utvikle andre næringer.
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 at det er positivt med et mangfold av selskaper

7

for å få ulike tilnærminger til leting, utbygging og drift.
D e t t e f l e r t a l l e t mener videre at det er viktig at ikke
enkeltselskaper får for stor markedsmakt i møte med leverandørindustrien. D e t t e f l e r t a l l e t viser til signaler om for høyt prispress fra underleverandørene og
understreker at de store selskapene også har et særlig
ansvar.
D e t t e f l e r t a l l e t fremmer derfor følgende forslag:
«Stortinget ber regjeringen innhente en uavhengig
evaluering av konkurransesituasjonen på norsk sokkel.
Evalueringen må ha et særlig blikk på Equinors dominerende stilling og markedsmakt.»
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 utredningen av konkurransesituasjonen på norsk sokkel og framtidsutsiktene for norsk
leverandørindustri framlagt i Prop. 1 S (2018–2019) fra
Olje- og energidepartementet.
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 den sterke avhengigheten av olje og gass gjør
norsk økonomi sårbar, noe oljeprisfallet i 2014 viste tydelig. En vellykket global klimapolitikk vil sannsynligvis presse oljeprisen nedover. D i s s e m e d l e m m e r
mener det er bedre å legge en nedtrappingsplan for
norsk olje- og gassnæring enn å vente på at klimapolitikken skal gjøre norsk olje og gass ulønnsom, med de
dramatiske konsekvensene det vil få for norsk økonomi.
På denne bakgrunn fremmer k o m i t e e n s m e d l e m f r a M i l j ø p a r t i e t D e G r ø n n e følgende forslag:
«Stortinget ber regjeringen gjennomføre en gradvis
og planmessig utfasing av den norske olje- og gassindustrien over en 15-årsperiode, samt å stanse utlysning og
tildeling av nye lete- og utvinningstillatelser.»
K o m i t e e n viser til Stortingets behandling av
Meld. St. 28 (2010–2011) En næring for framtida – om
petroleumsvirksomheten, jf. Innst. 143 S (2011–2012),
Prop. 114 S (2014–2015) Norges største industriprosjekt
– utbygging og drift av Johan Sverdrup-feltet med status
for olje- og gassvirksomheten og Prop. 80 S (2017–2018)
Utbygging og drift av Johan Castberg-feltet med status
for olje- og gassvirksomheten.
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 ved Stortingets behandling av disse sakene vi-
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dereføres hovedmålsettingene og langsiktigheten i petroleumspolitikken.
F l e r t a l l e t mener at det er særlig viktig med en
langsiktig og forutsigbar politikk for denne næringen
der prosjektene er så langvarige og kapitalintensive.
E t a n n e t f l e r t a l l , alle unntatt medlemmet fra
Sosialistisk Venstreparti, viser til at Prop. 41 S (2018–
2019) består av to deler. I den første delen følger Olje- og
energidepartementet opp Stortingets anmodningsvedtak 890 og 891 som ble fattet våren 2018 i forbindelse
med behandlingen av Prop. 80 S (2017–2018) Utbygging og drift av Johan Castberg-feltet med status for olje- og gassvirksomheten og Innst. 368 S (2017–2018).
Den andre delen omhandler plan for utbygging og drift
(PUD) av andre byggetrinn for Johan Sverdrup-feltet,
samt plan for anlegg og drift (PAD) av områdeløsningen
for kraft fra land til Johan Sverdrup, Edvard Grieg, Ivar
Aasen og Gina Krog.

tektene til rettighetshaverne, leverandørene og staten
vil ha store positive virkninger for samfunnet. I tillegg til
inntekter til staten gjennom skatter, avgifter og SDØEordningen vil utbyggingen medføre aktiviteter i forbindelse med både utbygging og drift, samt gi inntekter og
betydelig sysselsetting i norske bedrifter. Johan Sverdrup-feltet er alene ventet å gi fellesskapet inntekter på
900 mrd. kroner.
K o m i t e e n viser til at Johan Sverdrup-feltets andre byggetrinn blir en utvidelse av det eksisterende feltsenteret med en ny prosessplattform, modifikasjoner
på stigerørsplattformen inkludert en ny modul og fem
nye havbunnsrammer. Den nye infrastrukturen vil bli
knyttet opp mot første byggetrinn som inkluderer det
nevnte feltsenteret med fire plattformer forbundet med
broer, anlegg for forsyning av kraft fra land, samt rørledninger for transport av olje og gass.

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 vil vise til Sosialistisk Venstrepartis
merknader i Innst. 382 S (2014–2015) hvor det advares
mot at en ytterligere utvinning av petroleum ikke vil
være i tråd med togradersmålet som Norge i dag er bundet av gjennom Paris-avtalen. Det er derfor ikke slik at
økt petroleumsaktivitet vil være et gode for samfunnet,
og verden som helhet. D e t t e m e d l e m vil peke på risikoen både direkte i Norge og i resten av verden dersom det ikke skjer en tilstrekkelig omstilling hvor
klimagassutslippene går mot null. I det tilfellet vil petroleumsproduksjonen i Norge gå mot null.

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,
ser positivt på at operatøren øyner muligheter for ytterligere oppsider i feltet med økt utvinning. Dette skal
gjøres ved hjelp av boring av flere brønner og den besluttede implementeringen av alternerende vann- og
gassinjeksjon (VAG). Det er også forventet et ytterligere
letepotensial i området rundt Johan Sverdrup-feltet.
Derfor er det satt av plass til innretninger som muliggjør
tilknytninger av fremtidige felt. F l e r t a l l e t stiller seg
positive til tiltak som kan forlenge feltets levetid og dets
infrastruktur.

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 vil
vise til at utslippene fra olje- og gassutvinning har økt
med 78 pst. siden 1990. Mesteparten av økningen skjedde fram mot årtusenskiftet. Siden har utslippene stabilisert seg på vel 14 millioner tonn CO2-ekvivalenter.
Dette er ikke medregnet CO2-kostnadene ved bruken
av den fossile energien. D i s s e m e d l e m m e r mener
det er viktig at oljenæringen reduserer sine utslipp av
CO2, og derfor at CO2-avgiften på sokkelen burde økes.

E t a n n e t f l e r t a l l , alle unntatt medlemmet fra
Sosialistisk Venstreparti, trekker frem at andre byggetrinn er lønnsomt før skatt selv ved en oljepris på 19
dollar per fat og er derfor robust også mot lave oljepriser.
D e t t e f l e r t a l l e t merker seg at norsk andel av vare- og tjenesteleveringen til utbyggingen av Johan Sverdrup-feltet vil være 55 pst. For driftsperioden, som er anslått til å vare i 50 år, er andelen beregnet til å være 95
pst. Utbyggingen vil også bidra til sysselsetting utover leverandører og underleverandører. Nasjonale sysselsettingsvirkninger av utbyggingsfasen av Johan Sverdrupfeltet er av operatøren beregnet til å kunne bli over
150 000 årsverk, fordelt over perioden 2015–2025. Av
dette står andre byggetrinn for om lag 30 pst.
D e t t e f l e r t a l l e t viser til at Arbeids- og sosialdepartementet har innhentet Petroleumstilsynets vurdering av søknadene om godkjenning av planene for utbygging av Johan Sverdrup-feltets andre byggetrinn og
områdeløsningen for kraft fra land. Petroleumstilsynet
har ikke innvendinger til søknadene. Arbeids- og sosialdepartementet har ikke ytterligere merknader til saken.

2.1

Johan Sverdrup-feltets andre byggetrinn

Plan for utbygging og drift (PUD) av andre byggetrinn
for Johan Sverdrup-feltet
K o m i t e e n viser til plan for utbygging og drift av
Johan Sverdrup-feltet. Dette er det største industriprosjektet i Norge på tiår. Planlagt oppstart er i fjerde kvartal 2019, og driftsperioden av feltet er anslått til å være
50 år.
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 investeringene i Johan Sverdrup-feltet og inn-
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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,
merker seg at andre byggetrinn av utbyggingen av Johan Sverdrup-feltet anses som et samfunnsøkonomisk
lønnsomt og robust prosjekt som kan gjennomføres
samtidig som hensyn til ytre miljø og fiskeriinteresser
ivaretas.
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 vil
vise til Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De
Grønne sine merknader i Innst. 382 S (2014–2015) hvor
det ble gått imot tillatelsen til feltet. D i s s e m e d l e m m e r vil peke på at feltet vil ha en levetid på 50 år. D i s s e m e d l e m m e r vil peke på at det å satse på ny
petroleumsutvinning nå, er i realiteten å gamble på at
verden ikke klarer å nå de klimagassutslippskuttene
som er nødvendige for ikke å unngå farlige klimaendringer. D i s s e m e d l e m m e r vil peke på at løsningen på klimaproblemet er at vi må vri investeringer fra
fossil til fornybar, og unngå å gjøre investeringer i infrastruktur og produkter med lang levetid som låser oss til
framtidige utslipp.
D i s s e m e d l e m m e r vil peke på at verdens kullreserver alene er 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 to grader dersom de utvinnes og forbrukes, også
dersom karbonfangst og -lagring utvikles til storskala.
D i s s e m e d l e m m e r viser derfor til at kampen
mot klimaendringene ikke bare er en miljøkamp, men
også et fordelingsspørsmål om hvem som skal få utvinne resterende ressurser. Norge er et rikt land som har
tjent mye penger på å utvinne fossil olje og gass over flere tiår allerede. Etter d i s s e m e d l e m m e r s oppfatning står derfor ikke Norge fremst i køen når man skal
vurdere hvordan det er rettferdig å fordele hvem som
kan gjøre fossile investeringer i årene som kommer.
K o m i t e e n s m e d l e m f r a S o s i a l i s t i s k Ve n s t r e p a r t i viser til at Sosialistisk Venstreparti i mange
tiår har advart mot det høye tempoet i norsk oljeutvinning, og derfor en rekke ganger de siste tiårene har
stemt for både å utsette enkeltstående oljeutbygginger
og imot tildeling av mer leteareal. På tross av innvendinger, også fra flere enn Sosialistisk Venstreparti, har
det stadig høyere investeringsnivået lenge vært en realitet. Dette gjør Norge mer oljeavhengig og omstilling
mer krevende.
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 peker på at til tross for at Stortinget i 2012 ble enige om et
klimaforlik som skulle kutte norske utslipp av klimagasser, har regjeringen de siste fem årene styrt bevisst
mot å bryte dette målet. Dette til tross for at det har vært
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fremmet flere forslag i Stortinget som kunne gitt store
utslippskutt.
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 vise til Riksrevisjonens
rapport fremlagt 26. mars 2019, hvor et av hovedfunnene er følgende: Klima- og miljødepartementet gjør for
lite for å sikre et bedre grunnlag for å vurdere risikoreduserende tiltak. Rapporten viser til at Olje- og energidepartementets miljøvurderinger ikke er offentlige, og
heller ikke tilgjengelige for miljømyndighetene, og at
dette innebærer at det er vanskelig i ettertid å stille
strengere miljøvilkår fordi kostnadene for endringen
blir for høy. Fra rapportens hovedfunn om undersøkelse:
«Undersøkelsen viser at det i sommerhalvåret er
mye sjøfugl som hekker i Barentshavet, mens det i vinterhalvåret er krevende forhold med is, mørke, sterk
vind og høye bølger som svekker beredskapen. Det kan
derfor være vanskelig å finne boreperioder der både
miljø- og sikkerhetshensynet er ivaretatt. Når Miljødirektoratet senere behandler søknaden om tillatelse
etter forurensingsloven, må det forholde seg til at det er
gitt en utvinningstillatelse som forplikter rettighetshaveren til å bore letebrønner. Etter at operatøren har
sendt inn søknaden om leteboring, er det vanskelig å
endre planene fordi operatøren har inngått avtaler om
borerigg. I de tilfellene der det ikke er stilt vilkår om tidsbegrensning for boring i utvinningstillatelsen, opplever
Miljødirektoratet derfor å ha lite handlingsrom til å
styre aktiviteten til perioder med lavere miljørisiko
uten å påføre næringen høye kostnader. Etter Riksrevisjonens oppfatning har ikke Olje- og energidepartementet og Klima- og miljødepartementet en god nok
faglig dialog om hvorvidt det kan være behov for strengere vilkår i enkelte utvinningstillatelser med særlige
utfordringer.»
D i s s e m e d l e m m e r vil peke på at en slik prosess
fører til at de kravene som burde blitt stilt, ikke blir det.
Dette er et problem for å fremme de beste miljøkravene,
og et demokratisk problem at det er vanskelig å ettergå
departementets vurderinger. Departementets miljøfaglige vurderinger av høringsinnspillene bør være offentlige slik at det kan ettergås av alle.
D i s s e m e d l e m m e r fremmer derfor følgende
forslag:
«Stortinget ber regjeringen sørge for at Olje- og
energidepartementets miljøfaglige vurderinger av høringsinnspillene i forbindelse med tildelinger av utvinningstillatelser til petroleumsvirksomhet, skal være
offentlige.»
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 før utvinningstillatelser gis på
norsk sokkel, inviteres det bredt ut til innspill fra orga-
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nisasjoner, direktorater og institutter til å sende inn høringsuttalelser om de aktuelle blokkene. Det fører til at
alle miljøfaglige råd blir gjennomgått før en beslutning
blir tatt.
Videre viser d i s s e m e d l e m m e r til at gjeldende
regelverk, inkludert petroleumsloven og gjennomføringen av dens bestemmelser i petroleumspolitikken som
Stortinget har sluttet seg til, og de arealmessige rammer
for tildeling av utvinningstillatelser Stortinget har fastsatt basert på avveininger av ulike hensyn, er et veletablert system som sikrer at miljøhensyn vektlegges og
ivaretas.
Videre påpeker d i s s e m e d l e m m e r at Granavolden-erklæringen «skal legge vekt på miljøfaglige råd i eller nær verdifulle og sårbare områder.»
Plan for anlegg og drift – kraft fra land
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 Stortinget har fattet vedtak om ambisiøse
klimapolitiske mål for Norge fram mot 2020, og at Stortinget nylig i Innst. 211 S (2014–2015) sluttet seg til EUs
klimamål fram mot 2030.
K o m i t e e n viser til at 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.
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 avgiftssatsen er høy og kommer på toppen av
kvoteplikten. Sammen gir disse økonomiske virkemidlene oljeselskapene kontinuerlig en økonomisk egeninteresse av å gjennomføre utslippsreduserende tiltak
som har et rimelig kostnadsnivå. Som en del av ETS bidrar sokkelvirksomheten til at Norge og EU når de målene for utslippsreduksjoner som er satt for kvotepliktig
sektor.
K o m i t e e n viser til at Stortinget i behandlingen av
Innst. 237 S (2013–2014) gjorde følgende vedtak:
«Stortinget ber regjeringen i plan for utbygging og
drift for Johan Sverdrup stille krav om etablering av en
områdeløsning som omfatter Gina Krog, Edvard Grieg,
Ivar Aasen og Johan Sverdrup, hvor hele områdets kraftbehov dekkes med kraft fra land, med en tidsplan for
gjennomføring.»
K o m i t e e n s f l e r t a l l , alle unntatt medlemmet
fra Sosialistisk Venstreparti, er tilfreds med at plan for
anlegg og drift av kraft fra land til Johan Sverdrup-feltet
er i tråd med Stortingets tidligere vedtak om en områdeløsning for kraft fra land. Kraft fra land-løsningen til før-
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ste byggetrinn på Johan Sverdrup og områdeløsningen
skal dekke hele kraftbehovet til feltene Johan Sverdrup,
Edvard Grieg, Ivar Aasen og Gina Krog.
K o m i t e e n er videre tilfreds med at departementet ikke nå ser særskilte grunner til at Edvard Grieg-innretningen ikke skal installere elektriske kjeler.
Områdeløsningen skal være på plass innen 2022. For Johan Sverdrup-feltet vil dette gi et kutt på 625 000 tonn
CO2 per år. I tillegg kommer reduserte utslipp fra feltene
Edvard Grieg, Ivar Aasen og Gina Krog. Dette gir et mindre behov for å kjøpe utslippskvoter i det europeiske
kvotesystemet ETS i driftsfasen.
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 departementets bekreftelse i brev av 20. februar
2019 på at det i dag ikke er noen særskilte grunner til at
Edvard Grieg-feltet ikke skal installere elektriske kjeler
som gjør at hele feltets kraftbehov kan dekkes med kraft
fra land etter at områdeløsningen er satt i drift i 2022.
D i s s e m e d l e m m e r forutsetter derfor at elektrifiseringen gjennomføres i tråd med de vedtak Stortinget
har gjort, og at dersom det på et tidspunkt foreligger
særskilte grunner til å gjøre noe annet, må Stortinget
opplyses så raskt som mulig.
D i s s e m e d l e m m e r viser til at det største samfunnsprosjektet i Norge de neste årene er det grønne
skiftet fra oljeøkonomi til grønne arbeidsplasser. D i s s e
m e d l e m m e r viser til at Johan Sverdrup-feltets levetid
er anslått til 50 år, og at feltet i løpet av sin levetid vil produsere 2,7 milliarder fat oljeekvivalenter, hvorav 590
millioner fat er knyttet til andre byggetrinn.
D i s s e m e d l e m m e r viser til at på tross av at produksjonsutslippene på Johan Sverdrup vil bli lave sammenlignet med andre oljefelt både i Norge og globalt,
utgjør utslippene fra utvinning av olje på norsk sokkel i
snitt mindre enn 2 pst. av utslippene fra forbrenning av
den samme oljen.
D i s s e m e d l e m m e r viser til at forventede utvinnbare reserver i Johan Sverdrup-feltet er om lag 2,7
milliarder fat oljeekvivalenter, hvorav om lag 590 millioner fat er knyttet til andre byggetrinn. Forbrenning av
ett fat olje gir et utslipp på anslagsvis 477 kilo CO2ekvivalenter. Det betyr at forbrenning av oljen fra Johan
Sverdrup-feltet kan generere et utslipp på inntil 1,3 milliarder tonn CO2-ekvivalenter i løpet av feltets levetid.
Gitt feltets antatte levetid på 50 år, betyr det et utslipp
på om lag 26 millioner tonn CO2-ekvivalenter per år.
Det tilsvarer omtrent halvparten av de årlige utslippene
fra norsk territorium. Andelen av utslippene fra Johan
Sverdrup som kan tilskrives andre byggetrinn, utgjør
om lag 281 millioner tonn CO2-ekvivalenter, eller 5,6
millioner tonn CO2 per år i feltets antatte levetid.
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D i s s e m e d l e m m e r viser til at områdeløsningen
for kraft fra land til Gina Krog, Edvard Grieg og Ivar Aasen er en del av utbyggingen Stortinget nå bes om å gi
sitt samtykke til. Kraft fra land vil bidra til å redusere utslippene fra felt som allerede er i drift. D i s s e m e d l e m m e r støtter utbygging av en områdeløsning for
kraft fra land til disse tre feltene, samt eventuelt senere
tilknytning av andre plattformer som allerede er i drift.
Samtidig viser d i s s e m e d l e m m e r til IPCCs rapport «Global Warming of 1,5 oC», som fastslår at konsekvensene av å overskride 1,5 graders oppvarming vil bli
dramatiske. Rapporten anslår at forbruket av olje må reduseres med inntil 37 pst. innen 2030 og inntil 87 pst.
innen 2050 sammenlignet med 2010, hvis den globale
oppvarmingen skal begrenses til 1,5 grader.
Johan Sverdrup-feltet er forutsatt å produsere olje
til 2070-tallet. D i s s e m e d l e m m e r mener det er
svært uheldig at staten gjennom SDØE investerer 1,3
mrd. kroner i en sektor som må nedskaleres kraftig i løpet av Johan Sverdrup-feltets antatte levetid hvis verden
skal nå sine klimamål.
I lys av den globale klimakrisen og manglende utslippskutt i Norge og globalt, mener d i s s e m e d l e m m e r at det er dypt uansvarlig å lete etter mer olje og
bygge ut flere felt i Norge. D i s s e m e d l e m m e r er derfor imot utbygging av Johan Sverdrup-feltes andre byggetrinn. Samtidig mener d i s s e m e d l e m m e r at områdeløsningen for kraft fra land må gjennomføres for å
redusere utslippene fra felt som allerede er i drift. D i s s e
m e d l e m m e r er kjent med at dette vil gi en dårligere
økonomi for utbygger, men mener det er en naturlig refleksjon av at oljeindustrien hittil på langt nær har innkalkulert klimakostnaden i sine prosjekter.
På denne bakgrunn fremmer d i s s e m e d l e m m e r følgende forslag:
«Stortinget ber regjeringen stanse utbyggingen av
Johan Sverdrup-feltets andre byggetrinn, samtidig som
selskapene pålegges å fortsette utbygging av områdeløsningen for kraft fra land.»
2.2

Oljeomlasting på Veidnes i Finnmark

K o m i t e e n viser til Prop. 80 S (2017–2018) Utbygging og drift av Johan Castberg-feltet med status for oljeog gassvirksomheten våren 2018 og Innst. 368 S (2017–
2018) hvor Stortinget fattet anmodningsvedtak 890 og
891 om oljeomlasting på Veidnes i Finnmark:
– Stortinget ber regjeringen sørge for at senest ved
etablering av flere produserende felt i Barentshavet
må disse sees i sammenheng med Johan Castberg
og bygging av en ilandføringsterminal på Veidnes i
Finnmark.
– Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget på egnet måte – innen utgangen av 2018 med
sikte på vedtak – om utredningene Barents Sea Oil
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Infrastructure (BSOI) gjør om en nedskalert terminalløsning og en skip-til-skip-løsning på Veidnes i
Finnmark. Beslutningen skal bygge på hensyn til
god ressursforvaltning.
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,
er tilfreds med at Olje- og energidepartementet stilte
Stortingets anmodningsvedtak som vilkår for godkjenningen for det videre arbeidet. Selskapene har identifisert tre alternativer som har vært gjenstand for
ytterligere konseptstudier:
1. Skip-til-skipomlasting i Sarnesfjorden/Kåfjorden.
2. Skip-til-skipomlasting i Sarnesfjorden med bruk av
et oppankret lagerskip.
3. Skip-til-skipomlasting ved en nedskalert terminal
på Veidnes bestående av et kaianlegg med enkelte
støttefunksjoner, men blant annet uten tanker for
lagring av olje på land.
E t a n n e t f l e r t a l l , alle unntatt medlemmet fra
Sosialistisk Venstreparti, viser til at samtlige alternativer innebærer at råolje fraktes fra Johan Castberg-feltet
med bøyelastere til Sarnesfjorden i Nordkapp kommune hvor oljen lastes om til konvensjonelle tankskip. Basert på studiene utført høsten 2018 har selskapene
konkludert med at det ikke lenger er grunnlag for å arbeide videre med skip-til-skipomlasting i Sarnesfjorden
med bruk av et oppankret lagerskip.
D e t t e f l e r t a l l e t er innforstått med at ingen av
alternativene per nå regnes som samfunnsøkonomisk
lønnsomme, men at alternativet med en nedskalert terminal fortsatt er i en tidlig utredningsfase. D e t t e f l e r t a l l e t venter at statsråden orienterer Stortinget om saken på egnet vis.
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 godene fra
norsk energi skal fordeles og komme fellesskapet til gode. Forventningene til selskapene som driver på norsk
sokkel, er økende. For å sikre fortsatt oppslutning rundt
olje- og gassnæringen, må de strekke seg mot bærekraft
og lokale ringvirkninger. Allerede i stortingsmeldingen
fra 1974 så daværende regjering og stortingsflertallet:
«Ilandføring i Norge er viktig for en nasjonal styring
av produksjon og markedsføring. Regjeringen holder
derfor fast ved at olje og gass som hovedregel skal ilandføres i Norge.»
D i s s e m e d l e m m e r understreker viktigheten av
en rask og ryddig saksbehandling fra regjeringen i denne saken, og at målet om at «det senest ved etablering av
flere produserende felt i Barentshavet må disse sees i
sammenheng med Johan Castberg og bygging av en
ilandføringsterminal på Veidnes i Finnmark», står fast.
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K o m i t e e n s m e d l e m f r a S o s i a l i s t i s k Ve n s t r e p a r t i viser til Sosialistisk Venstrepartis merknader og forslag i Innst. 368 S (2017–2018) om å sikre at det
stilles krav om ilandføring av olje fra Johan Castbergfeltet til Finnmark. Det ble også fremmet et forslag om
dette i vårsesjonen for 2017. D e t t e m e d l e m mener at
utbygging uten ilandføring innebærer at landsdelen går
glipp av de positive ringvirkningene som oljebransjen
har brukt som et sterkt argument for å få tilgang til nye
områder. D e t t e m e d l e m viser til at det nå er sannsynlig at dette ikke kommer til å skje.

3.

Forslag fra mindretall

trien over en 15-årsperiode, samt å stanse utlysning og
tildeling av nye lete- og utvinningstillatelser.

4.

Komiteens tilråding

Komiteens tilråding I og III fremmes av komiteens
medlemmer fra Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Senterpartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti.
Komiteens tilråding II fremmes av en samlet komité.
Komiteens tilråding IV fremmes av komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk
Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne.
K o m i t e e n har for øvrig ingen merknader, viser
til proposisjonen og råder Stortinget til å gjøre følgende
vedtak:
I
Stortinget samtykker i at Olje- og energidepartementet godkjenner plan for utbygging og drift av Johan Sverdrup-feltets andre byggetrinn.

Forslag fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti
og Miljøpartiet De Grønne:
Forslag 1
Stortinget ber regjeringen sørge for at Olje- og energidepartementets miljøfaglige vurderinger av høringsinnspillene i forbindelse med tildelinger av utvinningstillatelser til petroleumsvirksomhet, skal være offentlige.
Forslag fra Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet
De Grønne:
Forslag 2
Stortinget ber regjeringen stanse utbyggingen av Johan Sverdrup-feltets andre byggetrinn, samtidig som
selskapene pålegges å fortsette utbygging av områdeløsningen for kraft fra land.
Forslag fra Miljøpartiet De Grønne:

II
Stortinget samtykker i at Olje- og energidepartementet gir tillatelse til anlegg og drift av kraft fra landanlegget.
III
Stortinget samtykker i at Petoro AS, som er rettighetshaver for statens deltakerandel (SDØE), kan delta
i utbygging og drift av Johan Sverdrup-feltets andre
byggetrinn og anlegg og drift av områdeløsningen for
kraft fra land til feltene Johan Sverdrup, Edvard Grieg,
Ivar Aasen og Gina Krog.
IV
Stortinget ber regjeringen innhente en uavhengig
evaluering av konkurransesituasjonen på norsk sokkel. Evalueringen må ha et særlig blikk på Equinors
dominerende stilling og markedsmakt.

Forslag 3
Stortinget ber regjeringen gjennomføre en gradvis
og planmessig utfasing av den norske olje- og gassindusOslo, i energi- og miljøkomiteen, den 9. april 2019

Ketil Kjenseth

Terje Halleland

leder

ordfører

Svanemerketrykksak, 2041 0654 Trykk og layout: Stortingets grafiske seksjon

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 regjeringen er opptatt av en effektiv behandling med et godt beslutningsgrunnlag.
D i s s e m e d l e m m e r viser for øvrig til sine merknader
i Prop. 80 S (2017–2018), utbygging og drift av Johan
Castberg-feltet med status for olje- og gassvirksomheten.
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Innst. 321 S
(2018–2019)
Innstilling til Stortinget
fra energi- og miljøkomiteen
Dokument 8:106 S (2018–2019) og Dokument 8:117 S (2018–2019)

Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om to
representantforslag som omhandler klimastreik
for klimakutt og å innfri klimastreikernes krav
5.

Til Stortinget

Bakgrunn
Komiteen behandler i innstillingen to representantforslag som omhandler klimastreik for klimakutt og
å innfri klimastreikernes krav.
Representantforslag fra stortingsrepresentantene
Audun Lysbakken, Kari Elisabeth Kaski, Lars
Haltbrekken, Arne Nævra, Mona Fagerås, Karin
Andersen, Torgeir Knag Fylkesnes og Freddy André
Øvstegård om klimastreik for klimakutt
I dokumentet fremmes følgende forslag:
«1. Stortinget ber regjeringen sørge for at det ikke gis
noen nye utvinningstillatelser til oljeselskapene i
Norge.
2. Stortinget ber regjeringen øke Norges klimamål til
en reduksjon på 60 pst. kutt innen 2030 sammenlignet med utslippene i 1990.
3. Stortinget ber regjeringen i forslag til statsbudsjettet for 2020 legge fram en plan med en årlig opptrapping av bistand fra Norge til klimareduserende
tiltak og klimatilpasning i utviklingsland.
4. Stortinget ber regjeringen gjennomføre en konseptvalgutredning og etterfølgende ekstern kvalitetssikring for 3. rullebane på Gardermoen og andre
store flyplassutbygginger, slik det gjøres for andre

store samferdselsprosjekt. Utredningen må blant
annet se utbyggingen av 3. rullebane i lys av Norges
klimamål og mål for bevaring av dyrket jord.
Stortinget ber regjeringen i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2019 utrede og foreslå å
innføre et ungdomskort på kollektivtransport i
Norge. Kortet skal gjelde for alle under 20 år.»

Det vises til dokumentet for nærmere redegjørelse
for forslaget.
Representantforslag fra stortingsrepresentant Une
Bastholm om å innfri klimastreikernes krav
I dokumentet fremmes følgende forslag:
«1. Stortinget ber regjeringen fra og med statsbudsjettet for 2020 utarbeide forslag til årlige sektorvise klimabudsjetter som forplikter norske myndigheter
til å redusere klimautslippene fra norsk territorium
med 60 prosent innen 2030 sammenlignet med
1990, og 95 prosent innen 2050.
2. Stortinget ber regjeringen umiddelbart stanse tildeling og åpning av nye olje- og gassfelt på norsk sokkel og samtidig starte en gradvis og planmessig utfasing av petroleumsvirksomheten over en 15-årsperiode.
3. Stortinget ber regjeringen fremme et forslag om
permanent vern mot petroleumsaktivitet i særlig
verdifulle og sårbare havområder, som Lofoten,
Vesterålen og Senja, iskantsonen, polarfronten i
Barentshavet og Norskehavet, havområdet rundt
Jan Mayen, Mørebankene, Iverryggen samt Skagerrak.
4. Stortinget ber regjeringen fra og med forslag til
statsbudsjett for 2020 innføre en klimaprosent hvor
opptil to prosent av nasjonalinntekten overføres
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årlig fra oljefondet til klimatiltak i utviklingsland,
for å bidra med Norges rettferdige andel av de globale klimakostnadene.
Stortinget ber regjeringen i forbindelse med statsbudsjettet for 2020 fremme forslag om å overføre 65
mrd. kroner fra Statens pensjonsfond utland til FNs
grønne klimafond.
Stortinget ber regjeringen utrede hva som er Norges
rettferdige andel av de globale klimakostnadene, og
i forslag til statsbudsjett for 2020 redegjøre for en
modell for å fastsette årlige bidrag og for hvordan
disse kan benyttes til klimatiltak i utviklingsland.»

het i befolkningen. K o m i t e e n mener klimaendringene må håndteres i fellesskap, og at vi har store
muligheter for dette i Norge. Vår politiske tradisjon om
samarbeid for konsensusløsninger på tvers av partigrenser bør være en modell til etterfølgelse for å fortsatt sikre en ambisiøs klimapolitikk. På samme måte
bør man se hen til det norske partssamarbeidet for å involvere de ulike sektorene i næringsliv og industri som
skal kutte vesentlig i sine utslipp de neste elleve årene.
K o m i t e e n mener det er gjennom felles løsninger og
samarbeid klimaproblemet kan løses effektivt og rettferdig.

Det vises til dokumentet for nærmere redegjørelse
for forslaget.

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 klimakrisen er den største utfordringen vi står
foran, og at det i realiteten er en nasjonal og global
nødssituasjon.

5.

6.

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 Haukelan d Liadal, Else-May
Botten Norderhus og Runar Sjåstad, fra
Høyre,
Liv
Kari
Eskeland,
Stefan
Heggelund,
Aase
Simonsen
og
Lene
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
Halleland
og
Gisle
Meininger
Saudland, fra Senterpartiet, Sandra Borch
og Ole An dré Myhrvold, fra Sosialistisk
Ve n s t r e p a r t i ,
Lars
Haltbrekken,
fra
Ve n s t r e ,
lederen
Ketil
Kjenseth,
fra
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, Kristoffer Robin
H a u g , viser til Dokument 8:106 S (2018–2019) om
klimastreik for klimakutt og Dokument 8:117 S (2018–
2019) om å innfri klimastreikernes krav, og at disse
forslagene vil bli behandlet samlet. K o m i t e e n viser
også til brev fra statsråd Ola Elvestuen datert 3. og
13. mai 2019. Brevene er vedlagt innstillingen.
K o m i t e e n merket seg at elevstreiken den
22. mars 2019 mobiliserte mange. 40 000 elever deltok,
inspirert av svenske Greta Thunbergs aksjonsform. I demonstrasjonen var det elever fra hele landet med ulike
partipolitiske preferanser som samlet seg for å sette klima høyere på dagsordenen.
K o m i t e e n viser til at organisasjonen Natur og
Ungdom under demonstrasjonen leverte tre krav til politikerne, og at det er disse kravene som er bakgrunnen
for forslagene.
K o m i t e e n mener klimaendringene er vår tids
store utfordring, og at nåværende generasjoner er de siste som kan løse problemet. Det ansvaret må tas på alvor
av folkevalgte politikere, næringsliv og sivilsamfunn.
Med tanke på den store omstillingen Norge skal gjennom for å nå sine ambisiøse klimamål for 2030, understreker k o m i t e e n viktigheten av en høy klimabevisst-

K o m i t e e n viser til at selv om fattige land som har
bidratt minst til klimakrisen vil måtte leve med de største konsekvensene, vil klimakrisen også påvirke Norge,
noe vi blant annet så ved fjorårets tørkesommer. K o m i t e e n viser videre til at Norge står i en unik posisjon
i verden til å klare en omstilling til et nullutslippssamfunn. Det krever en ambisiøs politikk for å kutte utslipp
av klimagasser og finne nye løsninger for å bygge samfunnet.
K o m i t e e n s f l e r t a l l , alle unntatt medlemmet
fra Miljøpartiet De Grønne, viser til at Stortinget to ganger tidligere har samlet seg om et klimaforlik for
sammen å sørge for økte utslippskutt og langsiktighet i
klimapolitikken. Begge disse klimaforlikene har utløst
ny handling som har vært svært viktig. Det første klimaforliket fra 2008 førte til Norges innsats for bevaring av
regnskog, mens det andre klimaforliket fra 2012 førte til
forbud mot bruk av olje til oppvarming.
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 ,
fremmer følgende forslag:
«Stortinget ber regjeringen komme med forslag til et
nytt klimaforlik som kan danne grunnlag for et ambisiøst
samarbeid om utslippskutt på tvers av partigrensene.»
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 var ikke-sosialistisk side
som tok klimaforliket fra 2012 i mer offensiv retning. Videre viser d i s s e m e d l e m m e r også til klimaforliket
som ble inngått i 2018, i forbindelse med behandlingen
av St. Meld. 41 (2016–2017) Klimastrategi for 2030 –
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norsk omstilling i europeisk samarbeid. Stortingets flertall var enige med regjeringens forslag om å koble norsk
klimapolitikk opp mot EU, noe som gjør norsk
klimapolitikk mer forpliktende og ambisiøs enn den
noen gang har vært tidligere. D i s s e m e d l e m m e r viser til behandlingen av Prop. 94 S (2018–2019) Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om
innlemmelse i EØS-avtalen av rettsakter som inngår i
felles oppfyllelse med EU av utslippsmålet for 2030, som
er oppfølgingen av stortingsflertallets enighet.
På bakgrunn av dette er d i s s e m e d l e m m e r undrende til forslaget fra Sosialistisk Venstreparti om at regjeringen skal legge frem et forslag om enda et nytt
klimaforlik. D i s s e m e d l e m m e r anser dette for å
være et forsøk på å dekke over den reelle klimapolitikken som føres av Norge, og at det er partistrategiske hensyn som ligger bak forslaget. D i s s e m e d l e m m e r mener klimasaken ikke har noe å tjene på en slik tilnærming. Videre vil d i s s e m e d l e m m e r minne om at
det, på grunn av klimaenigheten fra 2018, allerede er
igangsatt et arbeid hvor nye tiltak utarbeides for at Norge skal nå sine klimamål, akkurat på samme måte som
de foregående klimaforlikene førte til konkret politikk.
D i s s e m e d l e m m e r mener forslaget fra Sosialistisk
Venstreparti vil forsinke norsk klimapolitikk.
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 regjeringen mangler en sammenhengende
politikk når det i svarbrevet fra departementet på den
ene side argumenteres med at olje og gass skal sikre
velferdssamfunnet i et langsiktig perspektiv, samtidig
som det argumenteres med at nettopp olje og gass vil
komme til å miste sin verdi når verden skal nå målet om
nullutslipp i 2050. D i s s e m e d l e m m e r viser til at de
tillatelser som gis til oljeindustrien i dag, er felt som vil
være i drift i 50–70 år. De vil altså bidra til store utslipp
av klimagasser i år hvor utslippene skal nærme seg null.
Dette viser at regjeringen i realiteten ikke mener at
Norge, eller verden, skal nå sine klimamål for 2050.
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 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 viser videre til at Sosialistisk Venstreparti i to omganger i denne
stortingsperioden har fremmet to representantforslag
med flere titalls forslag som vil kutte norske utslipp
både nå og i årene framover. D i s s e m e d l e m m e r viser videre til at regjeringens klimapolitikk kun vil gi en
reduksjon i utslippene på 11,5 pst. sammenlignet med
1990. D i s s e m e d l e m m e r viser til Granavoldenplattformen hvor målet er å kutte utslippene i ikke-kvotepliktig sektor med 45 pst. innen 2030, sammenlignet
med 2005. D i s s e m e d l e m m e n e viser til at uansett
hvordan man regner, viser regnestykkene at regjeringen
trenger hjelp til å nå sine egne klimamål. D i s s e m e d l e m m e r mener derfor det er uansvarlig av regjeringen
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å gang på gang avvise et bredere samarbeid om
klimapolitikken som kunne gitt raske og langvarige utslippskutt.
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 behandlingen av Prop. 41 S
(2018–2019) Plan for utbygging og drift av Johan Sverdrup-feltets andre byggetrinn og anlegg og drift av områdeløsning for kraft fra land til feltene Johan Sverdrup,
Edvard Grieg, Ivar Aasen og Gina Krog, og i den forbindelse Innst. 240 S (2018–2019). I dette dokumentet har
Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne flere felles merknader, der det blant annet står følgende:
«Disse medlemmer viser derfor til at kampen mot
klimaendringene ikke bare er en miljøkamp, men også
et fordelingsspørsmål om hvem som skal få utvinne
resterende ressurser. Norge er et rikt land som har tjent
mye penger på å utvinne fossil olje og gass over flere tiår
allerede. Etter disse medlemmers oppfatning står derfor
ikke Norge fremst i køen når man skal vurdere hvordan
det er rettferdig å fordele hvem som kan gjøre fossile
investeringer i året som kommer.»
Dette er en anerkjennelse av at verden fremdeles vil
trenge en viss andel av fossil energi fremover. D i s s e
m e d l e m m e r er overrasket over at Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne her viser at det ikke
er olje og gass de er imot, det er norsk olje og gass de er
imot. D i s s e m e d l e m m e r viser til de krav norske
myndigheter stiller til selskaper på norsk sokkel, som
kraft-fra-land-løsningen er et eksempel på. D i s s e
m e d l e m m e r er ukjente med tilsvarende krav i andre
lands utvinning.
Videre viser d i s s e m e d l e m m e r til den pågående diskusjonen i Europa om gassrøret Nord Stream 2,
planlagt mellom Tyskland og Russland, og at det er viktig for flere europeiske land å ha Norge som en stabil
gassleverandør. Dersom Sosialistisk Venstreparti mener
alvor med at Europa skal kutte sin bruk av fossil energi,
mener d i s s e m e d l e m m e r at partiet bør revurdere
sitt standpunkt om samarbeid om fornybar energi i Europa.
Disse
m e d l e m m e r viser videre til at
petroleumsforvaltningen skal skje innenfor forsvarlige
rammer. Ved revidering av Forvaltningsplanen for
Barentshavet og Lofoten vil regjeringen legge vekt på
miljøfaglige råd i eller nær verdifulle og sårbare
områder. D i s s e m e d l e m m e r viser til at det ikke vil
åpnes for petroleumsvirksomhet, eller konsekvensutredning i henhold til petroleumsloven, i havområdene
utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja i perioden 2017–
2021, og det vil ikke iverksettes petroleumsvirksomhet
ved Jan Mayen, iskanten, Skagerak eller på Mørefeltene.
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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 Paris-avtalen fra 2015 som slår fast at verden skal
gjøre sitt ytterste for å holde den globale oppvarmingen
til mellom 1,5 og 2 grader C. Det har gitt oss en ramme
for mengden CO2 vi kan forbrenne, et karbonbudsjett.
Allerede i 2017 viste rapporten The Sky’s Limit Norway
at det finnes mer CO2 i eksisterende fossile prosjekt enn
vi kan brenne dersom vi skal nå målene i Paris-avtalen.
D i s s e m e d l e m m e r viser til at det ofte blir hevdet at det ikke vil ha noen klimaeffekt å slutte med oljeog gassproduksjon i Norge, og at andre land vil kompensere med høyere produksjon. Forskning viser at dette er
feil. Nylig ble det offentligjort en rapport av Katinka
Holtsmark i Climate Policies in the Nordics – Nordic
Economic Policy Review 2019 hvor det anslås at stans i
oljeleting i Norge, og å begrense eksporten av olje fra
Norge til det internasjonale markedet, vil ha en klar klimaeffekt.
D i s s e m e d l e m m e r er glad for at Høyre og Fremskrittspartiet i regjering ikke vil konsekvensutrede havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja, og at de
som begrunnelse for dette henviser til at petroleumsforvaltningen skal skje innenfor forsvarlige rammer. D i s s e m e d l e m m e r ser derfor fram til at også disse to
partiene kommer til å gå mot oljevirksomhet i disse sårbare områdene. D i s s e m e d l e m m e r ser også fram til
at regjeringen ved revidering av Forvaltningsplanen for
Barentshavet og Lofoten vil legge vekt på miljøfaglige
råd. D i s s e m e d l e m m e r vil vise til at det i tilfelle vil
være noe nytt for denne regjeringen, da den ikke har lyttet til noen av de miljøfaglige advarslene mot oljeboring
i sårbare områder tidligere, ved utlysning av nye områder til oljeindustrien.
D i s s e m e d l e m m e r viser til at Norge har tjent
enorme summer på olje og gass. Nettopp derfor er det
også Norge som kan, og må, la sine olje- og gassreserver
ligge. Dette har ungdommene som har streiket for klimaet, forstått.
D i s s e m e d l e m m e r vil på denne bakgrunn
fremme følgende forslag:
«Stortinget ber regjeringen sørge for at det ikke gis
noen nye lete- eller utvinningstillatelser til oljeselskapene i Norge.»
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 fremmer følgende forslag:
«Stortinget ber regjeringen umiddelbart stanse tildeling og åpning av nye olje- og gassfelt på norsk sokkel
og samtidig starte en gradvis og planmessig utfasing av
petroleumsvirksomheten over en 15-årsperiode.»
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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
fremmer følgende forslag:
«Stortinget ber regjeringen fremme et forslag om
permanent vern mot petroleumsaktivitet i særlig verdifulle og sårbare havområder, som Lofoten, Vesterålen
og Senja, iskantsonen, polarfronten i Barentshavet og
Norskehavet, havområdet rundt Jan Mayen, Mørebankene, Iverryggen samt Skagerrak.»
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 FNs klimapanel i sin siste rapport har anslått at
for å begrense oppvarmingen til maksimalt 1,5 grader C
må de globale utslippene ned med opp mot 50 pst.
innen 2030. Som et rikt land, med stort historisk ansvar
for utslipp, må Norge sette et høyere mål på 60 pst. kutt
innen 2030, sammenlignet med 1990-nivå.
D i s s e m e d l e m m e r vil derfor fremme følgende
forslag:
«Stortinget ber regjeringen øke Norges klimamål til
en reduksjon på 60 pst. kutt innen 2030 sammenlignet
med utslippene i 1990 og komme med en plan for hvordan Norge skal ta disse kuttene innenlands, i løpet av
første halvår 2020.»
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 forslagene om å heve norsk klimamål. D i s s e m e d l e m m e r viser til at regjeringen i
Granavolden-plattformen allerede legger opp til å forsterke klimamålet for ikke-kvotepliktig sektor til 45 pst.
kutt. Det understreker også intensjonen ved behandlingen av St. Meld. 41 (2016–2017) Klimastrategi for 2030 –
norsk omstilling i europeisk samarbeid, nemlig at klimamålet med EU er et gulv, ikke et tak.
D i s s e m e d l e m m e r viser til at Norge skal melde
inn et forsterket klimamål til FN i 2020. I tillegg jobber
regjeringen for at EUs samlede ambisjonsnivå skal øke
til 55 pst., og d i s s e m e d l e m m e r påpeker hvor tett
norsk klimapolitikk er knyttet til EU.
Videre vil d i s s e m e d l e m m e r minne om at nasjonal talsperson i Miljøpartiet De Grønne, Arild Hermstad, uttalte til VG den 30. mars 2019 at Miljøpartiet De
Grønne ønsket å kutte utslippene med 65 pst. innen
2030, ikke 60 pst., slik Miljøpartiet De Grønne foreslår
på Stortinget. D i s s e m e d l e m m e r er overrasket over
at Miljøpartiet De Grønne i løpet av noen uker reduserte klimamålet sitt med fem prosentpoeng.
D i s s e m e d l e m m e r minner om at en nasjons
klimamål ikke bør være gjenstand for utspillspolitikk
der diverse utspill ikke henger sammen med det som reelt sett blir foreslått. Også klimapolitikken må være forutsigbar. Norge må ha et klimamål som er nødvendig,
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samtidig som det økonomisk sett skal være mulig å
gjennomføre.
K o m i t e e n viser til at Norge har et historisk ansvar for å være med på å redusere utslipp også i andre
land. Selv om Norge kun har 0,07 pst. av verdens befolkning, har vi likevel et ansvar, både på grunn av kapasitet
og fordi det historisk sett har vært høye utslipp.
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 selv om vi er 0,07 pst. av verdens befolkning, er
vi ansvarlige for ca. 0,65 pst. av verdens totale klimagassutslipp om vi bruker beregninger gjort ved å bruke
rammeverket «Climate Equity Reference Project»
(CERP), som er utviklet av Stockholm Environment Institute og EcoEquity. Dette tilsier at Norge bør stå for
kutt på 430 pst. av våre utslipp. Det innebærer at Norge
må bidra mer til klimakutt i utviklingsland.
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 ,
mener derfor det må legges frem en plan med en årlig
opptrapping av bistand til nettopp dette formålet, og at
det må fremlegges i statsbudsjettet for 2020. På den bakgrunn fremmer f l e r t a l l e t følgende forslag:
«Stortinget ber regjeringen i forslag til statsbudsjettet for 2020 legge fram en plan med en årlig opptrapping av bistand fra Norge til utslippskutt og
klimatilpasning i utviklingsland.»
«Stortinget ber regjeringen i forslag til statsbudsjettet for 2020 legge fram en plan med en årlig opptrapping av Norges bidrag til FNs grønne klimafond.»
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 mener Norge har et ansvar for å bidra til
klimakutt nasjonalt og internasjonalt, både i Europa og
i utviklingsland.
D i s s e m e d l e m m e r merker seg at Norge er en
stor bidragsyter av klimafinansiering i utviklingsland. I
2017 ga Norge 4,8 mrd. kroner i klimafinansiering til
utviklingsland. Videre påpeker d i s s e m e d l e m m e r
at regjeringen vil øke nivået på klimafinansiering i årene som kommer for å bidra til at utviklingslandene når
målene i Paris-avtalen. Samtidig vil Det grønne klimafondet være hovedkanal for klimafinansiering under
klimakonvensjonen, og d i s s e m e d l e m m e r påpeker
at bidraget til Det grønne klimafondet vil dobles i perioden 2020–2023. I tillegg er støtten til fornybar energi
mer enn fordoblet fra 495 mill. kroner i 2017 til over 1,1
mrd. kroner i 2019.
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D i s s e m e d l e m m e r ser positivt på den offentlige
diskusjonen om hvorvidt landenes bidrag er tilstrekkelige, og viser til at 2019 er et år der økte ambisjoner står
på dagsordenen. Norge skal være en pådriver for økte
klimaambisjoner.
D i s s e m e d l e m m e r påpeker dermed at det allerede finnes en plan om høyere bidrag både til klimafinansiering og til fornybar energi. D i s s e m e d l e m m e r anser at forslaget fra Sosialistisk Venstreparti vil
være en forsinkelse av det viktige klimaarbeidet. Man
løser ikke klimaproblemet ved å gjenta seg selv i nye dokumenter.
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 regjeringen Solberg kuttet bevilgningene til ren
og fornybar energi i utviklingsland kraftig de 4 første
årene etter at den tiltrådte. F l e r t a l l e t viser til at de
rød-grønne partiene foreslo en bevilgning på 1,407
mrd. kroner for statsbudsjettet 2014, noe som ble kuttet
til 1,330 mrd. kroner i regjeringen Solbergs budsjett.
F l e r t a l l e t viser til at det ble kuttet videre i årene etter
dette, ned til 470 mill. kroner i 2016 og 2017. Dette er
kutt som har rammet sterkt. F l e r t a l l e t viser til at selv
med en dobling fra 2017 til 2019 ligger den blå-blå regjeringen langt under det de rød-grønne foreslo for 2014.
F l e r t a l l e t viser til at dersom takten i bevilgningene til
ren og fornybar energi i utviklingsland hadde vært opprettholdt etter regjeringsskiftet i 2013, ville vi kunnet
hjulpet langt flere fattige mennesker med å få tilgang til
ren strøm og kuttet både utslipp av klimagasser og helseskadelig luftforurensning. F l e r t a l l e t synes det er
merkelig å påstå at forslag om økte bevilgninger til ren
og fornybar energi og økt satsing på klimatilpasning i
stedet for kutt i den samme satsingen, faktisk forsinker
et viktig klimaarbeid. Det er vel snarere tvert imot.
F l e r t a l l e t viser til at flere av landene som er utpekt som partnerland i utviklingspolitikken, planlegger
å bygge en rekke kullkraftverk som til sammen vil gi
nesten tre ganger Norges årlige utslipp hvis alle blir realisert. F l e r t a l l e t mener regjeringen som en del av
samarbeidet med disse landene bør utarbeide en pakke
der en kombinasjon av økonomisk og faglig bistand, garantier og partnerskap med næringsliv og investorer
gjøres tilgjengelig til utbygging av fornybar energi for å
bidra til at planene om kullkraftverk skrotes.
F l e r t a l l e t er enige i at Norge har et ansvar for å
drive bistand. F l e r t a l l e t viser til at folketallet i mange
utviklingsland øker, og at en av norsk bistandspolitikks
viktigste oppgaver er å motvirke sult. F l e r t a l l e t ser at
når mat blir et knapphetsgode, blir mulighetene for nasjonal selvforsyning tilsvarende viktigere for hvert enkelt land.
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F l e r t a l l e t viser til at landbruket er i en særstilling
når det gjelder muligheter til å skape sysselsetting og gi
økonomiske ringvirkninger for lokalsamfunn i de aller
fattigste landene i verden. F l e r t a l l e t vil videre vise til
at Norge har betydelig kompetanse og velfungerende
modeller for organisering i landbruket, noe utviklingspolitikken bør utnytte i mye større grad enn i dag. F l e r t a l l e t viser til at Senterpartiet vil styrke «klimasmart»
landbruk som en del av utviklings- og klimapolitikken.
F l e r t a l l e t fremmer derfor følgende forslag:
«Stortinget ber regjeringen prioritere bistandstiltak
som medvirker til et bærekraftig og klimasmart landbruk i utviklingsland, og komme tilbake til Stortinget
med en plan for hvordan dette kan gjøres i forbindelse
med statsbudsjettet for 2020.»
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 peker på at samtidig som vi står midt i
en klimakrise, hvor et viktig tiltak er å få ned flytrafikken som har store klimagassutslipp, foreslår Avinor at
det skal bygges en tredje rullebane på Gardermoen.
Enda mer flytrafikk vil føre til økte klimagassutslipp og
mer støy, og bygging av denne store rullebanen, med tilhørende etableringer og næringsvirksomhet, vil være
en stor trussel mot matjord og naturområder. I strid
med normal praksis for store samferdselsprosjekter
planlegges en tredje rullebane på Gardermoen uten en
konseptvalgutredning som ser utbyggingen i lys av Norges klimamål og mål for bevaring av dyrket jord.
På denne bakgrunn foreslår d i s s e m e d l e m m e r
følgende:
«Stortinget ber regjeringen gå imot en tredje rullebane på Oslo Lufthavn 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 mener at selv om utbyggingen er selvfinansierende, ivaretar slike utredninger også andre hensyn som det er
viktig å få belyst. D i s s e m e d l e m m e r vil derfor fremme følgende forslag:
«Stortinget ber regjeringen gjennomføre en konseptvalgutredning og etterfølgende ekstern kvalitetssikring for en tredje rullebane på Gardermoen og andre
store flyplassutbygginger, slik det gjøres for andre store
samferdselsprosjekter. Utredningen må blant annet se
utbyggingen av en tredje rullebane i lys av Norges klimamål og mål for bevaring av dyrket jord.»
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 utbygging av en tredje rullebane har vært behandlet av Stortinget flere ganger tidlige-
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re, senest i Innst. 138 S (2018–2019) Nye tiltak og
virkemidler for kutt i norske klimagassutslipp fram til
2020. Avinors vurdering av behovet for en tredje rullebane er basert på prognoser for fremtidig trafikkutvikling. Det er usikkert når behovet for en tredje rullebane
vil oppstå, og det er dermed heller ikke fattet investeringsbeslutninger knyttet til en tredje rullebane. En
eventuell utvidelse må også sees i sammenheng med
den rivende teknologiske utviklingen vi ser i flysektoren, og Avinors mål om kommersielle elektriske fly i luften fra 2025.
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 transport står for omtrent en fjerdedel av klimautslippene i Norge, og at en stor andel av dette er
persontransport. Skal vi få til en storstilt endring av
samfunnet er det viktig å legge til rette for at personer
får gode vaner og gjør det billig å velge klimavennlige
transportløsninger. Ungdom har ofte mindre penger
enn andre, og de har sjelden tilgang på bil.
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 peker på at Sosialistisk Venstreparti mange
ganger har foreslått et rimelig månedskort for tog, buss
og båt som gjelder for reiser i hele landet for alle under
20 år. Det kan ikke begrense seg kun til kollektivtransporten som er driftet av fylkeskommunene, men må
også gjelde tog og båt og være i hele landet. D e t t e
m e d l e m mener derfor at den løsningen som finnes,
må videreutvikles for å få et godt system for alle ungdommer i landet. På den bakgrunn fremmer d e t t e
m e d l e m følgende forslag:
«Stortinget ber regjeringen i forbindelse med forslag til statsbudsjett for 2020 utrede og foreslå å innføre
et ungdomskort på kollektivtransport i Norge. Kortet
skal gjelde for alle under 20 år.»
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 ordningen med ungdomskort i lokal kollektivtransport, innført i 2002. D i s s e m e d l e m m e r viser til at fylkeskommunene har ansvar for å
gi tilbud om ungdomskort, og at ordningen gjelder for
ungdom mellom 16 og 19 år.
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 det haster med å
gjennomføre utslippskutt, og at dagens regjering ikke
leverer politikk som kutter våre utslipp i tråd med Parisavtalen. D i s s e m e d l e m m e r viser til at det rødgrønne byrådet i Oslo gjennomfører politikk som
kutter utslipp gjennom sektorvise klimabudsjetter, og
mener at vi bør gjøre det samme på nasjonalt hold.
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På denne bakgrunn fremmer d i s s e m e d l e m m e r følgende forslag:
«Stortinget ber regjeringen fra og med statsbudsjettet for 2020 utarbeide forslag til årlige sektorvise klimabudsjetter.»
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 viser til at Miljøpartiet De Grønne har stått i
spissen for innføringen av klimaloven i Norge.
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 klimaloven må forsterkes med krav om at Norge
skal styres etter sektorvise klimabudsjetter som leverer
på kuttmålene, slik det rød-grønne byrådet styrer Oslo
kommune etter et klimabudsjett hvor utslippene skal
reduseres med 95 pst. innen 2030 sammenlignet med
1990-nivå.
D i s s e m e d l e m m e r viser til at Oslo er blitt trukket frem som et internasjonalt klimaforbilde, og mener
Norge bør ha en målsetting om det samme.
På denne bakgrunn fremmer d i s s e m e d l e m m e r følgende forslag:
«Stortinget ber regjeringen fra og med statsbudsjettet for 2020 utarbeide forslag til årlige sektorvise klimabudsjetter som forplikter norske myndigheter til å
redusere klimautslippene fra norsk territorium med 60
pst. innen 2030 sammenlignet med 1990, og 95 pst.
innen 2050.»
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 er glade for enigheten om klimaloven, initiert av partiene på ikke-sosialistisk side. Videre viser
d i s s e m e d l e m m e r til at Norge skal ha sektorvise
ambisjoner som del av oppfølgingen av avtalen med
EU, og at forhandlinger om dette er i gang med landbruk og fiskeri. For transport er ambisjonen 50 pst. kutt
innen 2030. Samtidig merker d i s s e m e d l e m m e r seg
avtalen som skal inngås med EU, og at det i Prop. 94 S
(2018–2019) står i følgende på side 9:
«Hver stats utslippsmål gjøres om til nasjonale
utslippsbudsjett for hvert av årene i perioden 2021–
2030.»
D i s s e m e d l e m m e r viser til at Norge internasjonalt regnes som et foregangsland i klimaarbeidet, noe
som blant annet ble demonstrert under klimatoppmøtet i Katowice, da klima- og miljøminister Ola Elvestuen
ledet de viktige sluttforhandlingene om hvordan landene skal informere om målene og hvordan de har tenkt å
realisere dem.
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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 klimastreikerne krever 65 mrd. kroner årlig til klimafinansiering i utviklingsland. Bakgrunnen for kravet er rapporten Norway’s Fair Share of
meeting the Paris Agreement» fra Stockholm Environment Institute. Rapporten utreder hva som er Norges
rettferdige andel av utslippskuttene som trengs for å begrense global oppvarming til 1,5 °C over førindustrielt
nivå. I tillegg beregner rapporten Norges rettferdige andel av kostnadene for at utviklingsland skal få tilpasse
seg til et endret klima, som Paris-avtalen forplikter Norge til å bidra til. Andelen er beregnet ut ifra hvor mye klimagasser ulike land har sluppet ut fram til nå, og hvor
stor økonomisk kapasitet de har til å bidra med løsningene på klimakrisen. Rapporten konkluderer med at
Norge må bidra til utslippskutt tilsvarende 430 pst. av
nasjonale utslipp innen 2030.
Rapporten anslår at prislappen kan bli opp mot 50
mrd. kroner i året for å realisere disse utslippskuttene.
Norges rettferdige andel av kostnadene for at
utviklingsland skal få tilpasse seg til et endret klima, er
også beregnet. Konservative anslag viser at Norge må
bidra med nærmere 15 mrd. kroner i året til klimatilpasning. Dette kommer i tillegg til de 50 mrd. kronene til
utslippsreduksjon.
På denne bakgrunn fremmer d e t t e m e d l e m følgende forslag:
«Stortinget ber regjeringen fra og med forslag til
statsbudsjett for 2020 innføre en klimaprosent hvor
opptil to prosent av nasjonalinntekten overføres årlig
fra Oljefondet til klimatiltak i utviklingsland, for å bidra
med Norges rettferdige andel av de globale klimakostnadene.»
«Stortinget ber regjeringen i forbindelse med statsbudsjettet for 2020 fremme forslag om å overføre 65
mrd. kroner fra Statens pensjonsfond utland til FNs
grønne klimafond.»
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
f r e m m e r følgende forslag:
«Stortinget ber regjeringen utrede hva som er Norges rettferdige andel av de globale klimakostnadene, og
i forslag til statsbudsjett for 2020 redegjøre for en modell for å fastsette årlige bidrag og for hvordan disse kan
benyttes til klimatiltak i utviklingsland.»
D i s s e m e d l e m m e r viser til at klimakrisen er vår
tids største utfordring. D i s s e m e d l e m m e r viser til at
parlamentene i Storbritannia, Skottland og Wales har
erklært nasjonal klimakrise. Flere kommunestyrer i
Norge har gjort det samme.
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Parallelt med klimakrisen har vi en global naturmangfoldskrise. Den nylig publiserte rapporten fra FNs
naturpanel IPBES viser at en million arter er utrydningstruet, at en tredel av alle korallrev og pattedyr i
havet er truet, og at menneskelig aktivitet har medført
omfattende endringer i tre firedeler av miljøet på land
og i 66 pst. av marine miljøer.
D i s s e m e d l e m m e r mener det er på tide at Stortinget erkjenner alvoret i klima- og miljøkrisen, og
fremmer derfor følgende forslag:
«Stortinget erklærer at det er en nasjonal og global
miljø- og klimakrise, og ber regjeringen følge opp med
omfattende og umiddelbare tiltak i Norge og globalt for
å stoppe tapet av natur og biologisk mangfold, og unngå
katastrofale menneskeskapte klimaendringer.»
K o m i t e e n s m e d l e m f r a S o s i a l i s t i s k Ve n s t r e p a r t i viser til at Sosialistisk Venstrepartis stortingsgruppe 8. mai 2019 fremmet et representantforslag
i Stortinget om å erklære en nasjonal nødssituasjon på
grunn av den globale oppvarmingen og det hurtige tapet av natur. Bakgrunnen for forslaget er at Norge og
verden nå opplever en klimakrise hvor store områder
etter hvert kan bli helt ubeboelige, og med en enorm utryddelse av planter og dyr som følge av den. Det skjer
rett foran alles øyne og er faglig dokumentert gjennom
blant annet FNs klimapanel og FNs naturpanel, som la
frem sin rapport om natur- og artsmangfoldet den
6. mai 2019.
D e t t e m e d l e m viser til at parlamentet i Storbritannia den 1. mai 2019 erklærte at det er en «climate
emergency». Dette skjedde etter at myndighetene i Wales og Skottland tidligere hadde erklært det samme.
Storbritannia har forsterket klimamålene til at man skal
være karbonnøytrale i løpet av 2050, og at myndighetene må sette ambisiøse og kortsiktige mål for å nå dette
gjennom grønne jobber, fornybar energi osv. D e t t e
m e d l e m viser også til at den britiske regjeringen
innen 6 måneder skal fremme hasteforslag om å bevare
naturen i landet og opprette en avfallsfri sirkulær økonomi. D e t t e m e d l e m viser til disse forslagene som
ble fremmet i representantforslaget:
«1. Stortinget erklærer at den globale oppvarmingen er
en nasjonal nødssituasjon for Norge. Landet og verden er i en klimakrise som krever ekstraordinær,
rask og felles innsats for å unngå katastrofale konsekvenser.
2. Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å
endre klimaloven slik at den slår fast at Norge skal
være utslippsfritt innen 2040.
3. Stortinget ber regjeringen legge frem en realistisk
og forpliktende plan for innenlands kutt av klimagassutslipp med 60 pst. innen 2030 sammenlignet
med 1990. Planen skal legges frem senest 1. januar
2020.
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4.

Stortinget ber regjeringen legge frem en realistisk
og forpliktende plan for å hindre tap av artsmangfold og natur senest 1. januar 2020.»

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,
vil bemerke at når et parlament erklærer en krisesituasjon, vil det normalt være tale om en tidsavgrenset krise
som innebærer umiddelbar fare for liv og helse, for eksempel en naturkatastrofe eller en krigssituasjon.
Det er nærliggende å tenke på slike situasjoner som
er beskrevet i lov om særlige rådgjerder under krig,
krigsfare og liknende forhold (beredskapsloven), der regjeringen som følge av krisen kan ta i bruk særlige fullmakter og fatte avgjørelser som normalt tilligger Stortinget, for eksempel å fatte bestemmelser av lovgivningsmessig innhold.
Det fremstår uklart for f l e r t a l l e t om forslagsstillernes hensikt er å la regjeringen Solberg ta i bruk slike
fullmakter.
F l e r t a l l e t erkjenner fullt ut at den globale klimakrisen er dramatisk. Men den er ingen tidsavgrenset situasjon. Klimakrisen er en langvarig krise som medfører
langsiktige konsekvenser for den økologiske balansen
på jorda, og utgjør en alvorlig trussel mot overlevelsen
til en rekke arter og for livsvilkårene til mennesker. Klimakrisen krever ikke særlige fullmakter til regjeringen
eller erklæring av en nødsituasjon i landet, den krever
resolutt handling fra Stortinget selv, med konkrete vedtak som bidrar til å snu økonomien i grønn retning.
Norge har svært ambisiøse klimamål, og det påligger regjeringen å komme til Stortinget med konkrete forslag
som vil bidra til å redusere utslippene i tråd med disse.
F l e r t a l l e t mener det foreligger en global klimakrise. Regjeringen bes fortsette å treffe nødvendige tiltak.

Forslag fra mindretall
Forslag fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti
og Miljøpartiet De Grønne:
Forslag 1
Stortinget ber regjeringen fra og med statsbudsjettet for 2020 utarbeide forslag til årlige sektorvise klimabudsjetter.
Forslag fra Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og
Miljøpartiet De Grønne:
Forslag 2
Stortinget ber regjeringen gå imot en tredje rullebane på Oslo Lufthavn Gardermoen.
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Forslag fra Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet
De Grønne:

Forslag fra Sosialistisk Venstreparti:

Forslag 3
Stortinget ber regjeringen sørge for at det ikke gis
noen nye lete- eller utvinningstillatelser til oljeselskapene i Norge.

Stortinget ber regjeringen i forbindelse med forslag
til statsbudsjett for 2020 utrede og foreslå å innføre et
ungdomskort på kollektivtransport i Norge. Kortet skal
gjelde for alle under 20 år.

Forslag 4

Forslag fra Miljøpartiet De Grønne:

Stortinget ber regjeringen fremme et forslag om
permanent vern mot petroleumsaktivitet i særlig verdifulle og sårbare havområder, som Lofoten, Vesterålen og
Senja, iskantsonen, polarfronten i Barentshavet og Norskehavet, havområdet rundt Jan Mayen, Mørebankene,
Iverryggen samt Skagerrak.

Forslag 11

Forslag 5
Stortinget ber regjeringen øke Norges klimamål til
en reduksjon på 60 pst. kutt innen 2030 sammenlignet
med utslippene i 1990 og komme med en plan for hvordan Norge skal ta disse kuttene innenlands, i løpet av
første halvår 2020.

Forslag 10

Stortinget ber regjeringen umiddelbart stanse tildeling og åpning av nye olje- og gassfelt på norsk sokkel og
samtidig starte en gradvis og planmessig utfasing av
petroleumsvirksomheten over en 15-årsperiode.
Forslag 12
Stortinget ber regjeringen fra og med forslag til
statsbudsjett for 2020 innføre en klimaprosent hvor
opptil to prosent av nasjonalinntekten overføres årlig
fra Oljefondet til klimatiltak i utviklingsland, for å bidra
med Norges rettferdige andel av de globale klimakostnadene.

Forslag 6
Stortinget ber regjeringen gjennomføre en konseptvalgutredning og etterfølgende ekstern kvalitetssikring for en tredje rullebane på Gardermoen og andre
store flyplassutbygginger, slik det gjøres for andre store
samferdselsprosjekter. Utredningen må blant annet se
utbyggingen av en tredje rullebane i lys av Norges
klimamål og mål for bevaring av dyrket jord.
Forslag 7
Stortinget ber regjeringen fra og med statsbudsjettet for 2020 utarbeide forslag til årlige sektorvise klimabudsjetter som forplikter norske myndigheter til å redusere klimautslippene fra norsk territorium med 60 pst.
innen 2030 sammenlignet med 1990, og 95 pst. innen
2050.
Forslag 8
Stortinget ber regjeringen utrede hva som er Norges
rettferdige andel av de globale klimakostnadene, og i
forslag til statsbudsjett for 2020 redegjøre for en modell
for å fastsette årlige bidrag og for hvordan disse kan benyttes til klimatiltak i utviklingsland.
Forslag 9
Stortinget erklærer at det er en nasjonal og global
miljø- og klimakrise, og ber regjeringen følge opp med
omfattende og umiddelbare tiltak i Norge og globalt for
å stoppe tapet av natur og biologisk mangfold, og unngå
katastrofale menneskeskapte klimaendringer.

Forslag 13
Stortinget ber regjeringen i forbindelse med statsbudsjettet for 2020 fremme forslag om å overføre 65
mrd. kroner fra Statens pensjonsfond utland til FNs
grønne klimafond.

Komiteens tilråding
Komiteens tilråding I–IV fremmes av komiteens
medlemmer fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne. Komiteens
tilråding V og VI fremmes av samtlige av komiteens
medlemmer unntatt medlemmene fra Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne.
K o m i t e e n har for øvrig ingen merknader, viser
til representantforslagene og rår Stortinget til å gjøre
følgende
vedtak:
I
Stortinget ber regjeringen komme med forslag til
et nytt klimaforlik som kan danne grunnlag for et ambisiøst samarbeid om utslippskutt på tvers av partigrensene.
II
Stortinget ber regjeringen i forslag til statsbudsjettet for 2020 legge fram en plan med en årlig opptrapping av bistand fra Norge til utslippskutt og klimatilpasning i utviklingsland.
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III

V

Stortinget ber regjeringen i forslag til statsbudsjettet for 2020 legge fram en plan med en årlig opptrapping av Norges bidrag til FNs grønne klimafond.

Dokument 8:106 S (2018–2019) – Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken, Kari Elisabeth Kaski, Lars Haltbrekken, Arne
Nævra, Mona Fagerås, Karin Andersen, Torgeir Knag
Fylkesnes og Freddy André Øvstegård om klimastreik
for klimakutt – vedtas ikke.

IV
Stortinget ber regjeringen prioritere bistandstiltak som medvirker til et bærekraftig og klimasmart
landbruk i utviklingsland, og komme tilbake til Stortinget med en plan for hvordan dette kan gjøres i forbindelse med statsbudsjettet for 2020.

VI
Dokument 8:117 S (2018–2019) – Representantforslag fra stortingsrepresentant Une Bastholm om å
innfri klimastreikernes krav – vedtas ikke.

Oslo, i energi- og miljøkomiteen, den 28. mai 2019

Ketil Kjenseth

Stefan Heggelund

leder

ordfører
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VEDLEGG 1

Brev fra Klima- og miljødepartementet v/statsråd Ola Elvestuen til energi- og miljøkomiteen,
datert 3. mai 2019
Representantforslag 106 S (2018–2019) om klimastreik
for klimakutt
Jeg viser til brev fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken, Kari Elisabeth Kaski, Lars Haltbrekken,
Arne Nævra, Mona Fagerås, Karin Andersen, Torgeir
Knag Fylkesnes og Freddy André Øvstegård datert 9.
april 2019 om klimastreik for klimakutt.
Forslagene berører flere departementer, og svarene
er samordnet med henholdsvis Olje- og energidepartementet, Utenriksdepartementet, Finansdepartementet
og Samferdselsdepartementet.
Forslagene er vurdert og besvart under i kronologisk rekkefølge.
1. Stortinget ber regjeringen sørge for at det ikke gis
noen nye utvinningstillatelser til oljeselskapene i Norge.
Petroleumspolitikken, rammer for virksomheten
og avveininger mot andre samfunnsforhold har vært
gjenstand for grundige vurderinger og avveininger i
Stortinget over flere tiår. Brede politiske flertall bak mål
og rammebetingelser for petroleumsnæringen har gitt
stabile og forutsigbare forhold i nærmere 50 år.
I henhold til Granavolden-plattformen er hovedmålet i regjeringens petroleumspolitikk å legge til rette
for lønnsom produksjon av olje og gass i et langsiktig
perspektiv. Regjeringen vil videreføre en stabil og langsiktig petroleumspolitikk. Letepolitikken skal bidra til
dette. Nye, lønnsomme funn som sikrer inntekter, verdiskaping og sysselsetting er viktig for å opprettholde
vårt velferdssamfunn. Regjeringen vil legge til rette for
lønnsom produksjon av olje og gass, blant annet gjennom forutsigbare rammevilkår, og videreføre dagens
praksis med jevnlige konsesjonsrunder på norsk sokkel
for å gi næringen tilgang på nye letearealer
En stor andel av verdiskapingen skal tilfalle den
norske stat, slik at den kan komme hele samfunnet til
gode. Olje- og gassnæringen er Norges største og viktigste næring målt i verdiskaping, statlige inntekter, investeringer og eksportverdi. Næringen har bidratt til næringsutvikling, teknologiutvikling og titusenvis av arbeidsplasser i hele Norge.
Petroleumsforvaltningen skal skje innenfor forsvarlige rammer også når det gjelder hensynet til det ytre
miljø. Ved revidering av Forvaltningsplanen for Barentshavet og Lofoten vil regjeringen legge vekt på miljøfaglige råd i eller nær verdifulle og sårbare områder
(SVO). Regjeringen vil ikke åpne for petroleumsvirksomhet, eller konsekvensutrede i henhold til petrole-

umsloven, i havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen
og Senja i perioden 2017-2021, og ikke iverksette petroleumsvirksomhet ved Jan Mayen, iskanten, Skagerak eller på Mørefeltene. Regjeringen vil videre fortsette
kunnskapsinnhentingen gjennom videre kartlegging av
petroleumsressursene, også i områder som ikke er åpnet for petroleumsvirksomhet, og gjennomføre 25. konsesjonsrunde etter at revideringen av forvaltningsplanen for Barentshavet er ferdig behandlet, og ved utlysning legge vekt på miljøhensyn i tråd med forvaltningsplanen.
Regjeringen fører en ansvarlig og forutsigbar petroleumspolitikk i møte med klimautfordringene. 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. Petroleumsvirksomheten i Norge
er allerede underlagt streng virkemiddelbruk for å begrense utslippene til luft fra produksjonsaktiviteten, vesentlig strengere enn i andre petroleumsproduserende
land. Virksomheten har i dag kvoteplikt under det europeiske kvotesystemet for klimagasser (ETS) i tillegg til
CO2-avgift. Kvoteplikt og CO2-avgiften er hovedvirkemidlene i klimapolitikken på norsk sokkel, jf. Prop 80 S
(2017-2018). 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. I henhold til
Granavolden-plattformen vil regjeringen stille strengere klimakrav under produksjonsfasen for felt på norsk
sokkel, herunder krav om beste tilgjengelige teknologi.
Disse virkemidlene begrenser utslippene av klimagasser fra sektoren og bidrar til at utslippene på norsk sokkel er langt lavere enn de ellers ville vært.
Regjeringen har også fått utredet klimarisikoen som
norsk økonomi står overfor. Økt kunnskap om et lands
samlede eksponering mot klimarisiko vil styrke informasjonsgrunnlaget, slik at politikk og virkemidler kan
rettes inn på en måte som reduserer landets sårbarhet
for klimarisiko og ivaretar langsiktig verdiskapning. Regjeringen vil, i henhold til Granavolden-plattformen,
vurdere og følge opp anbefalingene og vurderingene fra
klimarisikoutvalget, og stille krav til at selskapene synliggjør klimarisiko i sine utbyggingsplaner.
Skal verden nå Parisavtalens mål, må vi ha en omstilling til lavutslippssamfunnet. Dette krever en styrket
klimainnsats i årene framover. Norge gir et betydelig bidrag til utviklingen av fornybare alternativer til fossil
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energi. Vi er også en pådriver for at det settes en global
pris på utslipp av CO2. Sammen vil dette på sikt gjøre
fossile ressurser mindre lønnsomme å produsere. Dermed vil også etterspørselen globalt etter olje og gass påvirkes av klimatiltak som gjennomføres i de enkelte
land.
2. Stortinget ber regjeringen øke Norges klimamål til
en reduksjon på 60 pst. kutt innen 2030 sammenlignet
med utslippene i 1990.
Som det fremgår av Granavolden-plattformen vil
Norge melde inn et forsterket klimamål til FN i 2020.
Regjeringen arbeider for at EUs samlede ambisjonsnivå
øker til 55 prosent. Norsk klimapolitikk er tett knyttet
til EU. Hvis en stor aktør som EU skjerper sine mål, vil
det utløse mer teknologiutvikling og omstilling av næringslivet.
Frem til regjeringen legger frem et forsterket mål,
gjelder målet Norge allerede har meldt inn til FN om å
redusere klimagassutslippene med minst 40 prosent
innen 2030 sammenlignet med utslippsnivået i 1990.
Før påske ba regjeringen Stortinget slutte seg til en avtale med EU om felles oppfyllelse av klimamålet for 2030.
Forslaget til avtale innebærer at Norge vil ta del i EUs klimaregelverk fra 2021 til 2030. En avtale vil være forpliktende, og EØS-avtalens vanlige system for overvåking,
domstolskontroll og tvisteløsning tas i bruk.
3. Stortinget ber regjeringen i forslag til statsbudsjettet
for 2020 legge fram en plan med en årlig opptrapping av
bistand fra Norge til klimareduserende tiltak og klimatilpasning i utviklingsland.
Norge er en stor bidragsyter av klimafinansiering til
utviklingsland. Særlig gjennom klima- og skogsatsingen
er vi et foregangsland i langsiktig og forutsigbar finansiering. Norge ga i 2017 4,8 milliarder kroner i klimafinansiering til utviklingsland. Det er en økning fra 2016
på om lag 500 millioner. Tallene for 2018 er ennå ikke
klare.
Regjeringen vil øke nivået på klimafinansering i årene som kommer for å bidra til at utviklingslandene når
målene i Parisavtalen. I utviklingsmeldingen har regjeringen signalisert at bistanden til fornybar energi vil
dobles i løpet av stortingsperioden. Dette har allerede
blitt fulgt opp i 2019 budsjettet gjennom at regjeringen
har økt bevilgningen til fornybar energi fra 570 millioner i 2018 til over 1,1 milliarder kroner i 2019. I tillegg er
Klima- og skogsatsingen økt fra 3 milliarder til 3,2 milliarder. Støtten til Norfund er også økt med 187,5 millioner. Totalt vil nærmere 2 milliarder kroner bli overført
til Norfund i ny forvaltningskapital i 2019. Investeringer
i fornybar energi skal utgjøre om lag halvparten av tilført kapital. Det gjør at Norfund er et særdeles viktig
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supplement til regjeringens bevilgning til fornybar
energi over bistandsbudsjettet.
Regjeringen er med dette godt i gang med å øke
klimafinansieringen. Fremover vil Det grønne klimafondet være hovedkanalen for klimafinansiering under
klimakonvensjonen. Utviklingsministeren har uttalt at
bidraget til Det grønne klimafondet økes fra 400 til 800
millioner kroner for perioden 2020-2023. Klima- og
skogsatsingen vil også fortsette frem til 2030. Norge vil
derfor også fremover tilby forutsigbar og langsiktig
klimafinansiering til utviklingslandene.
4. Stortinget ber regjeringen gjennomføre en konseptvalgutredning og etterfølgende ekstern kvalitetssikring for 3. rullebane på Gardermoen og andre store
flyplassutbygginger, slik det gjøres for andre store samferdselsprosjekt. Utredningen må blant annet se utbyggingen av 3. rullebane i lys av Norges klimamål og mål for
bevaring av dyrket jord.
Det er usikkert om og eventuelt når behovet for en
tredje rullebane oppstår og regjeringen har ikke tatt stilling til spørsmålet om utbygging. Mener Avinor at behovet oppstår, må selskapet søke konsesjon etter
luftfartsloven. Staten vil da ta stilling til om det skal bygges en tredje rullebane på Gardermoen gjennom en
konsesjonsprosess etter luftfartsloven. Forvaltningsloven krever at et slikt konsesjonsvedtak skal bygge på et
forsvarlig kunnskapsgrunnlag.
Avinor skal som utgangspunkt være selvfinansierende, noe som også gjelder saken om en tredje rullebane. Prosjektet med tredje rullebane på Gardermoen vil
derfor ikke være omfattet av den statlige ordningen for
kvalitetssikring av store statlige investeringsprosjekter,
herunder reglene om konseptvalgutredning og etterfølgende ekstern kvalitetssikring. Avinor har imidlertid et
tilsvarende system for kvalitetssikring som det statlige
kvalitetssikringssystemet. Dette vil tilsvarende gjelde
for andre store flyplassutbygginger så lenge de er selvfinansierende. Dersom det foreslås prosjekter der staten
må bidra med hel eller delvis finansiering eller garanti
av prosjektet, vil tiltaket være omfattet av kravet om
konseptvalgutredning og ekstern kvalitetssikring i tråd
med føringene gitt i Finansdepartementets rundskriv R108/19 som trer i kraft 21. september 2019.
Videre vil kravet om forsvarlig grunnlag for konsesjonsvedtaket i praksis innebærer at de sentrale innholdsmessige sidene ved konseptvalgutredninger trolig
også bør inngå i det saksforberedende arbeidet med beslutningsgrunnlaget for konsesjonsvedtaket. I en eventuell konsesjonsprosess vil regjeringen foreta en grundig og helhetlig vurdering av saken.
5. Stortinget ber regjeringen i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2019 utrede og foreslå å innføre
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et ungdomskort på kollektivtransport i Norge. Kortet skal
gjelde for alle under 20 år.
En ordning med ungdomskort i lokal kollektivtransport ble innført allerede i 2002 i forbindelse med at
staten kompenserte fylkeskommunene for slike ordninger gjennom en økning i rammetilskuddet på 11
mill. kr for perioden 01.08.2002-31.12.2002. For 2003
ble det lagt inn en kompensasjon på 27 mill. kr for dette,
og beløpet har blitt videreført og prisomregnet i senere
budsjetter.
Fylkeskommunene har ansvar for å gi tilbud om
ungdomskort, og de fastsetter også prisnivået. Ordningen gjelder for ungdom fra 16 til og med 19 år, dvs. ungdom som i all hovedsak er elever i den videregående
skole.
Ungdomskortene gir rett til et ubegrenset antall reiser innen et fylke, normalt for en måned. Kortene gjelder på kollektivtransport som mottar fylkeskommunalt
tilskudd (dvs. ikke for eksempel NSB (Vy fra 24.04.2019),
riksveiferjer og kommersielle ekspressbusser) og mot
fremvisning av legitimasjon. En del fylkeskommuner
har likevel inngått avtaler med andre aktører, blant annet med NSB og riksveiferjene, om at kortene også skal
gjelde for disse transportmidlene.
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VEDLEGG 2

Brev fra Klima- og miljødepartementet v/statsråd Ola Elvestuen til energi- og miljøkomiteen,
datert 13. mai 2019
Svar til representantforslag 117 S (2018-2019) om å innfri klimastreikernes krav fra stortingsrepresentant
Une Bastholm
Jeg viser til representantforslag 117 S (2018-2019)
med forslag om å innfri klimastreikernes krav fra stortingsrepresentant Une Bastholm.
Forslagene berører flere departementer, og svarene
er samordnet med henholdsvis Olje- og energidepartementet, Utenriksdepartementet og Finansdepartementet.
Jeg vil svare på spørsmål 1,2 og 3 separat, mens
spørsmål 4,5 og 6 vil bli besvart samlet i brevet.
Forslagene lyder:
1. Stortinget ber regjeringen fra og med statsbudsjettet
for 2020 utarbeide forslag til årlige sektorvise klimabudsjetter som forplikter norske myndigheter til å redusere
klimautslippene fra norsk territorium med 60 prosent
innen 2030 sammenlignet med 1990, og 95 prosent innen
2050.
2. Stortinget ber regjeringen umiddelbart stanse tildeling og åpning av nye olje- og gassfelt på norsk sokkel og
samtidig starte en gradvis og planmessig utfasing av petroleumsvirksornheten over en 15 årsperiode.
3. Stortinget ber regjeringen fremme et forslag om permanent vern mot petroleumsaktivitet i særlig verdifulle
og sårbare havområder, som Lofoten, Vesterålen og Senja, iskantsonen, polarfronten i Barentshavet og Norskehavet, havområdet rundt Jan Mayen, Mørebankene, lverryggen samt Skagerak.
4. Stortinget ber regjeringen fra og med forslag til
statsbudsjett for 2020 innføre en klimaprosent hvor opptil
to prosent av nasjonalinntekten overføres årlig fra oljefondet til klimatiltak i utviklingsland, for å bidra med
Norges rettferdige andel av de globale klimakostnadene.
5. Stortinget ber regjeringen i forbindelse med statsbudsjettet for 2020 fremme forslag om å overføre 65 mrd.
kroner fra Statens pensjonsfond utland til FNs grønne
klimafond.
6. Stortinget ber regjeringen utrede hva som er Norges
rettferdige andel av de globale klimakostnadene, og i forslag til statsbudsjett for 2020 redegjøre for en modell for å
fastsette årlige bidrag og for hvordan disse kan benyttes til
klimatiltak i utviklingsland.
Svar på spørsmål 1:
Som det fremgår av Granavolden-plattformen vil
Norge melde inn et forsterket klimamål til FN i 2020. Regjeringen vil også arbeide for at EUs samlede ambisjons-

nivå øker til 55 prosent, og melde inn et forsterket norsk
klimamål i tråd med EUs ambisjoner.
Frem til regjeringen legger frem et forsterket mål,
gjelder målet Norge allerede har meldt inn til FN om å
redusere klimagassutslippene med minst 40 prosent
innen 2030. Norge har også nedfelt i klimaloven at målet for 2030 skal være at utslipp av klimagasser reduseres
med minst 40 prosent fra referanseåret 1990.
Rundt halvparten av Norske utslipp ligger utenfor
kvotesystemet i innsatsfordelingsforordningen. Ved felles oppfyllelse med EU vil Norge få et forpliktende utslippsbudsjett om å redusere de ikke-kvotepliktige utslippene med 40 prosent i perioden 2021-2030. Dette er
ikke et sektorvis klimabudsjett, men et budsjett for alle
ikke-kvotepliktig utslipp. Regjeringen vil også ha sektorvise ambisjoner for kutt i klimagassutslippene i ikkekvotepliktig sektor, herunder halvere utslippene fra
transportsektoren innen 2030 sammenlignet med
2005.
Regjeringen vil at Norges ikke-kvotepliktige utslipp
skal reduseres med minst 45 prosent i 2030. Dette er et
høyere ambisjonsnivå enn en avtale med EU vil kreve.
Målet er at reduksjonen skjer gjennom innenlandske
tiltak og regjeringen planlegger for dette. Om strengt
nødvendig kan fleksibiliteten i EUs rammeverk benyttes. Regjeringen vil utarbeide en plan for å oppfylle dette
målet når en avtale med EU om felles oppfyllelse er på
plass.
Den andre halvparten av Norges utslipp er dekket
av EU sitt kvotesystem. Fra 2021 er det vedtatt en årlig
nedskalering av kvotemengden slik at de samlede utslippene i systemet er 43% lavere enn 2005 nivå. Dersom
den årlige reduksjonen i kvotemengden er uendret til
2050, tilsvarer dette om lag 84% reduksjon i kvotepliktig
utslipp.
Klimautfordringen kan bare løses med globalt samarbeid, og regjeringen arbeider som nevnt for at EUs
samlede ambisjonsnivå øker til 55 prosent i 2030. Med
hensyn til 2050, så har regjeringen allerede en ambisjon
om gjøre Norge til et lavutslippssamfunn i 2050, hvor
klimagassutslippene reduseres med 90-95 prosent. Regjeringen vil også melde inn en lavutslippsstrategi for
2050 til FN. Både klimaloven og en avtale med EU om
felles oppfyllelse har mekanismer som, på en vesentlig
sterkere måte enn tidligere, sikrer at Norge må nå sine
mål.
Svar på spørsmål 2:
Petroleumspolitikken, rammer for virksomheten
og avveininger mot andre samfunnsforhold har vært
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gjenstand for grundige vurderinger og avveininger i
Stortinget over flere tiår. Brede politiske flertall bak mål
og rammebetingelser for petroleumsnæringen har gitt
stabile og forutsigbare forhold i nærmere 50 år.
I henhold til Granavolden-plattformen er hovedmålet i regjeringens petroleumspolitikk å legge til rette
for lønnsom produksjon av olje og gass i et langsiktig
perspektiv. Regjeringen vil videreføre en stabil og langsiktig petroleumspolitikk. Letepolitikken skal bidra til
dette. Nye, lønnsomme funn som sikrer inntekter, verdiskaping og sysselsetting er viktig for å opprettholde
vårt velferdssamfunn. Regjeringen vil legge til rette for
lønnsom produksjon av olje og gass, blant annet gjennom forutsigbare rammevilkår, og videreføre dagens
praksis med jevnlige konsesjonsrunder på norsk sokkel
for å gi næringen tilgang på nye letearealer.
En stor andel av verdiskapingen skal tilfalle den
norske stat, slik at den kan komme hele samfunnet til
gode. Olje- og gassnæringen er Norges største og viktigste næring målt i verdiskaping, statlige inntekter, investeringer og eksportverdi. Næringen har bidratt til næringsutvikling, teknologiutvikling og titusenvis av arbeidsplasser i hele Norge.
Petroleumsforvaltningen skal skje innenfor forsvarlige rammer også når det gjelder hensynet til det ytre
miljø. Ved revidering av Forvaltningsplanen for Barentshavet og Lofoten vil regjeringen legge vekt på miljøfaglige råd i eller nær verdifulle og sårbare områder
(SVO). Regjeringen vil 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, Skagerak eller på Mørefeltene. Regjeringen vil videre fortsette
kunnskapsinnhentingen gjennom videre kartlegging av
petroleumsressursene, også i områder som ikke er åpnet for petroleumsvirksomhet, og gjennomføre 25. konsesjonsrunde etter at revideringen av forvaltningsplanen for Barentshavet er ferdig behandlet, og ved utlysning legge vekt på miljøhensyn i tråd med forvaltningsplanen.
Regjeringen fører en ansvarlig og forutsigbar petroleumspolitikk i møte med klimautfordringene. 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. Petroleumsvirksomheten i Norge
er allerede underlagt streng virkemiddelbruk for å begrense utslippene til luft fra produksjonsaktiviteten, vesentlig strengere enn i andre petroleumsproduserende
land. Virksomheten har i dag kvoteplikt under det europeiske kvotesystemet for klimagasser (ETS) i tillegg til
CO2-avgift. Kvoteplikt og CO2-avgiften er hovedvirkemidlene i klimapolitikken på norsk sokkel, jf. Prop 80 S
(2017-2018). Avgiftssatsen er høy og kommer på toppen
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av kvoteplikten. Sammen gir disse økonomiske virkemidlene oljeselskapene kontinuerlig en økonomisk
egeninteresse av å gjennomføre alle utslippsreduserende tiltak som har et rimelig kostnadsnivå. I henhold til
Granavolden-plattformen vil regjeringen stille strengere klimakrav under produksjonsfasen for felt på norsk
sokkel, herunder krav om beste tilgjengelige teknologi.
Disse virkemidlene begrenser utslippene av klimagasser fra sektoren og bidrar til at utslippene på norsk sokkel er langt lavere enn de ellers ville vært.
Regjeringen har også fått utredet klimarisikoen som
norsk økonomi står overfor. Økt kunnskap om et lands
samlede eksponering mot klimarisiko vil styrke informasjonsgrunnlaget, slik at politikk og virkemidler kan
rettes inn på en måte som reduserer landets sårbarhet
for klimarisiko og ivaretar langsiktig verdiskapning. Regjeringen vil, i henhold til Granavolden-plattformen,
vurdere og følge opp anbefalingene og vurderingene fra
klimarisikoutvalget, og stille krav til at selskapene synliggjør klimarisiko i sine utbyggingsplaner.
Skal verden nå Parisavtalens mål, må vi ha en omstilling til lavutslippssamfunnet. Dette krever en styrket
klimainnsats i årene framover. Norge gir et betydelig bidrag til utviklingen av fornybare alternativer til fossil
energi. Vi er også en pådriver for at det settes en pris på
utslipp av CO2-internasjonalt. Sammen vil dette på sikt
gjøre fossile ressurser mindre lønnsomme å produsere.
Dermed vil også etterspørselen globalt etter olje og gass
påvirkes av klimatiltak som gjennomføres i de enkelte
land.
Svar på spørsmål 3:
Norge har gjort store fremskritt i forvaltningen av
norske havområder med å utvikle helhetlige forvaltningsplaner. Vi ser verdiskaping og miljø i sammenheng. 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 produksjonen
i havområdet, også utenfor områdene selv.. Målet i forvaltningsplanene er at aktiviteter i disse områdene skal
foregå på en måte som ikke truer områdenes økologiske
funksjoner eller naturmangfold. Regjeringen vil sette
helhetlige rammer for næringsvirksomhet til havs, herunder sette områdespesifikke rammer for petroleumsvirksomhet i forvaltningsplanene for havområdene.
Regjeringen vil 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.
Når det gjelder vern i marine områder legger regjeringen til grunn at tverrsektorielt marint vern etter na-
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turmangfoldloven skal bidra til å ta vare på et utvalg av
representative, særegne, sårbare eller truede marine undersjøiske naturtyper og naturverdier for framtiden.
Innenfor marine verneområder reguleres, i tråd med
det aktuelle verneformålet, all aktivitet som kan forringe verneverdiene. Aktivitet som ikke er i strid med verneformålet vil fortsatt være tillatt.. 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.
Svar på spørsmål 4,5 og 6:
Det er bred politisk enighet om rammene for hvordan våre felles sparepenger i Statens pensjonsfond utland (SPU) skal forvaltes. Fondet formål er høyest mulig
avkastning til et risikonivå som skal være akseptabelt.
Innenfor den overordnede finansielle målsettingen skal
fondet forvaltes ansvarlig. Investeringsstrategien som er
fastsatt for SPU støtter opp under fondets finansielle
målsetting og er bredt forankret, blant annet gjennom
de årlige meldingene til Stortinget om Statens pensjonsfond.
SPU er en del av rammeverket for finanspolitikken.
De løpende inntektene fra petroleumsvirksomheten
overføres til SPU og omgjøres til en portefølje av finansinvesteringer i utlandet. Midlene i SPU kan bare anvendes til en beløpsmessig overføring til statsbudsjettet etter vedtak i Stortinget. Midlene som overføres fra SPU er
ikke øremerkede, men inngår som en del av en samlet
budsjettbehandling der regjeringen og Stortinget prioriterer mellom ulike formål.
De fattigste landene rammes hardest av klimaendringene. De trenger støtte til å tilpasse seg. Og de
trenger støtte til å legge om økonomiene sine slik at de
kan få økonomisk vekst med lave utslipp. De industrialiserte landene har en kollektiv forpliktelse om å mobilisere 100 milliarder dollar årlig i klimafinansiering
innen 2020. Norge har ikke noen individuell forpliktelse til å øke sin klimafinansiering, men Norge må bidra
til at dette målet nås, i likhet med andre industriland.
Norge er en stor bidragsyter av klimafinansiering til
utviklingsland. Særlig gjennom klima- og skogsatsingen
er vi et foregangsland i langsiktig og forutsigbar finansiering. Norge ga i 2017 4,8 milliarder kroner i klimafinansiering til utviklingsland. Det er en økning fra 2016
på om lag 500 millioner. Tallene for 2018 er ennå ikke
klare.
Regjeringen vil øke nivået på klimafinansering i årene som kommer for å bidra til at utviklingslandene når
målene i Parisavtalen. I utviklingsmeldingen har regjeringen signalisert at bistanden til fornybar energi vil dobles i løpet av stortingsperioden. Dette har allerede blitt
fulgt opp i 2019 budsjettet gjennom at regjeringen har
økt bevilgningen til fornybar energi fra 570 millioner i
2018 til over 1,1 milliarder kroner i 2019. I tillegg er Kli-
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ma- og skogsatsingen økt fra 3 milliarder til 3,2 milliarder. Støtten til Norfund er også økt med 187,5 millioner.
Totalt vil nærmere 2 milliarder kroner bli overført til
Norfund i ny forvaltningskapital i 2019. Investeringer i
fornybar energi skal utgjøre om lag halvparten av tilført
kapital. Det gjør at Norfund er et særdeles viktig supplement til regjeringens bevilgning til fornybar energi over
bistandsbudsjettet.
Regjeringen er med dette godt i gang med å øke
klimafinansieringen. Fremover vil Det grønne klimafondet være hovedkanalen for klimafinansiering under
klimakonvensjonen.
Det grønne klimafondet skal økes fra 400 til 800
millioner kroner for perioden 2020-2023. Klima- og
skogsatsingen vil også fortsette frem til 2030. Norge vil
derfor også fremover tilby forutsigbar og langsiktig
klimafinansiering til utviklingslandene.
I klimaforhandlingene er det stor oppmerksomhet
om rettferdighet, også etter man i Parisavtalen fikk enighet om et opplegg der land bestemmer sine mål ut fra
nasjonale omstendigheter. Det er bra at det er offentlig
diskusjon om landenes bidrag er tilstrekkelige. 2019 er
et år der økte ambisjoner står på dagsorden. Norge skal
i den internasjonale diskusjonen være en pådriver fort
økte klimaambisjoner. Arbeidet med forsterkning av
Norges klimamål er et viktig bidrag. Rettferdighet er
imidlertid mer enn bare et spørsmål om byrdefordeling. Klimainnsats er ikke bare en kostnad, men byr også
på muligheter. Når omstillingen skyter fart, vil land som
ikke tar del i denne utviklingen bli hengende etter. Det
at alle verdens land tar del i en lavutslippsutvikling er
derfor en viktig del av rettferdighet. Løsningen ligger
ikke bare i større pengeoverføringer. Land som mottar
klimafinansiering må også prioritere egne ressurser til
klimatiltak. De må lage gode rammevilkår for å tiltrekke
seg finansiering og integrere klimahensyn i sine
utviklingsplaner. Hvis land utnytter energikilder som
sol og vind, kan de få lavere utgifter og de blir mindre avhengige av andre land. Det er bra for klima, det er bra for
økonomien og det er bra for utvikling.
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er så fragmentert. At statens rolle skal bli mindre i en
sånn situasjon, er veldig, veldig uheldig.
Vern av områder er vel og bra, og Miljøpartiet De
Grønne støtter alt det – vi vil ha mer av det frivillige vernet, og det er ett av flere forslag vi har på bordet i dag –
men vi må også innse at de fleste av leveområdene til insekter og for så vidt også andre arter aldri kommer til å
oppnå vernestatus. Det er alle de små kantene og hekkene og engene, det er hvordan vi forvalter arealene rundt
omkring i Norge, som betyr aller mest for insektenes liv
i Norge og på planeten. Det er ikke de områdene vi kommer til å få til et varig vern i.
Statsråd Ola Elvestuen [13:26:03]: Vi har en naturkrise i verden, det er det ingen tvil om. Tap av natur er
på katastrofalt nivå internasjonalt.
Vi skal ta en lederrolle for å få på plass en ny parisavtale for natur. Jeg nevnte nettopp konferansen i Trondheim. Det er et første stort steg for å følge opp dette også
framover, til høsten 2020, og gjøre det vi kan for å få en
sterk avtale. Vi trenger å mobilisere kommuner – og alle
– for å få det til: at vi blir flinkere til å ta vare på naturen.
Vi må også ha en kunnskapsbasert forvaltning.
Ja, jeg mener at plan- og bygningsloven og miljø hører sammen og har stått inne for det, men det er ikke en
del av denne regjeringsplattformen, så vi har et samarbeid mellom departementene, som er godt. Og som sagt
tidligere: Det er litt underlig at denne kritikken kommer
fra et storting som har gjort akkurat den samme forflytningen av plan- og bygningsloven, over i kommunalkomiteen.
Vi trenger å se på systemer. Nettopp derfor bør vi
gjøre på natur det samme som vi gjør på våre havområder. Der har vi helhetlige forvaltningsplaner som er
grunnlaget for den politikken som skal føres. Det vi nå
har satt i gang og ser på, er ulike modeller for helhetlig
forvaltning også av ulike naturtyper på land, som skal
være de overordnede føringene, for så å få bedre forvaltning. Det er kanskje det viktigste grepet for langsiktig
bedre å ivareta natur i Norge. Gjort riktig vil det være et
eksempel til etterfølgelse også for andre land, som forvaltningsplanene til havs er blitt det for mange.
Så det er ikke sånn at dette er et felt hvor vi presses
fra opposisjonen. Jeg viste til en rekke tiltak – særlig rettet mot insekter, hvor vi har mange tiltak. Jeg skal ikke
gjenta dem en gang til og lage en enda lengre rekke, men
jeg kan jo helt til slutt komme tilbake til Ketil Kjenseths
innlegg, der han påpekte at det måtte være så og så mange representanter for å representere én art. Da kan jeg si
at det bare er regjeringen som har noen som representerer én art. Det gjør nemlig jeg, som er representant for
arten snyltevepsen Aphelinus elvestueni.
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Presidenten: Fleire har ikkje bedt om ordet til sak
nr. 9.
S a k n r . 1 0 [13:28:52]
Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om to representantforslag som omhandler klimastreik for klimakutt
og å innfri klimastreikernes krav (Innst. 321 S (2018–
2019),
jf.
Dokument 8:106 S (2018–2019)
og
Dokument 8:117 S (2018–2019))
Presidenten: Etter ynske frå energi- og miljøkomiteen vil presidenten føreslå at taletida vert avgrensa til 3
minutt til kvar partigruppe og 3 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 talerlista utover
den fordelte taletida, får ei taletid på inntil 3 minutt.
– Det er vedteke.
Stefan Heggelund (H) [13:29:35] (ordfører for saken): La meg først takke for det gode samarbeidet i komiteen.
Vi står overfor en global klimakrise. Det er vår viktigste utfordring, og det finnes ikke noe problem som er
viktigere å løse enn dette. Hvorfor det? Jo, fordi det
handler om framtiden. Det handler om internasjonal
fattigdom, og det handler om naturen vår. Vi risikerer at
land blir slukt av havet, og at jorden ikke lenger kan dyrkes.
Det er et globalt problem, som krever globale løsninger. Det går ikke bare ut over Norge når Norge forurenser, og det går ikke bare ut over Kina når Kina forurenser. Det går ut over oss alle. Mest av alt går det ut over
dem i verden som allerede har lite. Derfor vil vi samarbeide mer med Europa og med resten av verden.
Når vi i komiteen nå behandler en sak der vi skal
knytte norsk klimapolitikk opp mot EUs klimapolitikk,
handler det nettopp om mer samarbeid. Vi får bindende
og faktisk forpliktende internasjonale klimamål for første gang. Norge skal melde inn et forsterket klimamål til
FN i 2020, og vi jobber for at EU skal øke sin ambisjon til
55 pst. kutt.
Det er ikke noe abstrakt som skjer der ute. Alle land
skal kutte – samtidig som vi skal hjelpe de fattige landene med å kutte sine utslipp. Vi skal trappe opp klimainvesteringene i de fattigste landene i verden. De én milliard menneskene som i dag ikke har tilgang på energi i
det hele tatt, skal løftes ut av fattigdom samtidig som vi
løser klimakrisen. Derfor må vi hjelpe dem med å bygge
fornybar energi, sånn at de ikke bruker kullkraft. Energi-
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behovet øker drastisk i verden, og de nye energikildene
må være nye og fornybare, som f.eks. sol og vind.
Norge er en stor bidragsyter til klimafinansiering,
men vi skal gi enda mer. Det grønne klimafondet skal vi
doble støtten til, for å ta ett eksempel.
Den klimabevisstheten som elever i Norge har
skapt, trenger vi. De får folkevalgte til å diskutere ny
klimapolitikk rundt om i alle kommunestyrer og fylkesting og i Stortinget. Opprøret er også et bilde på noe av
det vi setter aller høyest i Norge: retten til å protestere,
retten til å organisere, retten til å kreve endring.
Sivilsamfunnet utgjør bærebjelken i det liberale demokratiet. Støtte til sivilsamfunnet er derfor viktig, og
skal vi klare dette, trenger vi også en sterk miljøbevegelse. Men klare det, det skal vi. Vi, generasjonene som lever nå, er de siste som kan gjøre noe med det. Sektor for
sektor skal vi kutte i Norge, og vi skal hjelpe andre land
med å kutte sine utslipp.
Åsmund Aukrust (A) [13:32:54]: I arbeiderbevegelsen har vi fått mange av våre største seire gjennom
streiker. Arbeiderne har vist hvilken styrke som ligger i
fellesskapet når man organiserer seg og står sammen:
typografene som ville innføre tarifflønn, de kvinnelige
fyrstikkarbeiderne som streiket for bedre helse, og jernarbeiderne som streiket for å hindre lønnskutt. Det er
streiker som var kontroversielle da de skjedde, men
som vi i dag alle takker for, fordi de brøytet vei.
Denne våren så vi en ny type streik. Tusenvis av elever gikk ut i gatene og boikottet undervisningen for å kreve klimahandling. Som generasjonene har gjort før
dem, tok de tak i sin tids største utfordring. For klimakrisen er virkelig vår tids største problem. Verden har bare
få år på seg til å unngå en klimakatastrofe.
Ungdommene krevde noe mer enn å bli takket for
sitt engasjement. De krevde å bli hørt. De krevde klimahandling. Vi kan diskutere ulike virkemidler, men det
viktigste er at vi når målet, at utslippene går ned, og at vi
oppfyller Parisavtalen.
Derfor har dette vært en surrealistisk uke for klimaog miljøpolitikken i Norge. Først fikk vi beskjed om at
utslippene i Norge har gått opp. Det skulle ikke være
mulig, men Venstres inntreden i regjering har altså gitt
økte utslipp i Norge i 2018. Norge er et av få land i Europa som fortsetter å øke utslippene i en tid da vi har få år
på oss til å halvere dem.
Regjeringen mislykkes virkelig i det som er vår tids
største oppgave, og man skulle tro det ga krisestemning
i regjeringen. Krisestemning har vi riktignok fått, men
med motsatt fortegn. I går samlet Fremskrittspartiet seg
i krisestemning, og landets finansminister brukte verdens miljødag på å si at hun krevde at bymiljøpakkene i
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Norge skulle skrotes. Det gir dårligere luft og økte utslipp, og det gjør folks liv vanskeligere.
Erna Solbergs regjering driver en politikk der klimaet taper i spill og spetakkel mellom partiene. Det er en
slående forskjell på politikken i Norge og den politikken
man nå får i Danmark. Mette Frederiksen blir nå Danmarks nye statsminister. Hun utropte i går ungdom til
vinnerne av det første klimavalget.
Norge skal kutte utslipp hjemme, og vi skal bidra internasjonalt. Denne regjeringen lykkes ikke med noen
av oppgavene. Under denne regjeringen har vi fått massive bistandskutt til internasjonalt klimaarbeid, og det i
en tid da verden har lovet økning. Det er jo bra at det har
blitt en liten økning nå, men vi ligger fortsatt godt under
det som var situasjonen da Jens Stoltenberg gikk av som
statsminister for seks år siden. Det skulle vært seks år
med økninger; i stedet har vi altså fått kutt.
Jeg håper den nye utviklingsministeren for alvor
stopper bistandskuttene som Erna Solberg, Siv Jensen
og Børge Brende har gjennomført.
Jeg tar med det opp det forslaget Arbeiderpartiet
står bak.
Presidenten: Representanten Åsmund Aukrust har
teke opp det forslaget han refererte til.
Terje Halleland (FrP) [13:36:13]: Ungdommen har
engasjert seg og vist sitt engasjement ved å ta til gatene
med et tydelig budskap. De har tatt til orde for en ny
politikk på klimaområdet. Det har tydeligvis engasjert
både Miljøpartiet De Grønne og SV til å ta saken videre
og fremme de samme kravene for Stortinget. Jeg må si
at jeg reagerer på hvordan SV og Miljøpartiet De Grønne nå ønsker å polarisere debatten og prøver å skape en
situasjon som skal vise at enten er man for klimaet, eller så er man imot.
Det har blitt framført svært store krav – krav som
ikke hadde latt seg gjennomføre uten store konsekvenser for Norge som nasjon, for norsk økonomi, for arbeidsplasser og ikke minst for klimaet. Jeg har lyst til å
være tydelig: Nei, vi kommer ikke til å innfri de kravene
som SV og Miljøpartiet De Grønne framfører i sine forslag i dag.
Hvorfor gjør vi ikke det? Jo, for da hadde vi gjort
framtiden særdeles vanskelig for mange, spesielt for
ungdommene selv.
Man skulle tro av påstander at det ikke blir gjort
noen ting for utslippsreduksjoner. Det er tydelig at det
er det som er Miljøpartiet De Grønne og SVs målsetting:
å framstille regjeringens klimapolitikk slik. Men Norge
gjør mye, og vi kommer til å gjøre enda mer for å redusere framtidige utslipp. Det må være mulig å tenke på både
kort og lang sikt.
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Norge har sine utslipp, og dem skal vi nå, i samarbeid med EU, redusere. Men i dag er norsk petroleumsnæring Norges bidrag til Parisavtalen. Norges petroleumsnæring slipper ut 14,7 mill. tonn CO2, mens Europa
reduserer sine utslipp med over 300 mill. tonn ved å erstatte kull med norsk gass. Det er seks ganger Norges totale utslipp.
Vi er kommet i en situasjon der det er stor oppmerksomhet om klimaet i befolkningen, og det er bra. Men
jeg tror at de fleste ser at utfordringen er global og må løses globalt. Da er det viktig at Norge inngår internasjonale avtaler som reduserer utslippene, og er pådriver for
flere slike avtaler.
Til slutt: Det er også viktig å ha med seg at lederen
for FNs klimapanel har uttalt at det er fullt ut mulig å drive norsk olje- og gassvirksomhet og samtidig ta hensyn
til klimaet.
Ole André Myhrvold (Sp) [13:39:20]: Denne vinteren og våren har klimaet blitt satt ettertrykkelig på
dagsordenen av bekymrede barn og unge, inspirert av
svenske Greta Thunberg. Den 22. mars opplevde vi at
40 000 norske barn klimastreiket. Vi har også opplevd
det andre dager.
De aller fleste i denne salen, vil jeg mene, anerkjenner klimaendringene som vår tids aller største utfordring, og som noe som krever endringer i politikk og
ikke minst i hvordan vi lever våre liv. Derfor må vi også
tenke på hvordan vi kan redusere klimagassutslippene i
alle saker vi behandler – ikke stykkevis og delt, ikke gjennom tilfeldige forslag, ikke bare her på Stortinget eller i
energi- og miljøkomiteen, men overalt hvor beslutninger fattes.
For et par dager siden kom som nevnt rapporten
som viser at Norge fortsatte å øke utslippene av CO2
gjennom 2018. Det viser hvor vanskelig denne omstillingen er. Økningen skyldes vel først og fremst at vi bruker mindre palmeolje, noe som er bra, men samtidig viser det hvor komplekst dette er. Skal vi få til en effektiv
politikk for de endringene som trengs, er Senterpartiet
overbevist om at brede forlik står seg over tid – en politikk for helheten som tar kompleksiteten innover seg,
som sørger for å ta med seg det brede lag av befolkningen, og der vi også tar hensyn til geografiske og sosiale
forskjeller.
Regjeringspartiene argumenterer med at et klimaforlik vil forsinke klimapolitikken. Det er å snu problemstillingen på hodet. I og med at erkjennelsen av alvoret er tverrpolitisk, mener vi det må være mulig og formålstjenlig med denne typen forlik, som Stortinget har
gjennomført tidligere med stor suksess, og som bør
gjennomføres igjen for å øke tempoet og sikre langsik-
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tighet på et område som vil stå på dagsordenen også lenge etter vår tid.
I dag har vi et nærmest tropisk vær her på Østlandet.
I fjor tørket vi bort, og året før det regnet avlingene på
Vestlandet bort. Det viser at klimaendringene påvirker
også Norge. Likevel er vi heldige. Det er de fattigste av de
fattige som vil bære den største byrden. De som har bidratt minst til tingenes tilstand, vil også måtte bære den
tyngste byrden. Det er dypt urettferdig, og norsk bistandspolitikk bør derfor innrettes på en slik måte at
den i større grad bidrar til klimatilpassing og til at vi når
klimamålene. For eksempel er det uholdbart at et land i
utvikling som er utpekt som partnerland for Norge i
utviklingspolitikken, planlegger og bygger fossile energianlegg. Vi kan ikke, samtidig som vi kutter klimagassutslippene her hjemme, stille konstatere at utviklingslandenes behov for energi gjør at utslippene øker mer
enn tre ganger Norges årlige utslipp hvis planene realiseres. Norge må derfor bruke sin rolle aktivt som partner for å skrote planene om nye kullkraftverk gjennom
å tilrettelegge, stimulere og sørge for investeringer i ny
fornybar energi.
Jeg tar med det opp forslaget som Senterpartiet er
med på.
Presidenten: Representanten Ole André Myhrvold
har teke opp det forslaget han refererte til.
Lars Haltbrekken (SV) [13:42:38]: I framtiden kommer norske skoleelever til å lese om 40 000 klimastreikende elever i historiebøkene. I en bisetning vil det stå
at stortingsflertallet den gang stemte ned kravene fra
ungdommen, men det vil stå der mer som en kuriositet.
Selv om stortingsflertallet i dag stemmer ned alle krav
fra de klimastreikende, er det de som vil gå seirende ut.
De har rett, de vil få rett, og de vil sitte igjen uten skammen.
Den gangen jeg gikk på skolen, var klimatrusselen et
fjernt mareritt, noe vi trodde at våre barnebarn kanskje
kom til å oppleve. Vi sa at vi var den siste generasjonen
som slapp å oppleve konsekvensene av global oppvarming. Vi er ikke det. Klimatrusselen merkes her og nå,
men vi er fortsatt den generasjonen som kan gjøre noe
for å løse klimakrisen.
Men da holder det ikke med skulderklapp og heiarop på sidelinjen når ungdommen streiker. Vi må bekjempe klimakrisen, slik vi har bekjempet andre miljøproblemer – miljøproblemer vi slet med da jeg var
ung, som sur nedbør, skogdød, døde fiskevann og et voksende ozonhull. Alt dette har vi løst. Datidens politikere
tok ansvar, og nå er det vår tur. Nå er det vi som har ansvaret.
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Tidligere denne uken kom nyheten om at norske utslipp av klimagasser har økt. Tallene er et manifest over
en regjering som er totalt handlingslammet i klimapolitikken. Tallene er en hån mot ungdommen som streiker.
Klima- og miljøministeren sa følgende om utslippsøkningen:
«Tallene fra i dag viser at vi må gjøre mer av det
vi er i gang med.»
Nei, regjeringen må gjøre mindre av det de er i gang
med. De må stoppe det vanvittige tempoet i tildelingen
av nye felt til oljeindustrien. De må trekke tilbake de
90 blokkene som ble lyst ut til oljeindustrien i forrige
uke. De må slutte å bygge gigantiske motorveier som
øker biltrafikken, og de må stoppe planleggingen av en
tredje rullebane på Gardermoen som har til hensikt å
øke forurensende flytrafikk. Det er dette regjeringen må
gjøre for å imøtekomme de klimastreikendes krav og for
ikke å sitte igjen med skammen i historiebøkene.
Med det tar jeg opp forslagene nr. 3–9, 10, 14 og 18–
26.
Presidenten: Representanten Lars Haltbrekken har
teke opp dei forslaga han refererte til.
Ketil Kjenseth (V) [13:45:58] (komiteens leder): Vi
har hatt et EU-valg i vår, for ikke så mange dager siden,
som ga miljøpartier og grønne partier rundt om i Europa en stor opptur. Valget i Danmark i går viste også at
miljøpartiene er på frammarsj. Radikale Venstre, som
er Venstres søsterparti, er kåret til valgvinneren i Danmark, men også SF og Enhedslisten har klare miljøkrav.
Det er disse tre partiene som er vinnerne i det danske
valget, ikke sosialdemokratene. De gjorde det nest dårligste valget i sin historie og får kanskje statsministeren,
men klimautfordringen blir satt på plass av de tre partiene som sosialdemokratene er helt avhengige av å styre
på nåde av, ikke minst Radikale Venstre.
Vi må også sette dette inn i en større sammenheng.
Kina, USA, India og det europeiske kontinentet står for
60 pst. av klimautslippene i verden. Det plasserer også
Norges andel av dette. Det plasserer ikke ansvaret vårt et
annet sted. Vi har et stort ansvar i Norge for å bidra til å
gjøre jobben med å kutte utslipp og skape ny teknologi
for å kutte utslippene. Derfor er det viktig å peke på det
internasjonale samarbeidet og det at Norge nå knytter
seg til EUs avtaler. Det er veldig viktig at vi skal kutte
40 pst. sammen. Fra 2021 får vi også en pisk over skulderen. Hvis vi ikke gjør jobben vår, kan EU kreve at vi gjør
ytterligere og mer på andre områder. Det er viktig at vi
har den pisken for å fortsette å gjøre den viktige jobben.
Representanten Ole André Myhrvold sa at veksten i
utslippene i Norge fortsetter. Da må vi se på den historiske utviklingen. Det var særlig i perioden fra 1992 og
fram til 2000 at utslippene i Norge vokste. Gro Harlem
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Brundtland var vel verdens første miljøvernminister,
men det er også en arv fra Arbeiderpartiet vi har med
oss. Det var da vi løftet utslippene i Norge opp til rekordhøye nivåer, og det er dem vi sliter med å få ned igjen.
Fra 2010 har utslippene i Norge gått ned, fra over
55 millioner tonn til litt over 52,7 millioner tonn i 2018.
Ja, det var en liten vekst i 2018, men i både 2016 og 2017
gikk utslippene ned. Det viser at vi over tid er på riktig
kurs. Derfor skal vi fortsette med de tiltakene vi er i gang
med, og omstille særlig transportsektoren. Men det som
er årsaken til veksten, er jo at vi tok ut 200 millioner liter
med palmeolje.
Presidenten: Eg må minna representanten Kjenseth om at klokka viser feil, slik at det no er berre
30 sekund att.
Ketil Kjenseth (V) [13:48:59]: Vi må fortsette den
omstillingen vi holder på med i transportsektoren, vi
må holde oppe takten med å elektrifisere personbiltransporten, men vi er også i gang med en stor omstilling når det gjelder kollektivtransport. Elektrifiseringen
fortsetter nå over i skipsfarten og er også på gang i flysektoren. Disse utslippene er det store muligheter for å
redusere i stort monn over tid. Det er fram til 2030 vi
må peke på, og vi må fortsette å gjøre jobben med å kutte utslippene hver eneste dag. Det er den daglige jobben som er oppgaven.
Presidenten: Då må eg be representanten gå inn for
landing, for tida er ute.
Ketil Kjenseth (V) [13:49:50]: Det er greit. Jeg kan
nok tegne meg til et nytt innlegg.
Tore Storehaug (KrF) [13:49:58]: Ungdommane
står utanfor Stortinget og demonstrerer, og dei demonstrerer fordi generasjonane før dei har ført verda ut i ei
klimakrise. Greta Thunberg inspirerte ei heil internasjonal ungdomsrørsle, og det er ein marsjordre frå dei
som kjem etter oss, på vegner av den verda dei skal arve. Ungdommane ser alvoret, og dei ventar handling.
Og dei har forskinga på si side. 1,5-gradersrapporten frå
IPCC, FNs klimapanel, viser at forskjellen på 1,5 graders
oppvarming og større global oppvarming er enorm.
Det gjeld oss i dei rikare delane av verda, men det gjeld
særleg dei av verdas befolkning som er meir utsette.
Om vi ikkje klarer å avgrense oppvarminga, kan 8 pst.
av verdas befolkning oppleve alvorleg vassmangel, dei
årlege fangstane med fisk kan gå ned med 82 mill. tonn,
og avlingane på land vil bli mindre. 10 millionar færre
menneske kan miste heimane sine viss vi klarer å avgrense klimaendringane, og nærare 2 milliardar menneske kan bli utsette for ekstreme hetebølgjer viss vi
ikkje gjer det.
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Eg har aldri kjent eit større engasjement for å senke
stemmerettsalderen enn då eg såg klimastreikarane
utanfor Stortinget. Dette er eit påtrykk og eit engasjement som verda treng. Heile energi- og miljøkomiten i
Stortinget erkjenner at klimaendringane er den største
utfordringa i vår tid. Alle parti slår fast at vår generasjon
er den siste som kan gjere noko med det.
Men bodskapen frå klimastreikarane når langt
utanfor stortingssalen, og vi er nøydde til å endre vanane våre. Vi må skape eit samfunn som er i balanse, og då
må vi slutte å forureine. Omlegginga vi må igjennom,
kjem til å koste, og vi må leggje om dei dårlege vanane vi
har som vi har lagt oss til i gode tider. Og det er her ungdommane sin innsats speler ei rolle, både når dei demonstrerer, og når dei stiller eldre generasjonar til veggs
andre stader. Klimakampen er ein kamp som må
vinnast kvar einaste gong, kvar einaste dag, ikkje éin
gong i éi sak i Stortinget.
Dei gode nyheitene er at vi delvis er på veg. Vi har
gode klimaforlik i ryggen, vi har fått på plass ei klimalov
som reiskap, og Parisavtalen er eit framsteg. Sidan elevane streika for første gong, har Stortinget fått ein klimaavtale med EU til behandling, ein avtale som forpliktar. Oljefondet har gjennom oppfølging av vedtak sagt at dei
skal trekkje ut 80 mrd. kr frå olje- og gass-selskap. No
kan dei opne opp for å investere i fornybare, unoterte infrastrukturprosjekt. Vi har sett verdsrekord i elbilsal, og
utviklingsministeren har slått fast at Noreg skal bidra
meir i landa der klimaendringane råkar hardast, f.eks.
gjennom å doble det grøne klimafondet.
Det er ingen som seier at desse tiltaka er nok til å
løyse klimakrisa. Forslaga frå SV og Miljøpartiet Dei Grøne er heller ikkje nok. Vi må gjere meir, men vi er i gang,
og Kristeleg Folkeparti kjem ikkje til å gløyme ropet frå
ungdommane.
Une Bastholm (MDG) [13:53:21]: Lørdag demonstrerte et par titall FrP-ere mot sin egen bompengepolitikk. Bompengemotstanden i Norge er i ferd med å utløse regjeringskrise. Den 22. mars i år demonstrerte
40 000 barn og ungdommer mot regjeringens klimapolitikk. Det utløste smilende, nikkende bekreftelser av at
i klimapolitikken – ja, der gjør regjeringen nok allerede.
Det samme gjentok statsråd Elvestuen i debatt med
meg i NRK og i VG denne uken: Regjeringen gjør allerede alt de kan. Det i seg selv skremmer meg. At utslippene øker i vår tid, er en politisk skandale. Siden 1990 har
norske klimautslipp økt med 3,4 pst. Klimastreikernes
krav er 60 pst. utslippskutt.
Jeg blir flau når jeg står her. Jeg blir flau over at Norge
er blant de få landene i Europa som har økt utslippene.
Jeg blir flau over at regjeringens svar til klimastreikerne
er å innkalle til såkalte klimatoppmøter der de spør ung-
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dommene om hva de selv gjør for å leve mer klimavennlig. Jeg blir flau og forbannet over at regjeringen svikter
kommende generasjoner. For det er ikke sant at regjeringen fører en ambisiøs klimapolitikk. Tvert imot saboterer de klimaarbeidet på mange områder. Utslippene
fra veitrafikken gikk opp i fjor, bl.a. fordi regjeringen
subsidierer fossilbiler. Regjeringen satte ny rekord i utdeling av oljelisenser, regjeringen bygger motorveier i
rekordtempo, regjeringen går inn for å bygge en tredje
rullebane på Gardermoen, som vil føre til økte utslipp i
flytrafikken, noe som for øvrig var en av grunnene til
økte utslipp også i fjor.
Hvis kloden trenger at vi halverer utslippene de neste elleve årene, men vi ikke gjør det fordi vi synes det er
litt politisk vanskelig – ja, da lager vi bare problemer for
oss selv. Når klimakartet ikke passer med klimaterrenget, er det kartet vi er nødt til å endre. Derfor har Miljøpartiet De Grønne fremmet klimastreikernes krav på
Stortinget. Vi sier ja til 60 pst. utslippskutt. Vi sier ja til
65 mrd. kr i klimatiltak til utviklingsland hvert år, og vi
sier nei til nye oljelisenser. Vi stemmer for å erklære klimakrise, og vi stemmer for en styrt utfasing av olje- og
gassnæringen. Vi stemmer for et nytt, ambisiøst klimaforlik og for at regjeringen skal si nei til en ny rullebane
på Gardermoen. Vi stemmer for dem som i dag er for
unge til å ha stemmerett, og som må leve med konsekvensene av politikken vi vedtar i denne salen.
Med det tar jeg opp forslagene fra Miljøpartiet De
Grønne.
Presidenten: Representanten Une Bastholm har
teke opp dei forslaga ho refererte til.
Seher Aydar (R) [13:56:39]: Noen ganger får man
nye helter. I vår har jeg fått over 40 000 nye helter. For
hva skal man med utdanning hvis man ikke har en
framtid? Tusenvis av forskere har lagt fram enorme
mengder kunnskap om hvordan vi ødelegger naturen
og klimaet, og om hva vi kan gjøre for å snu utviklingen.
Men hva skal vi med det når de som bestemmer, blåser
i det? Politikerne kappes om å bruke de største ordene,
men å gjøre minst. I stedet for krisemøter om klima og
biologisk mangfold har regjeringen krisemøter om
bompenger. Selv om deler av Fremskrittspartiet fornekter kunnskap om klimaendringer, er det de skjulte
klimafornekterne som er virkelig farlige, de som anerkjenner klimaforskernes konklusjoner, men nekter å
innse hva som kreves av politiske og økonomiske
endringer her og nå, som Høyre, Kristelig Folkeparti,
Venstre og Arbeiderpartiets insistering på en klimaødeleggende oljepolitikk.
FNs naturpanel viser hvordan vi er i ferd med å utrydde opp mot en million arter og ødelegge økosystemene. Det viser at den økonomiske veksten og det
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økte forbruket er de sentrale drivkreftene bak. Vi kan
ikke ha ubegrenset vekst på en klode med begrensede
ressurser. Vi kan ikke lete etter mer olje når det allerede
er funnet for mye. Vi må redusere forbruket og stoppe
veksten. Klimaproblemet og miljøødeleggelsene kan
stoppes, men da må økonomien slutte å vokse. På toppen av rikdomspyramiden er det mange som lever i
absurd overflod i dag. Da trenger vi å omfordele fra de aller rikeste til dem som har minst. Vi trenger et økonomisk system som setter naturens tålegrenser og menneskers grunnleggende behov øverst. Det står i strid
med dagens økonomiske system, som baserer seg på
veksttvang og udemokratiske maktforhold.
Kapitalismen har siden FNs første klimarapport i
1990 feilet i å stoppe klimaendringene og feilet i å bekjempe ulikhet. Ungdom har rett til å gjøre opprør. De
har ikke noe ansvar for samfunnet slik det er i dag. Likevel er det de som ser hvordan dagens handlingslammelse til slutt blir deres problem. Uten stemmerett, eierskap
og styreverv bruker de den historiske streikemakten til å
fremme krav på vegne av seg selv og alle som kommer
etter.
Klimastreikerne gir meg håp. De viser en modenhet
og et ansvar alle i denne salen har noe å lære av. Rødt er
på lag med framtiden. Vi er på lag med ungdommene.
Jeg fremmer med dette Rødts forslag.
Presidenten: Representanten Seher Aydar har teke
opp dei forslaga ho refererte til.
Statsråd Ola Elvestuen [13:59:54]: Det er ingen tvil
om at verden er i en klimakrise. Det understreker FNs
1,5-gradersrapport, med hvor dramatisk forskjell det er
på 1,5 graders oppvarming og 2 graders oppvarming,
om man mister 70 pst. av korallrev eller nesten 100 pst.
av korallrev – da er det bare å tenke på hvor mye verre
det vil kunne bli med 3 og 4 grader, som er det verden
nå styrer mot. Det er ingen tvil om at vi må gjøre mye
mer for å nå det som er nødvendig for å begrense den
globale oppvarmingen til under 1,5 grader.
Klimastreikende ungdom og Greta Thunberg har
vært med på å endre diskusjonen i hele verden i løpet av
det siste året, og har mobilisert på en måte som verken
miljøorganisasjoner eller partier har greid tidligere. Det
er viktig.
Men 1,5-gradersrapporten viser to ting. Det første er
alvoret, og det andre er at den eneste måten å unngå
oppvarming på, altså kutte nok, er å gå framover – innovasjon, lederskap, nytenking, ny næringsutvikling – for å
få det til. Da er det sånn at regjeringen må gjøre mer av
det vi er i gang med.
Vi må fortsette å satse på kollektivtransport, sykkel
og gange i de store byene, som øker. Vi må fortsette å satse på jernbane, som hadde en økning på 5 pst. i fjor. Vi
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må fortsette satsing på nullutslippskjøretøy. Elbildelen
av nybilsalget har gått fra under 5 pst. i 2013 til 46 pst. så
langt i år, og vi skal selge bare nullutslippsbiler i 2025.
Vi må i gang med den samme omleggingen av
tungtransport, der vi får en ny støtteordning nå i år. Vi
må ha en omlegging til grønn skipsfart. Vi har 80 ferger
på vei til å tas i bruk i Norge, og det må bygges større og
større skip. Jeg har bedt om en utredning fra ulike direktorater om hvordan vi skal få 50 pst. reduksjon av norske
utslipp fram mot 2030. Vi jobber også for at EU skal forsterke sine mål til 55 pst.
Norge må ta større internasjonalt ansvar. Vi har økt
satsingen ytterligere på ivaretagelse av regnskog, vi skal
doble innsatsen med det internasjonale klimafondet,
og vi har økt innsatsen på fornybar energi. Vi må gjøre
mye mer, men Norge ligger også i front for å foreta de
nødvendige endringene.
Presidenten: Det vert replikkordskifte.
Åsmund Aukrust (A) [14:03:05]: I de fleste land i
verden krangler man om hvem som skal sitte i regjering. I Norge er det motsatt, der krangler man om hvem
som skal ut. Unge Venstre sa denne uken at det er Venstre, ikke Fremskrittspartiet, som har grunn til å true
med å gå ut av regjering. Unge Venstres leder uttalte:
«Så lenge vi sitter i en regjering som ikke kutter
nok utslipp, er det vanskelig for oss å forsvare regjeringsdeltakelse. Når utslippene nå går opp med 0,4
prosent er det tydelig at det ikke er godt nok.»
Mitt spørsmål til Ola Elvestuen er om han er enig.
Kan han fortsette å være klimaminister i 2019 i et Norge
som øker utslippene?
Statsråd Ola Elvestuen [14:03:42]: Utslippene går
ned. Jeg kan med glede frambringe at vi så langt i 2019
ser at salget av petroleumsprodukter i Norge har gått
ned med 7,46 pst. Da vi sto her i fjor, tror jeg representanten Haltbrekken mente at utslippskuttene våre badet i palmeolje. Det var hovedkritikken, så derfor har vi
redusert bruken av palmeolje med to tredjedeler. Det
gjør at – ja – i utslippene i fjor ble det en økning fordi
det ikke er nok avansert biodrivstoff. Men med det skiftet og det vi nå ser, både med elbiler og med reduksjon
av petroleumsprodukter, går det fortsatt i riktig retning.
Fra 2015 og fram til nå har det vært en reduksjon i utslipp.
Åsmund Aukrust (A) [14:04:38]: Jeg fikk jo egentlig
ikke svar på det jeg spurte om, for det jeg spurte om, var
om Ola Elvestuen kan fortsette å være klimaminister i
en regjering som øker utslippene. Jeg synes det er utrolig at han da ikke svarer at nei, det kan han ikke være.
Hans jobb er å få utslippene ned, og hvis han ikke lyk-
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kes med den jobben, burde han ikke lenger sitte i den
jobben.
Så sier han at utslippene går riktig vei. Vel, han har
vært minister i ett år, og på det ene året gikk utslippene
faktisk opp.
Så hører vi at det er et visst sprik i regjeringslaget. Jeg
har lyst til å ta fatt i det som var Terje Hallelands innlegg.
Han sa at det viktigste bidraget Norge har til Parisavtalen, er norsk petroleumsproduksjon. Er klimaministeren enig med Fremskrittspartiets klimapolitiske
talspersoner her på Stortinget i at det er vårt viktigste bidrag for å nå Parisavtalen?
Statsråd Ola Elvestuen [14:05:27]: Jeg tror at der vi
ligger helt i front, er innenfor transport – der vi ved å ta i
bruk nullutslippsteknologi når det gjelder elbiler, viser
hvor raskt denne endringen kan komme. Vi gjør det
samme nå innenfor tungtransport, og vi gjør det innenfor skipsfart. Vi har også et betydelig internasjonalt ansvar, hvor vi er den største bidragsyteren på mange av
de store prosjektene – det er å ta vare på natur, få fram
ny teknologi for fornybar energi, og etter hvert også det
som går på skipsfart. Jeg tror det er der vi har det viktigste bidraget.
Ole André Myhrvold (Sp) [14:06:21]: Klimastreikerne har viktige poeng. Noe av det klimastreikerne vil
få oppleve, er oppvoksende skog. Skog er viktig for å nå
klimamålene. Den er viktig både som skog i seg selv,
med det mangfoldet av natur den representerer, men
den er også en viktig råvareressurs for det skiftet vi skal
igjennom, fra det olje- og gassbaserte til det grønne.
Den er viktig for å få til energi, produkter, bygninger og
anlegg, og den både fanger og lagrer CO2.
Nå er Stortinget invitert til å slutte seg til EUs klimamål, men Senterpartiet opplever en del uklarhet knyttet
til dette. Kan statsråden garantere at Norge får godkjent
sitt mål for bruk av skog av EU, og at vi ikke beveger oss i
en retning der vi må senke bruksnivået for skog og bruke
det som tiltak for å nå de andre målene i ikke-kvotepliktig sektor?
Statsråd Ola Elvestuen [14:07:23]: Avtalen gir ikke
noen føringer for hvordan vi skal drive vår skogpolitikk. Det bestemmer vi selv, og vi bestemmer selv hvor
mye avvirkning vi skal ha. Dette handler om hvorvidt
vi får en avvirkning som gjør at en må ha kompenserende tiltak på andre områder, men det er ingen som
bestemmer hvor mye man kan avvirke. Med den banen
som vi har levert inn til EU, som vi mener er basert på
det regelverket som EU legger til grunn, mener vi at det
er rom for en økning i avvirkningen av norske skoger.
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Solveig Skaugvoll Foss (SV) [14:08:19]: Vi kan ikke
prate om klima uten å prate om olje. Det er oljevirksomheten i Norge som skader klimaet mest av alt det vi
gjør, og det er der det haster mest – og betyr mest – å
kutte. I miljøpolitikken er det ikke på langt nær nok å
forby engangsplast eller å forby nydyrking av myr. Det
er gode tiltak, men det er for lite, og det er ikke det denne bevegelsen med klimastreikende ungdom ber om.
Tidligere denne uka sa statsråd Elvestuen at alle
trendene går i riktig retning, bortsett fra totaltallet. Jeg
lurer på: Hvordan kan statsråden få seg til å si at det går
bra, og at alt peker i riktig retning, når Norge ikke bidrar
noen ting for klimaet totalt?
Statsråd Ola Elvestuen [14:09:14]: Jeg sier ikke at
det går bra, og det går slett ikke fort nok, men det vi
gjør, er riktig. Det er riktig å redusere bruken av palmeolje, det er riktig å øke forbruket av og etterspørselen etter det gode biodrivstoffet, det er riktig å fortsette satsingen på nullutslippskjøretøy. For det handler ikke
bare om at vi må stoppe produksjonen, og at det er den
som er avgjørende; etterspørselen må jo også begrenses, og den må begrenses internasjonalt, og vi må vise
hvordan det kan gjøres. Det gjør vi i dag med en elbilrevolusjon ingen andre land i verden er i nærheten av. Vi
skal ta i bruk ny teknologi innenfor tungtransport. Der
setter vi i gang nå med nye støtteordninger innenfor
Enova. Vi gjør ting innenfor skipsfart som ingen andre
land er i nærheten av å få til ennå, og vi gjør ting også på
områder som f.eks. utslippsfrie eller fossilfrie byggeplasser.
På område etter område må vi gjøre mer og få opp
tempoet, men det vi gjør, er likevel riktig.
Solveig Skaugvoll Foss (SV) [14:10:24]: Verden
trenger at norske klimagassutslipp går kraftig ned. Det
er vel og bra å tilpasse seg en etterspørsel som allerede
finnes, men som politikere har vi også anledning til å
gjennomføre tiltak som skaper en etterspørsel. Vi trenger ikke vente på at resten av verden skal gjøre noe for å
redusere sine utslipp, vi kan gå først. Hva har statsråden
tenkt å gjøre for å få det til å skje?
Statsråd Ola Elvestuen [14:10:53]: Jeg har bedt Miljødirektoratet og andre direktorater komme tilbake
med hvordan vi kan kutte norske utslipp med minst
50 pst. fram mot 2030, og jeg kommer med en sak til
Stortinget til neste år om hvordan vi skal kutte utslipp
med minst 45 pst. innenfor transport, landbruk, boliger
– i ikke-kvotepliktig sektor. Det kommer til neste år. Vi
jobber også aktivt inn mot EU for at de skal øke sitt ambisjonsnivå, og da opp til 55 pst., som ligger i Granavolden-plattformen. Og dette gjør vi samtidig som vi skal
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forsterke innsatsen og ha resultater også i år og fram til
vi legger fram nye planer.
Une Bastholm (MDG) [14:11:48]: Statsråden bekrefter gang på gang at regjeringen gjør veldig mye. Likevel går utslippene opp, og det gjør de jo ikke bare fordi vi har tatt ut den palmeoljen, som aldri burde vært i
biodrivstoffet; de gjør det jo også fordi denne regjeringen subsidier fossilbiler, den bygger ut masse motorveier, så f.eks. mer salg av tungolje til anlegg og maskiner har ført til mer utslipp i fjor. Den vil utvide flyplasser. Flytrafikken øker i Norge i vår tid, når vi har en klimakrise.
Det som gjør meg mest bekymret av alt, er at statsråden, som har ansvaret for klimapolitikken i Norge,
ikke engang kan innrømme at regjeringen selvfølgelig
også fører en politikk som øker utslippene i Norge. Det
er jo det som er hovedproblemet. Hovedproblemet er jo
ikke de 80 elbåtene som vi sitter og venter på at skal
komme i 2021 og 2022; hovedproblemet er jo at regjeringen gir incentiver til mer utslipp mens den samtidig
gjør noe annet med den andre hånden. Så kan jeg få en
avklaring på om statsråden ikke er enig i at regjeringen
selvfølgelig kunne ha gjort mer for å kutte utslippene på
kort sikt?
Statsråd Ola Elvestuen [14:12:54]: Selvfølgelig er
det dilemmaer, som at det å bygge mer jernbane – som
vi også gjør i mye større grad enn tidligere – er med på å
øke utslippene på kort sikt fordi vi ikke har fått fossilfrie
byggeplasser.
Så vi må gjøre mer av det vi er i gang med, både
innenfor transportsektoren og ellers. Det er to områder
hvor vi har økninger: Det er dette med byggeplasser,
hvor vi må nå målet med å gjøre dem fossilfrie innen
2020–2025, og det er innenfor skipsfart, hvor vi har en
økning. Der kommer det en egen handlingsplan. Det er
mye som skjer, men det tar tid, for de nye skipene med
lavere utslipp må faktisk bygges.
Presidenten: Replikkordskiftet er avslutta.
Gaute Børstad Skjervø (A) [14:13:56]: Det er lite
som gir meg mer håp for framtiden enn å se omfanget
av de klimastreikene vi har sett denne våren. Over hele
verden, fra min hjemkommune Levanger til Cape
Town i Sør-Afrika, Montevideo i Uruguay og Roma i
Italia, har hundretusenvis av ungdommer tatt til gatene
for å protestere. Disse ungdommene deltar i skolestreik
i protest mot manglende forståelse for klimakrisens kolossale konsekvenser og mot politikernes manglende
vilje til å gjøre noe med dem.
Budskapet fra skolestreikenes opphavskvinne, Greta Thunberg, er like enkelt som det er hardtslående:
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Hvorfor skal vi ungdommer bry oss om vår framtid når
ingen andre gjør det? Til det har jeg ikke noe godt svar,
annet enn at vi politikere må begynne å bry oss. For om
vi som politikere mener alvor med ordene om at klimakrisen er vår tids største utfordring, hvorfor skjer det da
så lite?
Senest denne uken kunne vi sørgelig fastslå at Norges bidrag i den internasjonale klimadugnaden er av direkte negativ karakter. Mens verdens fremste forskere
på feltet sier at vi har elleve år på oss til å hindre en fullstendig ødeleggende klimakatastrofe, går altså Norges
samlede klimagassutslipp opp. Det er ikke til å tro. Det
er ikke et verdig politisk svar på den krisen vi nå står
midt oppe i.
En kan jo ta seg i å undres over om regjeringen vår
har forstått alvoret. For meg virker det i alle fall veldig
ulogisk å skulle forstå at vår verden står overfor en nært
forestående global katastrofe, for så å ikke bidra til å hindre at det skjer. Når FNs klimapanel sier at 2030 er fristen for å unngå at temperaturen på jorden stiger med
mer enn 1,5 grader, er tiden for handling her. Det er ingen tvil i mitt sinn om at historiens dom over vår tids politikk vil være knallhard, om vi ikke gjør mer enn det vi
gjør i dag. Det gjelder alle partier og samfunnet som helhet, men det er nå engang regjeringens ansvar her i dag.
Et fornuftig utgangspunkt for å gjøre noe mer er en
planmessig og nøye målbar reduksjon i våre klimagassutslipp. Gjennom budsjett for våre utslipp kan vi framover vurdere kostnaden for planeten versus gevinsten
for vårt statsbudsjett. Gjennom å få klart og tydelig for
oss i alle våre viktige beslutninger hvordan vi som land
kan kutte der kuttene trengs mest, vil både regjering og
storting ha langt større problemer enn i dag med å late
som om man ikke kjenner konsekvensene av de valgene
som tas.
Tiden for tomme løfter er forbi. Tiden for handling
er her. Det er ikke lenger tid igjen til å sitte i ro og se på at
verden brenner. Det er på høy tid at landets politikere
tar historiens største miljø- og klimaprotest på alvor og
begynner å komme våre ungdommer i møte. Det er denne generasjonen som vil arve planeten, og nå er det opp
til dagens politikere å overlevere en levelig klode til
framtidens voksne. Å fortsette dagens utslippskjør er å
lukke øynene for en varslet katastrofe. «The Day After
Tomorrow» er snart her.
Solveig Skaugvoll Foss (SV) [14:16:59]: Mange tusen norske skoleelever har den siste tiden streiket fra
skolen for å markere at politikerne ikke gjør nok på klima. Når vi nå behandler streikerne sine krav i dag, er vi
nødt til å stemme for disse kravene, for kravene er helt
fornuftige. Vi kan ikke gi nye utvinningstillatelser til oljeselskapene i Norge. Vi må øke Norges klimamål til
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60 pst. utslippskutt innen 2030. Vi må ha klimafokus i
bistand. Vi må stoppe utbygging av en tredje rullebane
på Gardermoen. Vi må ha billigere kollektivtransport
for ungdom for at de skal kunne etablere varige miljøvennlige reisevaner.
Alle disse fem tiltakene vil gjøre at Norge tar mer ansvar for klimaet. Mandag morgen ble det klart at det er
helt nødvendig, da Statistisk sentralbyrå presenterte tall
på at de norske klimagassutslippene faktisk har gått opp
det siste året, samtidig som våre naboland kutter sine utslipp.
Det har vært større og mindre klimastreiker i alle
Norges fylker, og politikerne har vært invitert. Flere har
dukket opp og sagt at de verdsetter engasjementet som
vises av elevene, men disse lovordene betyr ingenting
om ikke de samme politikerne også stemmer for kravene i Stortinget i dag.
Verden over har flere millioner ungdommer streiket
for klimahandling. Den enorme bevegelsen som Greta
Thunberg har satt i gang, mangler sidestykke i verdenshistorien. Beskjeden som er gitt til oss i denne salen i
dag, kunne ikke vært tydeligere, og som folkevalgte må
vi være i takt med folket og innfri de streikendes krav i
dag.
Ingen av oss i denne salen er valgt inn hit på vegne
av bare oss selv. Vi er alle valgt for å representere noen,
og da må vi lytte når de vi representerer, sier ifra. Spesielt
ungdom som ikke selv er valgbare eller kan stemme når
de er under 18 år, trenger at vi som folkevalgte hører etter.
Aldri noensinne har så mange ungdommer sagt ifra
så tydelig og krystallklart at de behøver en ny retning. De
har sagt ifra om at de vil ha en klode de kan leve videre
på, og det burde ikke være for mye å forvente.
Espen Barth Eide (A) [14:20:00]: Vi lever i en klimakrise. Dette må være sak nr. én i dag og hele veien fram
til vi har løst denne klimakrisen og kommet fram til en
bærekraftig verden, en bærekraftig økonomi og en netto nullutslippssituasjon. Det kommer til å ta mange år,
det blir krevende, det blir omfattende, og det krever
endringer på andre felt. Ungdommen har skjønt dette.
Jeg ble født på 1960-tallet. Fra den industrielle revolusjonen startet til ca. den dagen jeg ble født, hadde verden bare blitt varmet opp 0,25 grader. Tre fjerdedeler av
oppvarmingen har skjedd i min levetid. Det er ikke bare
min skyld – det er mange som har vært med på dette,
milliarder av mennesker – men det har altså skjedd i
min levetid.
Den fortsatte oppvarmingen går mye fortere, så
mange av dem som lever nå, skjønner at de tidlig i sin levetid kommer til å nå en verden hvor klimaendringene
er svært dramatiske, mens kanskje mange i denne sal vil
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oppleve det mot slutten av sin levetid. Derfor er dette
ikke bare et budskap fra ungdom, det er et budskap fra
framtiden for dem som faktisk klarer å plassere seg selv
i framtiden og se tilbake til nåtiden. Svaret må være å
sette dette på toppen av alle politiske saker, og da må vi
fokusere på hva vi skal gjøre mindre av, men også på hva
vi skal gjøre mer av. Hvordan kan vi lage en økonomi
som både tar vare på klimaet og miljøet, og som samtidig leverer de livsnødvendigheter som menneskene på
jorden har? Hvordan kan vi koble vekst i utslipp og
vekst i ressurssløsing fra vanlig økonomisk vekst? Det
går an, men det krever altså en mye mer helhetlig tilnærming til politikk. Det sier jeg i en tid som preges av fragmentering og enkeltsaker. Mange har allerede vært innom at ifølge deler av regjeringen er det altså bompengekrise som preger landet, og ikke klimakrise. Det vil jeg
mene er svært alvorlig fordi det også sier noe om hvordan man nå fokuserer på enkeltsaker og ikke på helhet.
Vi mener at dette er tiden for et klimaforlik, ikke
bare på grunn av ungdommenes krav, men også fordi vi
vet mye mer enn vi visste ved de tidligere klimaforlikene. Det er svært vanskelig for meg å forstå at flertallet og
regjeringen ikke tar imot invitasjonen til å sette seg ned
og tenke gjennom helheten i dette på en aktiv og god
måte. Vi skal drive klimabistand; det har flere vært inne
på. Det er svært viktig at dette blir en mye mer dominerende del av Norges bistandsinnsats, og vi må lage sektorvise klimabudsjetter med konkrete planer.
Det er fint med høye mål, men det er enda viktigere
at man har konkrete planer for hvordan de målene nås.
Dem må vi skape nå, og jeg håper at vi klarer å skape
dem i fellesskap, for da blir de også mye lettere å forsvare
for dem som kommer til å merke dem i framtiden.
Karin Andersen (SV) [14:23:15]: Da det var klimastreik utenfor her, fotograferte jeg en plakat, og der
sto det – på engelsk riktignok, men jeg leser det på
norsk: Du vet det er på tide med forandring når barn
oppfører seg som ledere, og ledere oppfører seg som
barn.
Og det er på tide. Jeg hører flere si at nå vet vi så mye
mer. Men jeg har levd en stund, og dette har vi faktisk
også visst en stund – det er ikke nytt. Det er altså klimakrise, og i Norge innkaller et regjeringsparti til krisemøte for å få lov til å forurense billigere. De stemmer imot
alle nye initiativ sjøl om de sier at vi i dag har fått vite
mer. Det er ikke den forandringen som må til. Vi må
stoppe med det vi må slutte med. Vi må stoppe nye oljeletinger, vi må stoppe gigantmotorveier, vi må vri ressursene og innsatsen vår over på det vi skal leve av i
framtida, for vi kan kutte farlige klimautslipp og skape
arbeidsplasser og tjene penger. Det går an. Men da kan
vi ikke fortsette med det som vi ikke kan leve av, og som
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skader oss. Vi må vri risikoavlastning og ressurser over
på det som er fornybart. Da kan vi ha en trygg framtid.
Hvis vi ikke gjør det, vil jo andre gjøre det, og da sitter vi
virkelig med de skadelige virkningene og skjegget i postkassa.
Og de som kommer etter oss, hvordan får de det? Jeg
hørte det var en fra Fremskrittspartiet som var oppe her
og mente at dette ble fryktelig fælt, å ta hensyn til klimaet. Nei, det er å ikke stoppe de farlige klimaendringene
som er dyrt, vondt og umulig. I tillegg forlenger og forverrer klimaendringene konfliktene i verden. Og et parti
som Fremskrittspartiet, som er så livende redd for at det
skal komme en flyktning til dette landet, burde stå først
i kampen for å stoppe de farlige klimaendringene, for de
rammer disse landene som er i konflikt og ustabilitet,
først og verst, de rammer de områdene av verden der det
er vanskelig å livberge seg i dag, og det vil bli verre.
Det går ikke an å drive oljeboring for klima, slik
noen tror i denne salen. Vi må rett og slett slutte med
det. Det kommer til å gjøre verden tryggere for oss, for
dem som kommer etter oss, og for andre deler av verden. Så det blir jo klarere og klarere at Fremskrittspartiet
må ut av regjering hvis vi skal klare dette.
Det er mange ting som skal gjøres, og det er mange
gode forslag som fremmes i dag. Alle må gjøre mye på
mange områder. Kommunesektoren er en av dem. Der
har jeg et stort ansvar, og jeg håper også at partiene i
Stortinget nå vil se at vi må sette kommunene i stand til
å ta dette ansvaret, slik at de har både kompetanse og
ressurser til å ta sin del av denne viktige jobben.
Jon Gunnes (V) [14:26:34]: I januar 2008 ringte daværende leder i Venstre, Lars Sponheim, meg. Jeg var
den gangen kommunalråd i Trondheim. Han sa: I dag
har vi inngått et forlik på Stortinget om klimautfordringene. Men Jon, sa han, to tredjedeler av disse tiltakene
må gjøres i kommunene, der hvor folk bor, med lokale
tiltak.
Lars Sponheim hadde et poeng og ringte rundt til
alle som hadde sentrale posisjoner i kommunene. Det
gjorde også Jens Stoltenberg, som den gangen var leder i
Arbeiderpartiet og statsminister. Han ringte ordføreren
i Trondheim, Rita Ottervik – hun er fortsatt ordfører, så
hun har holdt ut lenge – og ga det samme budskapet. Da
satte vi i gang en politikk i Trondheim med klare målsettinger om å redusere CO2-utslippene. Det måtte gjøres
særlig gjennom politikk for transportsektoren. Vi er nå i
2019, og vi satte oss mål for 2020, og vi har nådd alle målene.
Dette gjelder flere byer. Oslo var foran oss. Bergen og
Stavanger har også gjort det. Og nå har vi fått de etter
hvert kanskje litt berømte byvekstavtalene, som skal
sette oss i stand til å drive dette videre. Det er et godt red-
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skap, hvor man har et nasjonalt og kommunalt spleiselag for å være med på å løse klimakrisen.
Den 9. september skal det være kommunevalg. Flere representanter har nevnt at det har vært viktige valg
globalt den siste tiden, bl.a. til Europaparlamentet og i
Danmark i går, og det er flere miljøpartier som har gjort
det godt i de valgene. La oss berede grunnen for at det
blir en miljødebatt og en klimadebatt framover mot
kommunevalget. Jeg tror mange vil være med på både å
debattere det og ikke minst å komme med tiltak. Jeg
hørte Tore Storehaug si at han ble glad i 16-årsstemmerettsalder. Det har Venstre alltid vært, særlig ved kommunevalg.
Klimakrisen er her, klimastreiken er her, og klimadebatten er her – kommunevalget bør bli et klimavalg.
Freddy André Øvstegård (SV) [14:29:48]: – Jeg vil
ikke at dere skal være fulle av håp, jeg vil at dere skal ha
panikk. Jeg vil at dere skal føle frykten jeg føler hver
dag, og så vil jeg at dere skal handle. Jeg vil at dere skal
handle som om huset vårt står i brann.
Det sa Greta Thunberg. Derfor er vi her i dag, på
mange måter, fordi Greta med sine handlinger og sine
ytringer har satt i gang en massiv folkebevegelse, flere
millioner elever har streiket i hele verden, under et helt
tydelig budskap – et budskap om at de med makt må levere handling. Hvis ikke har vi ikke en framtid å gå på
skolen for.
Vi vet hva vi må gjøre, og vi vet at det haster ekstremt. Likevel økte Norges klimagassutslipp i fjor. For
hvert år vi er handlingslammet, jo verre vil det bli for
både miljø og mennesker. De store endringene som
kommer, vil bare ramme hardere jo lenger vi venter.
Klimakrisen handler om rettferdighet. Hvis vi regner med hvor mye Norge har sluppet ut av klimagasser,
og hvor stor rikdom det har gitt oss, må vi kutte alle våre
utslipp fem ganger for å ta vår rettferdige del av jobben.
Det handler om rettferdighet når 60 pst. av hele verdens
utslipp kommer fra 90 enkeltselskaper – store konsern
som fortsatt tjener milliarder av kroner på å slippe ut
klimagasser. Den eneste miljøpolitikken som kan vinne
over klimakrisen, er den som erkjenner at vi faktisk ikke
sitter i samme båt. Det sier også Greta Thunberg.
Klimakampen er en kamp mellom dem som er ansvarlige for krisen, og dem som kan betale seg ut av konsekvensene av den på den ene siden, og oss som rammes
på den andre: min generasjon, det globale sør, vanlige
folk. Derfor må vi høre på Greta når hun tar til orde for
en mer radikal miljøpolitikk som sier nei til evig vekst,
og som bruker fellesskapets muskler til å styre økonomien for en grønn og rettferdig omstilling.
SV lytter til det økende klimaopprøret. Derfor har vi
fremmet klimastreikens krav om handling her i dag.
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Så vil jeg også redegjøre for de løse forslagene vi har
levert. For i går la ungdomspartiene fra borgerlig side
fram noen klimakrav til sin egen regjering. Vi syntes de
kravene var ganske gode, derfor skal vi hjelpe regjeringen med å lytte til egen ungdom, og derfor har vi fremmet de forslagene som løse forslag til saken i dag. For vi
må la det massive klimaopprøret bli til et vendepunkt i
klimakampen. Vi vil ha en framtid å gå til.
E v a K r i s t i n H a n s e n hadde her overtatt presidentplassen.
Ketil Kjenseth (V) [14:33:06]: Ja, det er tiltak som
kan gjøre noe med klimautslippene, og de klimakuttene må være menneskeskapt. Flertallet her har sagt at vi
skal kutte med 50 pst. i transportsektoren. Det er en av
de store utfordringene for Norge nå. Vi har vedtatt at vi
skal heve CO2-avgiften med 5 pst. årlig fram til 2025.
Den er veldig viktig for å vri forbruket. For å skape et
marked og tjene penger på klimakutt, skape innovasjon, skape ny teknologi, må det bli dyrere å forurense.
Vi putter på mye penger i karbonfangst og -lagring og
har en god mulighet til også å skape nye arbeidsplasser
av det og bruke brønner i Nordsjøen til å lagre og ta karbonet ut av atmosfæren. Elektrifisering av sokkelen er
en annen god mulighet Norge har for å kutte utslipp, og
vi putter på 1,3 mrd. kr mer til Enova enn i 2013,
3,2 mrd. i år.
Vi har sagt i regjeringserklæringen at vi skal bli et lavutslippssamfunn i 2050 og kutte 90–95 pst. Klimatilpassingen er også en stor utfordring, og særlig i nord–sørperspektivet er det veldig viktig at Norge går foran og bidrar, at vi fortsetter som vi har gjort med regnskogfondet,
og også putter på i det grønne klimafondet.
Også i Norge er det gode grunner til å gjøre tiltak, for
det koster oss mye. Bare i fjor kostet sommeren og tapte
landbruksavlinger oss 2 mrd. kr. Det sier noe om hvilken
situasjon vi står i, og hvor billig det er å forebygge.
Så må vi også ta en tur innom Sverige. Greta Thunberg er pekt på som en som har drevet fram en folkebevegelse, og det er kjempebra at ungdom trykker på og er
utålmodige og skaper debattene om hvor viktig det er å
gjøre tiltak. Men Sverige har en regjering bestående av
sosialdemokratene og de grønne, og også i Sverige gikk
utslippene opp i 2018. Dette krever handling hver
eneste dag, og det er ikke så avhengig av hvilket parti
som sitter i regjering. Dette er krevende. Så det er ingen
grunn til å hovere over at her i Norge er det regjeringens
feil.
Hver dag kjemper Venstre for bompengene og bypakkene og byvekstavtalene. Vi må skaffe fram et kollektivtilbud som gjør det enklere å ta bussen og trikken.
Det er ikke så mange trikkebyer i Norge, så bussen har
en viktig oppgave.
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Jeg utfordrer tilbake: Hva er det sosialdemokratene
og Arbeiderpartiet – de rød-grønne – og miljøpartiet i
Norge vil gjøre annerledes enn i Sverige, enn det vi gjør,
og de kuttene vi peker på for å få til dette innen 2030?
(Presidenten klubber.) Og det er ikke sånn at vi har vedtatt en tredje rullebane.
Seher Aydar (R) [14:36:30]: Å ta ungdom på alvor
er ikke bare å berømme dem for engasjementet, men
faktisk å lytte til hva de krever. Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti berømmer dem ganske fint her, men
gjør det motsatte i regjering. Rødt støtter klimastreikernes krav fordi verden står overfor en miljø- og klimakrise, og hvis vi ikke endrer kurs nå, kommer Norge til å
stå igjen som et land som i praksis profitterte på klimakrisen. Det er ikke den arven jeg vil at tantebarna mine
skal ha etter meg.
Krisen er drevet av økonomisk vekst og høyt forbruk. Vi tar ut for mange ressurser fra naturen, lager for
mye søppel og slipper ut for mye klimagasser. Derfor
fremmer Rødt forslag som vil bidra til å bremse veksten.
Lengre garantitider vil bevege oss vekk fra bruk-og-kastsamfunnet. De statseide virksomhetene kan ikke lenger
drives av profitthensyn. Hensynet til klima og biologisk
mangfold bør være det sentrale formålet for virksomheter som Statskog, Statkraft og Equinor.
I tillegg kommer Rødt til å støtte alle forslagene fra
opposisjonen, med unntak av MDGs forslag om klimabistand. Der fremmer vi heller vårt eget forslag. Vi er
enig med klimastreikerne i at klimabistand til utsatte
folk og land i sør må økes betraktelig. Norges støtte til
tilpasning er kraftig underfinansiert, men å gi 65 mrd. kr
bare til FNs grønne klimafond er ikke en god løsning.
Derfor fremmer vi et forslag om å bruke eksisterende
utredninger og opptrappingsplaner, utviklet av norske
miljø- og utviklingsorganisasjoner i samarbeid med
forskningsinstitusjoner. Disse legger opp til rask opptrapping av støtte til utslippskutt og tilpasning av bruk
ved flere kanaler enn kun FNs grønne klimafond. I tillegg styrker det satsing på fornybar energi og regnskogsbevaring.
Lars Haltbrekken (SV) [14:38:57]: I fjor badet regjeringens klimapolitikk i palmeolje. I år bader den i økte
utslipp. La det ikke herske noen tvil om at vi er glade for
at man har redusert bruken av palmeolje i Norge, men
det er jo ikke regjeringens ære. Det er oljeselskapene
som har lyttet til de sterke protestene fra befolkningen.
Regjeringen ville ikke innføre noen tiltak mot den vanvittige palmeoljebruken før 1. januar 2020, altså om et
halvt år.
Enkelte har i debatten vært inne på betydningen av
at Norge bidrar til utslippskutt i andre land, at Norge bidrar til finansiering av ren energi. Ja, det er av avgjørende
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betydning at Norge gjør det. Men så står Høyres representant Stefan Heggelund på talerstolen og skryter av at
regjeringen har økt bevilgningene til fornybar energi i
utviklingsland – etter at det første regjeringen gjorde da
den tiltrådte i 2013, var å mer enn halvere disse bevilgningene. Så har man økt det noe de siste årene, men
man er fortsatt ikke på det nivået man var da de rødgrønne forlot regjeringskontorene i 2013.
For å gi et bilde på det: La oss si at representanten
Heggelund tok seg ærlig arbeid som torsketungeskjærer.
Han fikk bra betalt, men etter kort tid i jobben fikk han
beskjed om at lønnen ble mer enn halvert. I løpet av
seks år fikk han jobbet lønnen opp til nesten det nivået
den var på da han startet som torsketungeskjærer. Ville
representanten Heggelund da ha skrytt av denne arbeidsgiveren? Jeg tror ikke det.
Til slutt har jeg en liten endring av SVs løse forslag
nr. 24. Der skal det hete:
«Stortinget ber regjeringen legge fram en plan
for redusert biltrafikk i byområdene og at all vekst i
persontransporten i storbyområdene tas med kollektiv, sykkel og gange.»
Presidenten: Da er det forslaget korrigert.
Stefan Heggelund (H) [14:42:03]: Jeg liker veldig
godt når en politiker ber en annen politiker om å skaffe
seg et ærlig arbeid. Da tenker jeg slik: På seg selv kjenner
man andre. Så vet representanten Haltbrekken selvfølgelig godt at torsketungeskjæring er en høyt aktet aktivitet i min familie.
Jeg er veldig glad for at jeg har hatt et ærlig arbeid før
jeg kom inn her. Det har også representanten Haltbrekken hatt. Han var leder i Naturvernforbundet. Hva gjorde han da? Jo, han tryglet Høyre om hjelp i klimapolitikken da den rød-grønne regjeringen styrte, fordi Sosialistisk Venstreparti hadde så dårlig klimapolitikk. Og han
fikk den hjelpen – han fikk den. Hvordan han allikevel
endte opp i SV, et parti han selv mener har sviktet i
klimapolitikken, er en gåte for guder. Nå tilhører han et
parti som sier at de vil gjøre alt for å få klimagassutslippene ned, bortsett fra – selvfølgelig – den veldig viktige
tingen å samarbeide om fornybar energi i Europa. Nei,
det vil ikke SV være med på for å få ned fossilbruket i Europa.
Vi er helt klare på at klimafinansiering skal økes, og
vi leverer politikk som sikrer det.
Det er heller ikke riktig, det som representanten
Bastholm sier, at ungdommens klimatoppmøter bare
handler om hva ungdommen selv kan gjøre. Det er direkte feil. Hvis Bastholm hadde vært på et ungdommens
klimatoppmøte, hadde hun visst det. Da hadde hun
også sett en annen ting, at det er ikke slik at bare fordi
man går på videregående, så er man automatisk enig
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med Miljøpartiet De Grønne i alle tiltak de foreslår. Det
kan hende man mener at det er andre partier som har
bedre tiltak for å få utslippene ned.
Men det verste i dag er kanskje at Miljøpartiet De
Grønne i realiteten foreslår – for øvrig sammen med Sosialistisk Venstreparti – å stemme for å frata Stortinget
makt i klimapolitikken. De vil frata Stortinget fullmakter i klimapolitikken, dvs. at Stortinget ikke skal ha noe
med klimapolitikk å gjøre lenger. Det er realiteten i de
forslagene Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De
Grønne alene stemmer for i dag.
Jeg mener at vi trenger et resolutt storting, og at
Stortinget absolutt skal være med på å fortsette å kutte
norske klimagassutslipp.
Solveig Skaugvoll Foss (SV) [14:44:56]: Jeg vil rette
salens oppmerksomhet mot forslag nr. 14, fremmet av
Lars Haltbrekken på vegne av SV. Skoleelever over hele
landet streiker, med krav om ikke å tildele nye utvinningslisenser til oljeselskapene. Derfor foreslår SV i dag
å trekke tilbake utlysningen av TFO 2019, som tilbyr ny
leting etter olje på 90 oljeblokker, hvorav over halvparten ligger i de sårbare nordområdene i Barentshavet.
Kravet fra de streikende om ingen ny olje er fornuftig politikk for Norge, men først og fremst er det noe vi
skylder andre land. Global klimarettferdighet er mye av
grunnlaget for mitt eget miljøengasjement. De siste årene har vi i Norge merket mer tørke og flom, men land i
det globale sør har merket klimaendringene i mye lengre tid. Det er snakk om fattigere land, som plutselig
ikke har rent vann eller mulighet til å dyrke egen mat
fordi rikere land, som Norge, tjener penger på å eksportere klimaendringer.
Vi har en gjeng fra Natur og Ungdom på galleriet her
i dag. På nærmest alle Natur og Ungdoms løpesedler noensinne står slagordet:
«Klimaendringene er farlige, urettferdige og allerede i gang.»
Det er dessverre fakta. Natur og Ungdom har også
ofte brukt slagordet:
«Hvis ikke du, hvem? Hvis ikke nå, når?»
Det kan virke som et enkelt og lite slagkraftig slagord, men i mine øyne er det et helt betimelig spørsmål.
For hvis ikke Norge – med sine økonomiske og teknologiske muligheter til å gjøre det – skal omstille seg fra oljealderen, hvem skal da gjøre det? Og hvis det ikke skal
skje nå – midt i en klimakrise som blør etter nye klimatiltak – når skal det da skje?
Et helt naturlig sted å starte er å trekke tilbake utlysningen av TFO 2019, med alle de uforståelige, nye oljetildelingene som ligger der.
Gisle Meininger Saudland (FrP) [14:47:26]: Det er i
mitt hode ingen tvil om at klimautfordringen er reell,
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og at verden må gjøre noe. Til dem som tror at klimaendringene ikke eksisterer, at de ikke er menneskeskapte, eller at de er en kinesisk konspirasjonsteori: Det
er feil. Utfordringen er reell. Den finnes her, og vi må
gjøre noe med det. Vi gjør faktisk noe med det. Vi har
økt våre ambisjoner til 45 pst. kutt. Norge hjelper Europa med å nå sine utslippsmål ved hjelp av norsk gass. Vi
bevarer regnskog, vi bruker fleksibilitet og kvotekjøp –
og listen kunne fortsatt.
Men det er noe annet enn å diskutere om man skal
erklære en nasjonal krise eller ikke. Selv om noen få andre land har gjort det, og noen røde og grønne kommunestyrer rundt om i landet har gjort det, er heller ikke
det noe godt argument for at landets nasjonalforsamling skal gjøre det. Det å erklære en krise eller en slags
nødssituasjon – en unntakstilstand – er noe de fleste forbinder med 9. april, Kongens nei, 9/11, osv., ikke med en
pågående krise over lengre tid, som vi skal løse nå, og i
hvert fall ikke med en tredje rullebane på Gardermoen
eller norsk gassproduksjon i Nordsjøen, som faktisk fører til lavere utslipp i verden, enten SV og Miljøpartiet
De Grønne liker det eller ikke.
Realiteten er at utslippene i Norge har gått ned over
en lang periode. Hver innbygger slipper ut nesten 20 pst.
mindre nå enn de gjorde i 1990. Det er fordi vi har hatt
en offensiv klimapolitikk over en lang periode. Statsråd
Elvestuen løper landet rundt og kutter utslipp hver dag.
Så vil opposisjonen si at utslippene går opp. Denne regjeringen kunne fint ha pyntet på tallene med ukritisk å
ha blandet inn palmeolje. Da hadde utslippene stupt i
Norge, men de hadde økt i verden, og vi hadde fått avskoging. Vi gjør ikke det. Vi kunne stengt igjen gasskranen over natten. Da hadde utslippene gått ned i Norge,
men de hadde gått opp i Europa. Vi gjør ikke det. I tillegg
kunne vi heller ikke finansiert regnskogsatsingen, som
jeg nevnte, og de andre positive klimatiltakene.
Tiltakene vi gjennomfører, må derfor være gjennomtenkte, ikke at vi bare flytter utslipp fra Norge til andre land. Jeg ser at innbyggerne, folk i Norge, er mer opptatt av miljø og klima enn noen gang. Derfor må vi også
dyrke det som er positivt med folks klima- og miljøengasjement, ikke spille på frykt, gi folk skam, om det er
flyskam, bilskam eller kjøttskam. Det hjelper ikke klimaet, så la oss heller gjøre det som har størst klimaeffekt, framfor å gjøre det som har størst symboleffekt.
Statsråd Ola Elvestuen [14:50:43]: Verden står
overfor en alvorlig og fundamental klimakrise. Vi må
kutte utslippene med 40–50 pst. globalt fram mot 2030,
og vi må ned i netto nullutslipp fram mot 2050. Det er
32 år til.
Det vi må gjøre, er å få en verden som slutter å bruke
kull. Vi må slutte med fossile drivstoff i alle ledd så raskt
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som vi klarer. Vi må kutte utslipp i industrien. Vi må etablere og bygge klimavennlige byer. Vi må ta vare på natur. Å ta vare på natur er 30 pst. av løsningen fram mot
2030. Mens vi gjør dette må vi etablere og utvikle en sirkulærøkonomi for å ivareta ressursene langt bedre. Vi
må også utvikle og ta i bruk teknologien for karbonfangst og -lagring.
I dette må Norge ta en lederrolle i Norge, og vi må
bruke hovedvirkemiddelet vi har i verden, som er Parisavtalen. Den må forsterkes, og ambisjonene må forsterkes i alle land, samtidig som vi klarer å mobilisere
nedenfra. Vi klarer ikke å nå disse målene med mindre
vi mobiliserer lokalsamfunn, næringsliv, organisasjoner, land og regjeringer for å oppnå og drive fram den
endringen som er nødvendig.
Det etterlyses et klimaforlik. Men Stortinget har nå
to muligheter: Den ene er den saken som ligger i Stortinget, og som vil gi rammer for politikken i Norge fram
mot 2030, med en felles gjennomføring sammen med
EU. Det andre er det jeg og regjeringen har satt i gang, en
ny klimakur for 2030, altså at våre fagetater og direktorater ser på og legger fram hvordan vi kan få til minst
50 pst. utslippskutt fram til 2030. Jeg tror det er klokt av
både regjeringen og andre å se på de rådene som vi får,
før vi legger fram og velger de riktige handlingene.
Bare fordi man skal lage en plan, er det ingen som
venter med tiltak. Vi har fortsatt de målene vi skal nå
innen 2020, og vi skal gjennomføre og drive fram det
som har med utslippskutt å gjøre, hver eneste dag. Det er
en enorm oppgave som både vi og verden står overfor.
Åsmund Aukrust (A) [14:53:46]: Denne debatten illustrerer godt hvorfor regjeringen ikke får til klimahandling. Stefan Heggelund sier at alle land må kutte
sine utslipp, men i Norge øker de. Klimaministeren
snakker om kollektivtrafikk i de store byene dagen etter
at finansministeren har krevd at alt skal skrotes. Terje
Halleland mener at det viktigste bidraget Norge har
med tanke på Parisavtalen, er norsk olje og gass. Og Ketil Kjenseth var mest opptatt av å snakke om 1990-tallet.
Svaret på dette er handlingslammelse og økte utslipp. Da framstår det i beste fall som komisk når representant etter representant for regjeringspartiene sier at
vi er på rett kurs. Sannheten er at vi er ikke i nærheten av
å være på rett kurs. Vi er på kurs mot en klimakatastrofe.
Om alle land hadde gjort det de har lovet å gjøre, hadde
verdens temperatur steget med tre grader. Men verden
er jo ikke i ferd med å gjøre det den har lovet å gjøre, spesielt ikke Norge. I Norge går utslippene opp.
Erna Solberg gikk til valg på å forsterke klimaforliket. Etter seks år vet vi fasiten: Det blir ingen forsterkning. Vi er ikke engang i nærheten av å nå de målene
som ble satt. Det er ikke rart, for fra denne regjeringen
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kommer det ingen klimainitiativ. Da jeg i spørretimen
spurte næringsministeren om han kunne gjøre rede for
hvor vi var med tanke på klimaforliket og våre klimamålsettinger, svarte han at han ikke visste hva målene
våre var for verken 2020 eller 2030. Han presterte også å
si at dette ikke var hans område. Når næringsministeren
mener at klimapolitikken og klimamålene våre ikke er
hans jobb, trenger man ikke å klø seg i huet og lure på
hvorfor vi er galt av sted.
Sannheten er at alle må gjøre sitt, nasjonalt og lokalt. Jeg synes Jon Gunnes fra Venstre holdt et godt innlegg om hva de har fått til i Trondheim, og hvordan Arbeiderpartiet og Venstre tok den marsjordren de fikk fra
Jens Stoltenberg og Lars Sponheim. Det er nettopp dette
samarbeidet om politikken i og rundt de store byene
som nå står på spill, når finansministeren krever at dette
skal man slutte med.
Til slutt: Ketil Kjenseth var opptatt av at de liberale
partiene gjorde det godt i europavalget. Det er riktig, de
gjorde det godt mange steder. Sannheten er at de gjorde
det godt både fordi de har resultater i klimapolitikken
og fordi de har stått opp mot høyrepopulismen. Da kan
man jo se seg selv i speilet og lure på hvorfor norske Venstre kaver rundt på rundt 2–3 pst.
La meg til slutt komme med en stemmeforklaring:
Vi kommer til å stemme for forslagene nr. 21 og 24. Forslag nr. 24 har blitt moderert, og vi stemmer da for det
modererte forslaget.
Karin Andersen (SV) [14:56:42]: Det er fristende å
si: «Vel talt, Aukrust!» Jeg slutter meg til hvert eneste
ord.
Først en liten visitt til representanten Storehaug fra
Kristelig Folkeparti. SV har nå inne et grunnlovsforslag
om stemmerett til 16-åringer, nettopp fordi de både er
kloke og ser hva som trengs. Jeg er også overbevist om at
de kommer til å ta vare på meg når jeg er gammel. Men
jeg har sjekket innstillingen, og jeg kan ikke se at Kristelig Folkeparti støtter dette synet. Jeg håper Storehaug
gjør det.
Det som er problemet med dagens politikk, er at vi
binder oss mer og mer til det vi må slutte med. Vi binder
oss mer og mer og blir mer avhengige av olje og gass for
hver tildeling regjeringen gir. Det er det som er et problem. Vi må slutte med fossile drivstoff, sier klima- og
miljøministeren, og så fortsetter regjeringen å dele ut lisenser. Det binder jo også investeringene, alle de smarte
hodene, alle dem som skal finne opp de nye arbeidsplassene som er klimavennlige, til noe som er og bør være en
solnedgangsnæring. Det er alvorlig, for det haster.
Det er ikke lett å omstille. Det tar tid, men en må jo
gjøre det, peke ut kursen og ikke fortsette på den kursen
som er feil.
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Det må koste mer å forurense. Det er helt åpenbart.
Da holder heller ikke regjeringens politikk mål, for den
øker forskjellene og gjør det til et vanskelig problem for
landets lavtlønte og vanskeligstilte. Skal vi løse dette, må
vi løse det på en måte som gjør at de som har sterkest
rygg, også bærer den tyngste børa.
Flere har sagt at vern av natur er viktig, parallelt med
klimakrisen, og det er det. Da er det uhyre viktig at den
regjeringen vi nå har, også må være med SV når vi ønsker
å sikre kompetanse på vern av natur i kommunene. Det
regjeringen har gjort, er jo å la kommunene få større råderett over sin arealpolitikk – staten skal si mindre nei
når klima, miljø og naturkvaliteter blir truet. Det gjelder
natur, og det gjelder jordvern, og det skjer over hele landet nå. Lokalpolitikerne har ikke kompetanse ansatt i
kommunesektoren som kan hjelpe dem med å stå imot
det enorme presset det er på utbygging noen steder, som
nettopp angriper de naturverdiene som klima- og miljøministeren sier er viktige. Så her er regjeringen på helt
feil kurs på veldig mange områder.
Presidenten: Representanten Lars Haltbrekken har
hatt ordet to ganger tidligere og får ordet til en kort
merknad, begrenset til 1 minutt.
Lars Haltbrekken (SV) [15:00:01]: Det stemmer at
jeg som leder i Naturvernforbundet ba Høyre om hjelp
i klimapolitikken. Det er mye som ser annerledes ut i
etterpåklokskapens lys, så også mitt lønnlige håp om
en ansvarlighet fra Høyre i klimapolitikken over tid.
Høyre har de siste to årene stemt imot så å si alle av
de over 80 forslagene som SV har fremmet om hvordan
Norge skal kunne kutte sine utslipp, både nå og på sikt.
De har stemt imot nesten alle forslag. Det er ikke noe annet enn direkte uansvarlig.
Jeg registrerer også at Høyre i Oslo ikke vil erklære at
vi befinner oss i en klimakrise, slik toryene i Storbritannia har gjort, og slik Høyre i Tromsø gjorde. Men det er
kanskje fordi Høyre i Tromsø (presidenten klubber) ser
endringene bedre enn Høyre-folk i Oslo.
Presidenten: Presidenten vil opplyse om at taletiden er over når presidenten klubber.
Terje Halleland (FrP) [15:01:19]: Presidenten slo så
hardt med klubba at jeg nesten kunne tenkt meg å solidarisk gi et minutt av innlegget mitt til kamerat Haltbrekken.
Jeg synes noen klarer å framstille klimautfordringene våre utrolig enkelt. Det er bare å gjennomføre kutt, og
det er bare å legge ned – uten å ta hensyn til konsekvenser eller resultater. Det eneste en kan garantere med den
politikken som blir framført av Miljøpartiet De Grønne
og SV, er at det ikke bare er utslippene som vil gå ned
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med en sånn politikk, men det vil også det meste av annen aktivitet gjøre.
Utslippene vi har i dag, er mye knyttet til forbrenning av fossilt brensel. Men nå er altså realiteten at
80 pst. av energien som er tilgjengelig, er skapt av fossilt
brensel. Jeg går ut fra at det ikke bare er i Norge man skal
kutte ut olje, gass og kull, men at det skal skje globalt. Da
er mitt spørsmål til både Miljøpartiet De Grønne og SV:
Hvordan vil de erstatte den tapte energien? Og de må
gjerne si noen ord om hvem de tror vil bli skadelidende
globalt av en sånn politikk.
Andre står fram her og sier de er flaue og forbannet
over politikken regjeringen fører. Jeg er veldig glad for at
den gjengen som er så flau og forbannet, er avhengig av
akkurat den politikken som blir ført, for å finansiere sin
egen politikk.
Presidenten: Representanten Ketil Kjenseth har
hatt ordet to ganger tidligere og får ordet til en kort
merknad, begrenset til 1 minutt.
Ketil Kjenseth (V) [15:03:19]: Jeg har en replikk til
representanten Åsmund Aukrust fra Arbeiderpartiet.
Når Arbeiderpartiet har sittet i regjering, har utslippene
gått ned to ganger. Det var fra 1990 til 1992, da hadde vi
en gjeldskrise, og det var under finanskrisen fra 2008 til
2009. Det er Arbeiderpartiets klimakuttpolitikk. Det er
å håpe på at det skjer økonomiske kriser. For øvrig har
de bare steget. Så å se seg i speilet må Arbeiderpartiet
gjøre selv.
Representanten Aukrust snakket som om Arbeiderpartiet er for å slutte med olje og gass i morgen. Men de
er jo ikke det. Det er Arbeiderpartiet som støtter Fremskrittspartiet og Høyre for å øke utvinningstakten, og
det er derfor hele 1990-tallet gikk med til å skape det loftet vi nå har av kutt vi er nødt til å gjøre. Her har Arbeiderpartiet en stor oppgave med å se seg i hvert av sidespeilene og sette på fjernlyset for å få en egen politikk
som kan kutte de utslippene.
Det er vi som sitter og forhandler fram bypakkene
og kollektivavtalene. Når det gjelder målene i Granavolden-plattformen om å kutte utslippene mer, er det Venstre som tar de kampene, mens Arbeiderpartiet sitter og
håper på en krise.
Arne Nævra (SV) [15:04:37]: Aller først til representanten Halleland: Hva skal vi leve av etter olja? spurte
han, omtrent som om vi skulle vært presset mot veggen
og ikke hadde noe svar. Hvis representanten Halleland
hadde levd og vært i sin beste alder for rundt 60 år siden,
hadde han kanskje stått på brygga i Sandefjord og spurt:
Hvorfor skal vi ikke dra ut og fange mer hval? Det var
vår første oljealder. Den oljealderen tok slutt. Da kunne
han kanskje sagt: Hva skal vi ha da? Hva skal vi lage me-
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lange av hvis vi ikke tar det fra hvalen? Vi fant ut det. Og
et poeng til, ville han kanskje sagt, hva skal vi brenne på
disse tranlampene våre? Vi fant løsninger på det.
Poenget er at vi nå er i den andre oljealderen, som
varer omtrent like lenge. Tenk over det. Det betyr at vi er
nødt til å ta grep nå for å stå på nye bein etter oljealderen. Det er det som er den største grunnen til at vi har demonstrerende ungdom utenfor Stortingets sal. Dette må
vi ta inn over oss.
Og så ser vi at når vi legger fram forslag etter forslag
etter forslag, som det blir raljert litt over, blir de nedstemt. Også nå ser det ut til at regjeringspartiene snur
ryggen til alle forslagene vi tar opp igjen fra ungdommen. Alle forslagene snus ryggen til. Det største av dem
er åpenbart at vi skal si nei til nye oljeutvinninger. Men
kanskje vi kunne gjort litt på veien?
Jeg fikk akkurat noen opplysninger, det kan hende
det er gamle tall for noen av dere: Bare supply- og serviceskip til oljenæringa slipper ut rundt 1,4 millioner
tonn CO2 i året. Vi kunne tatt mange grep bare på veien
dit. Det har regjeringa heller ikke gjort. Hvorfor har vi
ikke engang fått en nullutslippssone i oljefeltene? Hvorfor har vi ikke tatt de grepene? Det blir ikke tatt nok
grep, og vi har hastverk.
To–tre graders oppvarming stiler vi mot. Vi går rett i
retning av tre graders oppvarming med de tiltakene som
er meldt inn, og sånn det ser ut. Det er realismen. Dit går
vi. Da snakker vi ikke om at det bare kommer noen flyktninger syklende over grensen i Finnmark. Vi snakker om
store flyktninggrupper. Vi må nok etter hvert også – det
må vi ta inn over oss alle sammen – være nødt til å tenke
i nye baner, drastiske baner, og begynne å stille spørsmål ved hele vår levemåte. Skal vi ha to hytter, to palasser, alle og enhver her i landet? Skal vi fly akkurat som
før her i landet? Disse spørsmålene skal vi følge opp.
Presidenten: Representanten Karin Andersen har
hatt ordet to ganger tidligere og får ordet til en kort
merknad, begrenset til 1 minutt.
Karin Andersen (SV) [15:07:48]: Til representanten
Halleland: Det det er snakk om, er å trappe ned og vri
innsatsen over på det vi kan leve av i framtida. Oljenæringen har fått risikoavlastning i mange år. Vi må vri
den over til fornybare og miljøvennlige næringssatsinger, vri skattesystemet fra å favorisere eiendom, petroleum og finans til å favorisere ny grønn industri. Det er
ansvarlig klimapolitikk og god næringspolitikk, og vil gi
arbeidsplasser i hele landet. Norge har brukt sin økonomiske mulighet før når det har vært behov for slike store omlegginger. Det er det vi er nødt til å få i gang nå,
med en helt annen styrke enn den regjeringen står bak.
Når vi har vært i kriser før, har det gitt enorme suksesser
når vi har gjort det. Men det må gjøres og startes – ikke
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ved å binde oss enda mer til det vi må slutte med, men
ved å vri innsatsen over på det vi kan leve av i framtida.
Espen Barth Eide (A) [15:09:05]: Når jeg tar ordet
igjen, er det fordi jeg merket meg komitéleder Kjenseths særlige interesse for Arbeiderpartiet. Egentlig har
det vært flere innlegg fra ham om Arbeiderpartiets feil
og mangler enn om klimakrisen. For min del er jeg for
så vidt mer opptatt av hvordan man løser klimakrisen,
men siden det er en viss etterspørsel etter Arbeiderpartiets politikk, vil jeg vise til litt av det som nå tenkes i arbeiderpartikretser.
Tidligere i denne uken var jeg med på å legge fram
en rapport, sammen med representanter for Miljøpartiet De Grønne, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet,
og altså meg fra Arbeiderpartiet, som prøvde å gi noen
helhetlige svar på det store spørsmålet vi står overfor:
Hvordan kan vi ikke bare kutte det vi skal gjøre mindre
av, men hvordan kan vi bygge et næringsliv og en næringsstruktur i Norge, over hele landet, som gir verdiskaping, arbeid og også rettferdighet i omstillingen til flest
mulig mennesker?
Det er en stor og krevende utfordring og krever en
vilje til å bruke summen av samfunnets virkemidler på
en mye mer målrettet måte enn nå. Dette gjør vi fordi vi
ser på oss selv som et ansvarlig styringsparti. Å styre rett
fram mot et stup er ikke ansvarlig styring. Hvis man ser at
stupet kommer, må man svinge unna og finne noen klare
måter å gjøre det på. Der har vi en rekke forslag som
Kjenseth er veldig velkommen til å studere og være enig
i – hvis han har lyst – og som han kan finne i rapporten.
Jeg vil særlig trekke fram at det er veldig vanskelig å
se for seg at man får til en så rask omstilling av norsk næringsstruktur uten at staten tar et betydelig sterkere ansvar – ikke for å velge vinnere, ikke for å si nøyaktig hvilke næringer og hvilke bedrifter som skal lykkes, men for
å definere noen veldig tydelige samfunnsmål, og så
komme med risikovillig og tålmodig kapital, som kan
stå inne lenge for å skape de mulighetene som markedet
ikke klarer alene, som sørger for at man har en enda mer
målrettet forskning og utviklingspolitikk nettopp mot
de målene, og som sørger for at man bruker summen av
skattepolitikk og avgiftspolitikk, herunder lettelser, for å
belønne den type innsats som peker i riktig retning. Det
overordnede målet er å lage et veldig tydelig skille mellom BNP-vekst, som er bra, og vekst i ressursforbruk og
karbonutslipp, som er negativt.
Så man skal sette konkrete mål for det vi kaller ressursproduktivitet og karbonproduktivitet til ulike sektorer i norsk økonomi, i partnerskap med dem som er i
de sektorene.
Det er et forsøk på å svare representanten Kjenseth
og andre som måtte være interessert i hva vi tenker om
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en næringspolitikk som faktisk kan bidra til å nå de målene. Hadde vi hatt 200 år, hadde jeg lent meg tilbake og
sett på at markedet skulle løse dette selv. Det har vi ikke,
og derfor trenger vi en konkret politikk.
Stefan Heggelund (H) [15:12:25]: Til det siste som
Espen Barth Eide nevnte om disse næringspolitiske forslagene som han og andre på venstresiden var med på å
legge fram tidligere i uken: Man skal følge ekstremt dårlig med i norsk klimapolitikk hvis man legger fram et
slikt dokument og tror man har lagt fram noe nytt. Da
har man ikke fulgt mye med.
Vi har gått gjennom forslagene som ligger i dokumentet, og det er, som er vanlig når det gjelder Arbeiderpartiet og Barth Eides klimapolitikk, den åpne dørs politikk. Men det viser den fullstendige idétørken som finnes der for å utvikle ny klimapolitikk. For eksempel ber
representantene Barth Eide og Haltbrekken – Myhrvold
ba også om det – om et nytt klimaforlik. Men vi inngikk
jo et klimaforlik i fjor. Hvordan kan jeg kalle det for et
klimaforlik? Jo, fordi det samme skjer etter den klimaenigheten som skjedde etter de to forrige klimaforlikene, nemlig at det utvikles konkrete tiltak på bakgrunn av
de klimaforlikene. Det har også statsråden redegjort for,
og regjeringen vil legge fram en egen sak om det.
Nå er vi nødt til å begynne å snakke om tiltakene for
at vi skal nå 2030-målet, og der har regjeringen høyere
mål enn Arbeiderpartiet. De kunne kanskje først kommet seg opp på vårt nivå, før de sier de vil ha et nytt
klimaforlik – som vi inngikk i fjor, og som allerede følges
opp. Det arbeidet er allerede godt i gang.
Så snakkes det om utslippsbudsjetter. Ja, det er vi
helt enige om. Det hadde vi en enighet om når det gjaldt
budsjettforhandlingene for dette årets budsjett, og når
det gjaldt en sak der Espen Barth Eide er saksordfører,
der det står skrevet, fra regjeringens side, i forbindelse
med tilknytningen til EUs klimapolitikk:
«Hver stats utslippsmål gjøres om til nasjonalt
utslippsbudsjett for hvert av årene i perioden 2021–
2030».
Jeg bare spør: Hvordan ønsker vi at vi skal diskutere
klima? Skal vi komme videre? Skal vi diskutere nye forslag, nye tiltak? Eller skal vi bare gjenta oss selv i nye dokumenter? For det er det opposisjonen ber om, gang på
gang på gang. Det holder ikke i den situasjonen vi er i nå.
Jon Gunnes (V) [15:15:32]: Jeg hører at Arbeiderpartiet, og i særdeleshet representanten Barth Eide, er
veldig opptatt av å forsvare at de gjør så mye mer enn
regjeringen. Men jeg må få lov til å nevne tre vedtak
som ble gjort i Stortinget denne uken: Det var postombæring med tomme biler, som vi måtte få en slutt på, så
vi måtte faktisk gå over til 2,5 dager istedenfor hver dag.
Vi måtte ha ny lov om drosjenæringen, slik at det ikke
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blir så mye tomkjøring som det er i dag. De kjører
rundt, særlig i de store byene, med tomme biler. Vi hadde også en lovendring om ekspressbusser, som gir flere
tilgang til et kollektivtilbud, istedenfor å måtte kjøre sin
egen bil.
Det er ikke de store sakene, hvor vi kan regne på antall tonn, og hvor det kan berge oss fra klimakrisen, men
det er de små tiltak som faktisk gjør en liten bekk til en
stor å til slutt. Disse tre punktene stemte altså Arbeiderpartiet imot i dette storting. Tenkte de ikke på at det
også var klimatiltak oppi der? Det ble nevnt i alle disse
debattene at det er klimatiltak, og det burde helt klart
også være av interesse for Arbeiderpartiet å støtte.
Så litt til Gardermoen og tredje rullebane: Det blir
ikke noen tredje rullebane i denne stortingsperioden.
Det er ingen som har tenkt på å bygge en tredje rullebane. Jo, jeg er enig i at det er avsatt et areal hvis, såfremt, i
fall man trenger en tredje rullebane i 2030, men med
dagens prognoser og dagens økning i flytrafikken, går
det i hvert fall mange år før vi trenger en tredje rullebane. Det sier også Avinor, og de har opplyst i hvert fall komiteen vår – jeg sitter i transport- og kommunikasjonskomiteen – om at det først kan være aktuelt i 2030. Det
er en opplysning jeg tror folk kan ta med seg.
Vi i Venstre har faktisk håp om at vi i 2030 har masse
elektriske fly, som ikke har de utslippene som flyene bidrar med i dag.
Presidenten: Representanten Terje Halleland har
hatt ordet to ganger tidligere og får ordet til en kort
merknad, begrenset til 1 minutt.
Terje Halleland (FrP) [15:18:21]: Det ble framsagt
her en del alternativer til hva vi skulle leve av etter oljen. Bare for å svare Arne Nævra: Nei, det var ikke det
jeg spurte om. Jeg spurte om hvordan han vil erstatte
energien som han vil frata oss ved å legge ned oljeindustrien. Er det vindmøller som skal overta?
Det som var det kanskje viktigste spørsmålet mitt,
var hvem som blir rammet av en sånn politikk. Jo, det er
de fattige i verden. Norge vil alltid kunne klare seg.
Når en snakker om at en bare skal trappe ned: Jeg
har virkelig ikke forstått verken SV eller Miljøpartiet De
Grønne på annet vis enn at de vil slutte å lete i morgen.
Det vil få som konsekvens at tusenvis av arbeidstakere
vil bli ledige i løpet av få måneder. Tenk på det de ivrer
så etter å få til, CCS – hva er konsekvensen av å lykkes?
Arne Nævra (SV) [15:19:34]: Jeg synes jeg har fått
opptil flere lissepasninger nå. Jeg må si at den siste lissepasningen fra representanten Halleland også var god.
Hva skal vi leve av etter oljen? Det er det som er spørsmålet, ikke sant. Vi tar dette alvorlig, det kan jeg berolige representanten Halleland med. Vi har nå møter med
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veldig mange i næringa, vi skal ha det i halvannet år
framover, for å få til det vi kaller for en grønn «new
deal», som altså skal vise nettopp det som SV har stått
for bestandig, at vi kan få en grønn ny næring, ikke
minst innen maritim industri. Der har vi masse å stå på.
Jeg må også si til representanten Jon Gunnes at det
er ganske dristig i det hele tatt å trekke fram saker fra
transportkomiteen på bakgrunn av det som har skjedd,
ikke minst de siste dagene. Jeg hadde kanskje trodd at
det var best for Venstre å sitte dønn stille i båten. Det
hadde kanskje vært det beste. Det hadde kanskje jeg
gjort hvis jeg, mot formodning, hadde kommet opp i feil
ekteseng – unnskyld uttrykket.
I alle fall: Det vi har vært vitne til i transportkomiteen, er en gigantisk motorveiutbygging som på en måte
skal være regjeringas svar på å binde landet sammen.
Det er firefelts motorveier – de har oppjustert Riksvegutredningen fra Statens vegvesen fra 2015 til en helt ny
eventyrlig norm og firefelts motorveier. De setter grensen for å få firefelts motorveier stadig lenger nedover. De
driver og frir med det hele tida, og dette er Venstre med
på. Venstre er med på den vanvittige ferjefrie E39-utbyggingen på Vestlandet – hvordan er det mulig? – som til
og med fylkesmann Lars Sponheim har kalt den største
nedbyggingen av norsk natur noensinne. Dette er Venstre med på i transportkomiteen. Det hadde vært bedre
å sitte dønn stille.
Vi har kommet med forslag om pilotprosjekt på hydrogentog – nedstemt av regjeringspartiene og Venstre.
Jeg tror Venstre hadde det vondt, men de stemte imot.
Sånn har det vært gang etter gang. Vi prøver å få til større
satsing på byvekstavtaler, og byvekstavtaler har nå begynt å bli et skjellsord. Jeg skjønner at man må spise
mange nervetabletter i regjeringskoalisjonen nå, men
det vi ser, er at byvekstavtalene som er tuftet på miljøpolitiske argumenter, er i fare. Det er situasjonen. Jeg hadde sittet dønn stille hadde jeg vært Venstre-representant
i transportkomiteen.
Statsråd Ola Elvestuen [15:22:38]: Det siste innlegget kan ikke stå uimotsagt fra en som også har vært med
lenge i norsk politikk, både lokalt og sentralt. Jeg vet
hvordan utviklingen har vært når det gjelder byvekstavtalene siden 2011, da Oslo ikke fikk en krone fra en
rød-grønn regjering, til slik det er nå, hvor vi har økt
den statlige innsatsen i 2019 med 50 pst. I tillegg går vi
inn med en 50 pst.-ordning i de store prosjektene i de
store byene. Staten har aldri vært mer involvert i å bygge opp under kollektivtransport, sykkel og gange i de
store byene enn det vi er nå.
Næringsutvikling: Vi har to oppgaver i Norge. Den
første er å kutte utslipp, ta ansvar internasjonalt, ligge
helt i front og vise hvordan dette kan gjøres. Den andre
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er å forberede oss på den overgangen verden skal gjennom når olje og gass skal brukes mye mindre enn i dag,
og vi må ha en omstilling av norsk næringsliv.
Og hva gjør vi? Vi skal legge fram en sak om grønn
skipsfart. En har prosjekter for hydrogen. Norled er i
ferd med å få inn to ferjer. Vi har etablert en ny støtteordning for hurtiggående passasjerfartøy, som det er
prosjekter med i Finnmark, hele veien ned til Vestlandet
og Trøndelag og også ute i Oslofjorden. Dette driver vi
framover. Vi har kontakt med næringslivet om hvordan
vi skal forsterke de veikartene som vi nå har, slik at vi
klarer å mobilisere norsk næringsliv til å være med på å
ta den muligheten som ligger i å nå de internasjonale og
nødvendige klimamålene.
Det er jo sånn at vi må framover for å klare å kutte
utslipp raskt nok og i tilstrekkelig grad for å holde oss
under 1,5 grad. Vi har forsterket våre mål for å kutte utslipp med minst 45 pst. innen 2030. Vi jobber for at EU
skal øke til 55 pst., og vi skal ha en næringsutvikling hvor
vi skal forberede oss på at vi også skal kutte utslipp og ta
inn over oss at klimapolitikken i stadig større grad driver
næringsutvikling. Det er sånn i Norge at for å få til den
endringen med så stor petroleumssektor trenger vi også
at leverandørindustrien er med på den endringen vi skal
gjennom.
Presidenten: Flere har ikke bedt om ordet til sak nr.
10.
S a k n r . 1 1 [15:25:52]
Innstilling frå energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Siv Mossleth,
Sandra Borch og Ole André Myhrvold om å bevare ærfuglene og den spesielle kystkulturen i de tradisjonelle eggog dunværene (Innst. 327 S (2018–2019), jf. Dokument
8:110 S (2018–2019))
Presidenten: Etter ønske fra energi- og miljøkomiteen vil presidenten foreslå at taletiden blir begrenset til
3 minutter til hver partigruppe og 3 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.
Liv Kari Eskeland (H) [15:26:55] (ordførar for saka):
Først av alt vil eg få lov til å takka komiteen for ei smidig
og konstruktiv handsaming av dette Dokument 8framlegget, som tek opp i seg problematikken med å
bevara ærfuglane og den spesielle kystkulturen i dei tra-
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disjonelle egg- og dunværa. Komiteen er samd med forslagsstillarane i at dette er det viktig å ta vare på.
Kunnskapen om ærfuglbestanden generelt i Noreg
viser at det har vore ein klart nedovergåande trend i bestanden av ærfugl dei fleste stader langs kysten av Noreg
sidan 1920-talet. Utviklinga av ærfuglbestanden på Vega
og i verdsarvområdet er godt dokumentert i NINA-rapport 1405. Det finst fleire hypotesar om årsaka til denne
nedgangen, og nokre vert gjennomgått i rapporten frå
NINA. Det er eit samansett bilde av årsaksforhold. Det er
ikkje berre rovdyr som har skuld i denne nedgangen. Redusert mattilgang og redusert beskyttelse fra menneske
er også sentrale faktorar – dette fordi det var ei omfattande fråflytting og nedlegging av egg- og dunvær på
1960- og 1970-talet.
Det er viktig å ta vare på egg- og dunværa innanfor
m.a. Vegaøyan verdsarvområde. Likevel er den kunnskapen me har i dag, ikkje slik at det er trong for ein predatorkontroll, som representantframlegget tek til orde
for.
Den føreslåtte regelendringa bryt også med viktige
prinsipp om ei god og forsvarleg viltforvalting i Noreg,
der me skal vareta trua rovdyr.
Forslagsstillarane har i framlegget sitt peika på tiltak
som leier inn mot årsaksforhold som me ikkje heilt sikkert kan peika på er den direkte grunnen til den generelle tilbakegangen av ærfuglbestanden. Fleirtalet i komiteen har difor innstilt på at framlegget ikkje vert vedteke.
Men det er ikkje tvil om at det er sårt å sjå dyretragediar der ærfugl er avliva av rovdyr, slik enkelte medieoppslag syner. For å bevara egg- og dunværa er det difor
viktig at me held fram arbeidet med tilsyn, skremming,
jakt/fangst av mink og naudsynt skadefelling og uttak av
gitte individ som t.d. oter. Dette vil, etter den kunnskapen me har, kunna oppretthalda dagens egg- og dunvær innanfor Vegaøyan verdsarvområde, samstundes
som me tek vare på trua dyreartar som t.d. ørn og oter.
To n e W i l h e l m s e n Tr ø e n hadde her gjeninntatt presidentplassen.
Sandra Borch (Sp) [15:30:00]: Grunnlaget for at
Senterpartiet har fremmet dette representantforslaget,
er at vi er bekymret for ærfuglbestanden. Det er et faktum at i de siste årene har antallet ærfugl i Norge gått
drastisk ned. Tellinger fra hele den indre delen av Ranafjorden og i de midtre områdene av Helgelandskysten
viser at ærfuglbestanden ble redusert med ca. 70 pst. i
perioden 2000–2018. I Trondheimsfjorden er hekkebestanden gått tilbake med 90 pst. siden 1982, ifølge miljøinformasjon fra offentlige myndigheter.
Vegaøyan fikk plass på den prestisjetunge verdensarvlisten i 2004. Begrunnelsen var at Vegaøyan viser
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Presidenten: Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og
Kristelig Folkeparti har varslet at de vil stemme imot.
Votering:
Komiteens innstilling ble med 51 mot 49 stemmer
ikke bifalt.
(Voteringsutskrift kl. 16.26.04)
Videre var innstilt:
V
Dokument 8:88 S (2018–2019) – Representantforslag fra stortingsrepresentant Kristoffer Robin Haug om
å stoppe insektdøden – blir ikkje vedteke.
Presidenten: Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet De Grønne og Rødt har varslet at de
vil stemme imot.
Votering:
Komiteens innstilling ble bifalt med 62 mot 38
stemmer.
(Voteringsutskrift kl. 16.26.35)
Votering i sak nr. 10
Presidenten: Under debatten er det satt frem i alt 26
forslag. Det er
– forslag nr. 1, fra Åsmund Aukrust på vegne av Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet
De Grønne
– forslag nr. 2, fra Ole André Myhrvold på vegne av
Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne
– forslagene nr. 3–9, fra Lars Haltbrekken på vegne av
Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne
– forslagene nr. 11–13, fra Une Bastholm på vegne av
Miljøpartiet De Grønne
– forslagene nr. 15-17, fra Seher Aydar på vegne av
Rødt
– forslagene nr. 10, 14 og 18–26, fra Lars Haltbrekken
på vegne av Sosialistisk Venstreparti
Forslag nr. 24 er under debatten endret og lyder nå:
«Stortinget ber regjeringen legge fram en plan for redusert biltrafikk i byområdene og at all vekst i persontransporten i storbyområdene skal tas med kollektiv,
sykkel og gange.»
Det voteres over forslagene nr. 15–17, fra Rødt.
Forslag nr. 15 lyder:
«Stortinget ber regjeringen legge fram en sak
der garantitider og reklamasjonsfrister på klær, hvitevarer, brunevarer og elektronikk minst dobles for
å presse produsentene til å lage varer med økt leve-
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tid og kvalitet og på den måten bidra til redusert forbruk.»
Forslag nr. 16 lyder:
«Stortinget ber regjeringen om raskt å trappe
opp klimafinansiering til utslippskutt, tilpasning og
støtte for tap og skade til land i Sør basert på Norges
rettferdige andel av de globale klimakostnadene, og
eksisterende forslag til en opptrappingsplan for
norsk klimafinansiering fra flere norske miljø- og
utviklingsorganisasjoner basert på rapporten "Norway’s Fair Share of meeting the Paris Agreement" av
Stockholm Environmental Institute.»
Forslag nr. 17 lyder:
«Stortinget ber regjeringen komme med forslag
til endrede formålsparagrafer for norske statseide
virksomheter som forvalter naturressurser slik at
formålsparagrafene fremhever virksomhetenes ansvar for å redusere klimagassutslipp og tap av biologisk mangfold, og at dette fremheves over formål
om økonomisk avkastning.»
Miljøpartiet De Grønne har varslet støtte til forslagene.
Lars Haltbrekken (SV) (fra salen): Det er gitt beskjed om at også SV skal støtte forslagene.
Presidenten: Det er notert.
Votering:
Forslagene fra Rødt ble med 91 mot 9 stemmer ikke
bifalt.
(Voteringsutskrift kl. 16.28.16)
Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 12 og
13, fra Miljøpartiet De Grønne.
Forslag nr. 12 lyder:
«Stortinget ber regjeringen fra og med forslag til
statsbudsjett for 2020 innføre en klimaprosent hvor
opptil to prosent av nasjonalinntekten overføres årlig fra Oljefondet til klimatiltak i utviklingsland, for
å bidra med Norges rettferdige andel av de globale
klimakostnadene.»
Forslag nr. 13 lyder:
«Stortinget ber regjeringen i forbindelse med
statsbudsjettet for 2020 fremme forslag om å overføre 65 mrd. kroner fra Statens pensjonsfond utland
til FNs grønne klimafond.»
Votering:
Forslagene fra Miljøpartiet De Grønne ble med 99
stemmer mot 1 stemme ikke bifalt.
(Voteringsutskrift kl. 16.28.33)
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Presidenten: Det voteres over forslag nr. 11, fra Miljøpartiet De Grønne. Forslaget lyder:
«Stortinget ber regjeringen umiddelbart stanse
tildeling og åpning av nye olje- og gassfelt på norsk
sokkel og samtidig starte en gradvis og planmessig
utfasing av petroleumsvirksomheten over en 15-årsperiode.»
Rødt har varslet støtte til forslaget.
Votering:
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Presidenten: Det voteres over forslag nr. 21, fra Sosialistisk Venstreparti. Forslaget lyder:
«Stortinget ber regjeringen legge fram en plan i
forbindelse med statsbudsjettet for 2020 som gjør at
100 prosent av nybilsalget i 2025 er nullutslippsbiler.»
Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Miljøpartiet De
Grønne og Rødt har varslet støtte til forslaget.
Votering:

Forslaget fra Miljøpartiet De Grønne ble med 98
mot 2 stemmer ikke bifalt.
(Voteringsutskrift kl. 16.28.51)

Forslaget fra Sosialistisk Venstreparti ble med 51
mot 49 stemmer ikke bifalt.
(Voteringsutskrift kl. 16.30.10)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 14, fra Sosialistisk Venstreparti. Forslaget lyder:
«Stortinget ber regjeringen trekke tilbake utlysningen av TFO 2019.»
Miljøpartiet De Grønne og Rødt har varslet støtte til
forslaget.

Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 18–20,
22, 23 25 og 26, fra Sosialistisk Venstreparti.
Forslag nr. 18 lyder:
«Stortinget ber regjeringen legge fram en plan
for Stortinget som kutter norske utslipp hvert år
fram til Norge har null utslipp i 2050.»
Forslag nr. 19 lyder:
«Stortinget ber regjeringen foreslå økte CO2avgifter i statsbudsjettet for 2020.»
Forslag nr. 20 lyder:
«Stortinget ber regjeringen komme med en
plan for å redusere reisetiden med tog mellom byene i Sør-Norge kraftig. Målet må være 4 timers reisetid mellom Oslo og henholdsvis Bergen, Stavanger
og Trondheim.»
Forslag nr. 22 lyder:
«Stortinget ber regjeringen i forbindelse med
statsbudsjettet for 2020 fjerne subsidiene til oljeindustrien.»
Forslag nr. 23 lyder:
«Stortinget ber regjeringen komme med en
plan for karbonfangst og -lagring ved alle store
punktutslipp i Norge.»
Forslag nr. 25 lyder:
«Stortinget ber regjeringen i forbindelse med
statsbudsjettet for 2020 endre flyseteavgiften slik at
det også betales for tomme seter.»
Forslag nr. 26 lyder:
«Stortinget ber regjeringen legge fram en utredning av Norges historiske ansvar for klimakrisen og
legge fram en plan for hvordan Norge skal ta sitt historiske ansvar for å finansiere klimatilpassing og
klimakutt i andre land.»
Miljøpartiet De Grønne og Rødt har varslet støtte til
forslagene.

Votering:
Forslaget fra Sosialistisk Venstreparti ble med 91
mot 9 stemmer ikke bifalt.
(Voteringsutskrift kl. 16.29.09)
Presidenten: Det voteres over forslag nr. 10, fra Sosialistisk Venstreparti. Forslaget lyder:
«Stortinget ber regjeringen i forbindelse med
forslag til statsbudsjett for 2020 utrede og foreslå å
innføre et ungdomskort på kollektivtransport i
Norge. Kortet skal gjelde for alle under 20 år.»
Rødt har varslet støtte til forslaget.
Votering:
Forslaget fra Sosialistisk Venstreparti ble med 92
mot 8 stemmer ikke bifalt.
(Voteringsutskrift kl. 16.29.27)
Presidenten: Det voteres over forslag nr. 24, fra Sosialistisk Venstreparti. Forslaget lyder:
«Stortinget ber regjeringen legge fram en plan
for redusert biltrafikk i byområdene og at all vekst i
persontransporten i storbyområdene tas med kollektiv, sykkel og gange.»
Arbeiderpartiet, Miljøpartiet De Grønne og Rødt
har varslet støtte til forslaget.
Votering:
Forslaget fra Sosialistisk Venstreparti ble med 62
mot 37 stemmer ikke bifalt.
(Voteringsutskrift kl. 16.29.49)
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Votering:
Forslagene fra Sosialistisk Venstreparti ble med 91
mot 9 stemmer ikke bifalt.
(Voteringsutskrift kl. 16.30.34)
Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 3–9, fra
Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne.
Forslag nr. 3 lyder:
«Stortinget ber regjeringen sørge for at det ikke
gis noen nye lete- eller utvinningstillatelser til oljeselskapene i Norge.»
Forslag nr. 4 lyder:
«Stortinget ber regjeringen fremme et forslag
om permanent vern mot petroleumsaktivitet i særlig verdifulle og sårbare havområder, som Lofoten,
Vesterålen og Senja, iskantsonen, polarfronten i Barentshavet og Norskehavet, havområdet rundt Jan
Mayen, Mørebankene, Iverryggen samt Skagerrak.»
Forslag nr. 5 lyder:
«Stortinget ber regjeringen øke Norges klimamål til en reduksjon på 60 pst. kutt innen 2030 sammenlignet med utslippene i 1990 og komme med
en plan for hvordan Norge skal ta disse kuttene
innenlands, i løpet av første halvår 2020.»
Forslag nr. 6 lyder:
«Stortinget ber regjeringen gjennomføre en
konseptvalgutredning og etterfølgende ekstern
kvalitetssikring for en tredje rullebane på Gardermoen og andre store flyplassutbygginger, slik det
gjøres for andre store samferdselsprosjekter. Utredningen må blant annet se utbyggingen av en tredje
rullebane i lys av Norges klimamål og mål for bevaring av dyrket jord.»
Forslag nr. 7 lyder:
«Stortinget ber regjeringen fra og med statsbudsjettet for 2020 utarbeide forslag til årlige sektorvise
klimabudsjetter som forplikter norske myndigheter til å redusere klimautslippene fra norsk territorium med 60 pst. innen 2030 sammenlignet med
1990, og 95 pst. innen 2050.»
Forslag nr. 8 lyder:
«Stortinget ber regjeringen utrede hva som er
Norges rettferdige andel av de globale klimakostnadene, og i forslag til statsbudsjett for 2020 redegjøre
for en modell for å fastsette årlige bidrag og for
hvordan disse kan benyttes til klimatiltak i utviklingsland.»
Forslag nr. 9 lyder:
«Stortinget erklærer at det er en nasjonal og global miljø- og klimakrise, og ber regjeringen følge
opp med omfattende og umiddelbare tiltak i Norge
og globalt for å stoppe tapet av natur og biologisk
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mangfold, og unngå katastrofale menneskeskapte
klimaendringer.»
Rødt har varslet støtte til forslagene.
Votering:
Forslagene 9 fra Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne ble med 91 mot 9 stemmer ikke bifalt.
(Voteringsutskrift kl. 16.30.54)
Presidenten: Det voteres over forslag nr. 2, fra Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De
Grønne. Forslaget lyder:
«Stortinget ber regjeringen gå imot en tredje
rullebane på Oslo Lufthavn Gardermoen.»
Rødt har varslet støtte til forslaget.
Votering:
Forslaget fra Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti
og Miljøpartiet De Grønne ble med 80 mot 20 stemmer
ikke bifalt.
(Voteringsutskrift kl. 16.31.13)
Presidenten: Det voteres over forslag nr. 1, fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet
De Grønne. Forslaget lyder:
«Stortinget ber regjeringen fra og med statsbudsjettet for 2020 utarbeide forslag til årlige sektorvise
klimabudsjetter.»
Rødt har varslet støtte til forslaget.
Votering:
Forslagene fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne ble med 62 mot 38
stemmer ikke bifalt.
(Voteringsutskrift kl. 16.31.32)
Komiteen hadde innstilt til Stortinget å gjøre følgende
vedtak:
I
Stortinget ber regjeringen komme med forslag til et
nytt klimaforlik som kan danne grunnlag for et ambisiøst samarbeid om utslippskutt på tvers av partigrensene.
II
Stortinget ber regjeringen i forslag til statsbudsjettet
for 2020 legge fram en plan med en årlig opptrapping av
bistand fra Norge til utslippskutt og klimatilpasning i
utviklingsland.
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III
Stortinget ber regjeringen i forslag til statsbudsjettet
for 2020 legge fram en plan med en årlig opptrapping av
Norges bidrag til FNs grønne klimafond.
IV
Stortinget ber regjeringen prioritere bistandstiltak
som medvirker til et bærekraftig og klimasmart landbruk i utviklingsland, og komme tilbake til Stortinget
med en plan for hvordan dette kan gjøres i forbindelse
med statsbudsjettet for 2020.
Presidenten: Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og
Kristelig Folkeparti har varslet at de vil stemme imot.
Votering:
Komiteens innstilling ble med 51 mot 49 stemmer
ikke bifalt.
(Voteringsutskrift kl. 16.31.55)
Videre var innstilt:
V
Dokument 8:106 S (2018–2019) – Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken,
Kari Elisabeth Kaski, Lars Haltbrekken, Arne Nævra,
Mona Fagerås, Karin Andersen, Torgeir Knag Fylkesnes
og Freddy André Øvstegård om klimastreik for klimakutt – vedtas ikke.
VI
Dokument 8:117 S (2018–2019) – Representantforslag fra stortingsrepresentant Une Bastholm om å innfri
klimastreikernes krav – vedtas ikke.
Presidenten: Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet
De Grønne og Rødt har varslet at de vil stemme imot.
Votering:
Komiteens innstilling ble bifalt med 89 mot 10
stemmer.
(Voteringsutskrift kl. 16.32.39)
Votering i sak nr. 11
Presidenten: Under debatten er det blitt satt frem i
alt 2 forslag. Det er
– forslagene nr. 1 og 2, fra Sandra Borch på vegne av
Senterpartiet.
Det voteres over forslag nr. 1, fra Senterpartiet. Forslaget lyder:
«Stortinget ber regjeringen som fast ordning gi
tillatelse til uttak av alle predatorer, inkludert oter
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og havørn, som truer ærfuglbestanden i de tradisjonelle egg- og dunværene.»
Votering:
Forslaget fra Senterpartiet ble med 88 mot 11 stemmer ikke bifalt.
(Voteringsutskrift kl. 16.33.11)
Presidenten: Det voteres over forslag nr. 2, fra Senterpartiet. Forslaget lyder:
«Stortinget ber regjeringen legge til rette for å
beskytte ærfuglbestanden gjennom en ordning som
stimulerer til flere aktive ærfuglvoktere på Vegaøyan.»
Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet De Grønne og
Rødt har varslet støtte til forslaget.
Votering:
Forslaget fra Senterpartiet ble med 80 mot 20 stemmer ikke bifalt.
(Voteringsutskrift kl. 16.33.30)
Komiteen hadde innstilt til Stortinget å gjøre følgende
vedtak:
Dokument 8:110 S (2018–2019) – Representantforslag fra stortingsrepresentantene Siv Mossleth, Sandra
Borch og Ole André Myhrvold om å bevare ærfuglene og
den spesielle kystkulturen i de tradisjonelle egg- og dunværene – vert ikkje vedteke.
Presidenten: Senterpartiet har varslet at de vil stemme imot.
Votering:
Komiteens innstilling ble bifalt med 88 mot 12
stemmer.
(Voteringsutskrift kl. 16.34.01)
Votering i sak nr. 12
Presidenten: Under debatten er det satt frem ett forslag, fra Lars Haltbrekken på vegne av Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne. Forslaget lyder:
«Stortinget ber regjeringen utrede en egen miljøklagenemnd, med sikte på å opprette en slik.»
Det voteres alternativt mellom dette forslaget og
komiteens innstilling.
Rødt har varslet støtte til forslaget.
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Det har vært petroleumsvirksomhet i nordområdene helt siden de første letebrønnene ble boret
nær kysten i Laptevhavet i Russland på 1930-tallet.
Kommersiell produksjon startet i 1932 på Norman
Wells nord i Canada. I Norge startet petroleumsvirksomheten i nordområdene i 1979, og i 2007 startet
produksjonen fra Snøhvitfeltet i Barentshavet.

Foruten verdiene som allerede ligger i påviste
felt og funn, kan også de uoppdagede ressursene
i Barentshavet representere store verdier. For å
realisere disse verdiene vil det etter hvert bli nødvendig å trekke på erfaring og kompetanse også
fra andre land som har erfaring fra mer krevende
forhold.

Norge er en av fem Arktiske kyststater, men på
grunn av Golfstrømmen er størstedelen av våre
havområder isfrie året rundt. I de ﬁre andre statene; Canada, USA, Russland og Grønland, foregår
petroleumsaktiviteten under betydelig mer krevende klimatiske forhold med helt eller delvis isdekke deler av året.

Denne rapporten viser hvordan leting og olje- og
gassproduksjon foregår i stor skala under krevende
arktiske marine forhold både i USA (Alaska), Canada
og Russland. Det pågår både leting og produksjon
i områder som har havis, første-års is, ﬂerårig is og
isfjell, og i områder som er helt innefrosset. Det
er også petroleumsaktivitet i områder med store
avstander og røﬀe vind- og bølgeforhold.

I norsk del av Barentshavet er det i dag to felt i
produksjon, gassfeltet Snøhvit og oljefeltet Goliat.
Et tredje felt, Johan Castberg, er under utbygging
og planlegges å komme i produksjon i 2022. Det
er ﬂere påviste funn som vurderes for framtidige
utbygginger, og det er fortsatt store uoppdagede
ressurser. Det må leting til for å ﬁnne disse ressursene. Hele 65% av de uoppdagede ressursene på
norsk sokkel forventes å ligge i Barentshavet.

På norsk sokkel har det siden petroleumsvirksomheten startet for over 50 år siden, vært en
stegvis tilnærming til nye felt og områder. Denne
tilnærmingen er basert på teknologisk kunnskap
og erfaring fra både norsk sokkel og andre områder i verden. Denne rapporten viser at dette
også gjelder for petroleumsaktiviteten i de norske
nordområdene.
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1 Sammendrag

foregikk det letevirksomhet på land i nordlige deler
av Russland og Canada. Etter Prudhoe Bay-funnet på
North Slope i 1968 ble letevirksomheten utvidet til
også å omfatte havområdene utenfor andre deler av
Alaska og Canada. I nordlige farvann i Russland startet petroleumsvirksomhet på 1930-tallet, og i 2014
ble den nordligste letebrønnen noensinne boret i
Karahavet. Letevirksomhet startet også i Grønland
på 1970-tallet, og den første letebrønnen i Grønlandske farvann ble boret i 1976.

Denne rapporten gir en sammenstilling av sentrale
forhold knyttet til petroleumsvirksomhet i Nordområdene. Petroleumsvirksomhet i områder med arktisk
klima har pågått i mange tiår i alle de Arktiske kyststatene og siden 1980 i norsk del av Barentshavet. Det
er viktig og nyttig å bygge videre på den erfaringen
som allerede er etablert. Rapporten er i stor grad
basert på informasjon innhentet fra relevante aktører
i Norge, Canada og andre arktiske kyststater. Referansene i teksten gir ytterligere informasjon.

Tekniske utfordringer ved datainnsamling og letevirksomhet i områder med arktisk klima har først og
fremst vært å tilpasse fartøy og boreinnretninger
til forholdene, samt å overvåke isforhold der det er
relevant og eventuelt ha gode planer og prosedyrer
for ishåndtering. Sentralt er god overvåkning og
eﬀektive varslingssystemer, samt egnet konstruksjon
på innretninger og støttefartøyer.

Nordområdene deﬁneres her som hav- og landområdene mellom Nordpolen og Polarsirkelen i hele
det sirkumpolare området. Dette er den vanligste
deﬁnisjonen av Arktis. I denne rapporten benyttes
«arktiske forhold» som en generell beskrivelse av
klimatiske forhold, mens «nordområdene» henviser
til det geograﬁske området som rapporten fokuserer på. Arktis er ikke ett homogent område, men
varierer fra stort sett isfritt som i den norske delen av
Barentshavet til isdekt hele året f.eks. utenfor deler
av Alaska.

Feltutbygging under arktiske forhold har vært gjennomført i betydelig omfang. Målet for enhver feltutbygging er å ﬁnne den tekniske løsningen som maksimerer verdiskapingen fra ressursene på en sikker
måte gjennom utbyggings- og driftsfasen. Det er i
ulike områder valgt ulike teknologiske løsninger som
i stor grad avhenger av naturforholdene på stedet. Særlig har havdyp og eventuelle isforhold vært
av stor betydning for valg av utbyggingsløsning.
På grunt vann er det i Alaska, Canada og Russland
brukt bunnfaste innretninger. Disse innretningene
er konstruert for å motstå påvirkning fra drivende is.
Utenfor kysten av Øst-Canada er isforsterkede bunnfaste betonginnretninger også benyttet på dypere
vann. I dette området er det også benyttet undervannsløsninger med havbunnsrammer og ﬂytende
produksjons-, lagrings- og lasteinnretning (FPSO) på
overﬂaten. Denne løsningen tillater at overﬂateinnretningene kobles fra og forﬂyttes dersom isforholdene skulle gjøre det nødvendig.

De totale uoppdagede ressursene på norsk sokkel
per dags dato er estimert til 4 milliarder Sm oljeekvivalenter (o.e.). Over halvparten av disse ressursene ligger i Barentshavet. Basert på dagens kunnskap er det antatt at det er her potensialet for å gjøre
store funn er størst. Nordområdene kan derfor på
sikt komme til å spille en viktig rolle for å tilføre nye
ressurser og opprettholde produksjonen fra norsk
sokkel.

Erfaringer fra andre land
Det har lenge vært drevet olje- og gassvirksomhet
i nordområdene med arktiske forhold, siden tidlig
1900-tallet, og etter hvert i et betydelig omfang.
Kommersiell produksjon startet på Norman Wells
nord i Canada i 1932, og også før andre verdenskrig

5

6985
Petroleumsvirksomhet i nordområdene

Norsk petroleumsvirksomhet i nordområdene

Feltet er planlagt som en ﬂytende innretning med
havbunnsrammer. Det er også andre funn som er i
planleggingsfasen, slik som Alta/Gohta og Wisting.

Golfstrømmen gjør at norsk del av Barentshavet har
ingen eller lite havis, at havis bare vil kunne forekomme i deler av året, og at den er ettårig. Det gjør at
norsk del av Barentshavet skiller seg fra andre deler
av Arktis som har langt mer utfordrende isforhold,
hvor det stedvis også er permanent, helårig isdekke. Det er også store variasjoner i naturforholdene
på norsk kontinentalsokkel i nordområdene, og for
noen faktorer er norsk del av Barentshavet mindre
utsatt enn f.eks. Norskehavet og Nordsjøen.

Det er rettighetshaverne, selskapene, som er ansvarlig for leting, utbygging og drift av olje- og gassfelt.
Utfordringer i forbindelse med petroleumsvirksomhet i nordområdene håndteres derfor av rettighetshaverne. Utfordringer kan være knyttet til lave
luft- og havtemperaturer, ising og kommunikasjon.
Andre kan være lange avstander og begrenset infrastruktur. Mulighetene for havis i deler av Barentshavet representerer noe nytt i forhold til dagens
petroleumsvirksomhet på norsk sokkel. Det er imidlertid betydelig erfaring fra andre petroleumsprovinser i verden der ulike grader av isdekke forekommer
deler av året som vil være viktig og nyttig erfaring
og kompetanse å bygge videre på i utviklingen av
norsk sokkel i Barentshavet.

Det er mer enn 50 år siden de første blokkene ble
lyst ut på norsk sokkel, og i 1971 startet produksjonen fra Ekoﬁsk-feltet. I Barentshavet har det vært
drevet petroleumsvirksomhet i nærmere 40 år siden
utlysningen av femte konsesjonsrunde i 1979, og
første brønn ble boret i 1980. Frem til slutten av mars
2019 er det påbegynt 155 letebrønner (avgrensningsbrønner og undersøkelsesbrønner) i Barentshavet.

Konklusjon

For å møte alle typer utfordringer uavhengig av
naturgitte og operasjonelle forhold har myndighetene, i samarbeid med partene i arbeidslivet, utviklet
et omfattende HMS-regelverk som stiller strenge
krav til sikkerhet og styring av virksomheten. Regelverket er utformet slik at kravene til forsvarlighet blir
strengere når virksomheten foregår i områder som
tilsier dette.

Kunnskap og erfaring fra mange års operasjoner i
farvann med is i hele eller deler av året i andre land
enn Norge, og erfaringer fra den stegvise utbyggingen av norsk kontinentalsokkel, bidrar til at operasjoner i nordområdene kan gjennomføres forsvarlig.
De operasjonelle forholdene i Barentshavet håndteres allerede av rettighetshaverne og adresseres og
planlegges for ved gjennomføring av leteboringer
og feltutbygginger.
God ressursforvaltning på norsk sokkel fordrer at
myndigheter, sammen med industri og forskningsinstitusjoner, fortsatt bidrar til videre teknologiutvikling for ytterligere å legge til rette for en forsvarlig
håndtering av utfordringene i nordområdene.

Så langt er det to felt i produksjon i norsk del av
Barentshavet. På gassfeltet Snøhvit er hele produksjonsanlegget installert på havbunnen. Oljefeltet
Goliat er bygd ut med en ﬂytende produksjonsinnretning med havbunnsrammer. Johan Castberg feltet
er under utbygging med forventet oppstart i 2022.
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2 Innledning

Arktisk råds Arctic Monitoring and Assessment Programme (AMAP) (2010) – det arktiske miljøovervåkningsprogrammet. I henhold til denne deﬁnisjonen
er landområdene i Nord-Norge nord for polarsirkelen en del av Arktis. I følge den samme deﬁnisjonen
er de norske havområdene ned til Stadt en del av
Arktis (Figur 1).

Denne rapporten gir en sammenstilling av sentrale
forhold knyttet til petroleumsvirksomhet i Nordområdene, spesielt med tanke på operasjonelle
utfordringer. Rapporten trekker frem forhold i norsk
del av Barentshavet samt viser til erfaringer fra USA,
Canada og Russland. Dette er områder der petroleumsvirksomhet foregår under mer krevende klimatiske forhold enn i den norske delen av Barentshavet
som er åpnet for petroleumsvirksomhet, spesielt når
det kommer til utbredelse og forekomst av havis.
Rapporten er basert på informasjon innhentet fra
relevante aktører i Norge, Canada og andre arktiske
kyststater, samt tilgjengelig litteratur.

De norske nordområdene
I regjeringen Solberg sin nordområdestrategi fra
2017 deﬁneres Arktis som hav og landområdene
mellom Nordpolen og Polarsirkelen i hele det
sirkumpolare området. Dette er også den vanligste
deﬁnisjonen av Arktis. Av praktiske grunner valgte
Regjeringen i sin nordområdestrategi å følge fylkesgrensen, og deﬁnerer hele Nordland som en del av
Arktis.

Kapittel 3 omhandler petroleumsvirksomhet i områder med arktisk klima og kapittel 4 beskriver aktiviteten i nord på norsk sokkel. I kapittel 5 er noen konklusjoner gitt og referanselisten på slutten av rapporten
gir mulighet til å søke ytterligere informasjon.

Begrepet nordområdene er ofte benyttet mer politisk og mindre presist enn Arktis, og begrenses ikke
klart av Polarsirkelen. I strategien brukes nordområdene som et rundere begrep, som likevel i praksis er
så godt som sammenfallende med Arktis (Departementene, 2017).

2.1 Definisjoner og avgrensning
Arktisk råd har deﬁnert det arktiske området ut i fra
en kombinasjon av breddegrad, klima, politiske og
demograﬁske forhold. Deﬁnisjonen er utarbeidet av

I denne rapporten benyttes «arktiske forhold» som
en generell beskrivelse av klimatiske forhold, mens
«nordområdene» henviser til det geograﬁske området som rapporten fokuserer på.¹

Polarsirkelen
10°C Isoterm
Tregrense
Marint Arktis
AMAP område
Sydlige avgrensing av
høy-Arktis og sub-Arktis
deﬁnert på basis av vegetasjon
Høy-Arktis
Sub-Arktis

Figur 1. AMAP områdekart².
 Polarklima eller arktisk klima kjennetegnes ved at gjennomsnittstemperaturen er under +10°C i årets varmeste måned. (https://metlex.met.no/wiki/Polarklima)
 AMAP= Arctic Monitoring and Assessment Programme – en arbeidsgruppe under Arktisk råd. https://www.amap.no/
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2.2 Ressurser
De totale utvinnbare ressursene på norsk sokkel er
ved siste oppdatering anslått til 15,6 milliarder Sm
oljeekvivalenter (o.e.) (forventningsverdien) (Oljedirektoratet, 2018). Av disse ressursene er 7,3 milliarder Sm o.e. (47 %) solgt og levert. Det er ventet
at 8,3 milliarder Sm står igjen å produsere. Oljedirektoratet klassiﬁserer ressursene som vist i Figur 2.
Ikke oppdagede ressurser utgjør omkring 25 % av de
totale ressursene.
12
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::::::::::::::::t•'"
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4
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3,1

2
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---------

Uoppdagede ressurser
ĞƟŶŐĞĚĞƌĞƐƐƵƌƐĞƌŝĨƵŶŶ
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19 %

0

-4

47 %

4%

dŽƚĂůƚ

DŝůůŝĂƌĚĞƌ^ŵ3 o.e.

6

25 %

4,9
7,3

-6
-8

Figur 2. Petroleumsressurser og usikkerhet på norsk sokkel pr 31.12.2018.

Fortsatt er det betydelige områder, hovedsakelig i
nord, som ikke er åpnet for petroleumsvirksomhet.
Usikkerheten om størrelsen på ressursene i disse
områdene er imidlertid mye høyere enn i de områdene hvor det er drevet petroleumsvirksomhet over
lang tid.

De totale uoppdagede ressursene, ressurser som
man må lete for å bekrefte, er estimert til 4 milliarder
Sm o.e. (Figur 3). Over halvparten av disse ressursene ligger i Barentshavet. Basert på dagens kunnskap er det antatt at det er her potensialet er størst
for å gjøre store funn. Nordområdene kan derfor på
sikt komme til å spille en viktig rolle for å opprettholde produksjonen fra norsk sokkel.

1 Sm olje
1 Sm kondensat
1000 Sm gass
1 tonn NGL

=
=
=
=

1,0 Sm o.e.
1,0 Sm o.e.
1,0 Sm o.e.
1,9 Sm o.e.

j

Figur 3. Omregningsfaktorer for oljeekvivalenter (o.e.).
1 Sm o.e. tilsvarer 6,26 fat olje.

8

6988
Petroleumsvirksomhet i nordområdene

Oljedirektoratet har lagt frem ressursestimat for den
østlige delen av Barentshavet nord – et område på
om lag 170 000 kvadratkilometer, 10 000 kvadratkilometer større enn den norske delen av Nordsjøen.
(Oljedirektoratet 2017).

Andelen uoppdagede ressurser i Barentshavet er
dermed oppjustert fra 50 til nesten 65 prosent av de
totale uoppdagede ressursene på hele norsk sokkel
(Figur 4). Ressursene i det nye området er anslått til
1,4 milliarder Sm oljeekvivalenter. Det er like stort
som 14 Johan Castberg-felt, og mer enn fem ganger
Snøhvit-feltet.

--

3500

Totalt
Væske
Gass

3000

Millioner Sm o.e.

2500

2000

1500

1370
1000

825
545

500

0

Figur 4. Estimat og usikkerhet i de uoppdagede ressursene i Barentshavet nord.
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3 Petroleumsvirksomhet i
områder med arktisk klima

3.1 Innledning
For utviklingen i petroleumssektoren i de norske
Nordområdene, er teknologiske og operasjonelle
erfaringer og løsninger fra tilsvarende internasjonal
virksomhet av stor betydning, og utgjør et viktig
bidrag til den kunnskapsbasen petroleumsvirksomheten i Norge kan føres videre på.

I dette kapittelet omtales utvalgte utbyggingsløsninger fra USA (Alaska), Canada og Russland, for å
vise en del av mangfoldet i petroleumsaktivitet i
områder med arktisk klima. Alle eksemplene er fra
petroleumsvirksomhet til havs, som er mest relevant
for norske forhold. Etter innledningen gis også en
beskrivelse av isutbredelse i Barentshavet og isbegrep generelt (kap. 3.2), før en del eksempler blir
omtalt i mer detalj i Kap 3.3, 3.4 og 3.5.
150°W
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Allerede før andre verdenskrig var det letevirksomhet på land i nordlige områder av Russland og Canada. Kommersiell produksjon startet på Norman Wells
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ﬂytende produksjons-, lagrings- og lasteinnretning
(FPSO) på overﬂaten. Her kan overﬂateinnretningene
kobles fra og forﬂyttes dersom isforholdene skulle
gjøre det nødvendig.

nord i Canada i 1932 og ble intensivert på 1980-tallet
med byggingen av en 900 kilometer lang rørledning
til provinsen Alberta lenger sør i Canada.
Områder med betydelig arktisk petroleumsvirksomhet er North Slope ved Prudhoe Bay i Alaska, USA
samt Jamal-Nenets-regionen og Timan-Petsjora-bassenget i Russland. I Russland er det produsert petroleum fra Jamal-Nenets-regionen og Timan-Petsjorabassenget siden 1960-tallet. Figur 5 gir en oversikt
over områder med petroleumsvirksomhet under
arktiske forhold som er omtalt i rapporten.

Nord i Kaspihavet , som riktignok ligger utenfor
Arktis men som har betydelig verre isforhold enn
f.eks. åpnet del av Barentshavet, ble et leteprogram
startet av kasakhstanske myndigheter i 1992. Denne nordlige delen av Kaspihavet er ekstremt grunt
(gjennomsnittlig dyp er 3,3 meter) og det er også
betydelige svingninger i vannstand og tung drivis i
vintermånedene. Disse forholdene medfører at en
ikke kan benytte tradisjonelle bore- og produksjonsanlegg, som for eksempel betongkonstruksjoner
eller oppjekkbare innretninger som står på havbunnen. I stedet er det benyttet en rekke kunstige øyer
som base for bore- og produksjonsutstyr.

Allerede tidlig på 1900-tallet ble det boret letebrønner på land i Cook Inlet-regionen sør i Alaska.
Gjennombruddet for petroleumsvirksomhet i denne
regionen kom da Richﬁeld Oil Corporation boret i
Swanson River-området på Kenai-halvøyen og fant
olje sommeren 1957. Allerede året etter ble Swanson
River det første oljeproduserende feltet i Alaska.

Petroleumsoperasjoner i is og påvirket av is har som
nevnt foregått i ﬂere tiår, og operasjonene blir gjennomført med kjent teknologi. De tidligere nevnte
områdene har til dels hardere klimatiske forhold enn
norske farvann. Det ytre miljøet til havs varierer i stor
grad mellom ulike deler av Arktis. Dette gjelder ikke
minst forekomsten av havis/isfjell. I de mest krevende
områdene av Arktis er det både ettårig og ﬂerårig is
og kun begrensede perioder med isfritt hav. Disse
naturomgivelsene setter rammer for det å drive forsvarlig petroleumsvirksomhet. Aktiviteten i Barentshavet har større likhet med det som skjer på andre
deler av norsk sokkel enn aktiviteten i andre lands
oljeprovinser i nord. Det er betydelig mer krevende
isforhold i de ﬂeste av de områdene som er omtalt
i dette kapitlet enn i områder på norsk sokkel som
er åpnet for petroleumsvirksomhet. Både i Canada,
USA og Russland har man funnet løsninger slik at en
kan ha lønnsom og forsvarlig helårig produksjonsaktivitet i kalde områder.

Etter dette beveget leteaktiviteten seg raskt inn i
marine områder og etter Prudhoe Bay-funnet i 1968,
ble letevirksomhet til havs utvidet til Beauforthavet
og Tsjuktsjerhavet utenfor Alaska og til Mackenziedeltaet i Canada på 1970-tallet og til Barentshavet
(Shtokman-funnet) og Petsjorahavet i Russland på
1980-tallet. Letevirksomhet startet på land i Grønland på 1970-tallet, og den første letebrønnen i
Grønlandske farvann ble boret i 1976.
Verdens nordligste letebrønn, Universitetskaja
1-brønnen, lokalisert øst for Novaja Zemlja i Karahavet på den 74. breddegrad, ble boret av Rosneft
og ExxonMobil i 2014 hvor det ble gjort et oljefunn.
I de forskjellige arktiske regionene er det valgt
teknologiske løsninger som i stor grad avhenger
av naturforholdene på stedet. Særlig er havdyp og
isforhold av stor betydning. På grunt vann er det i
både Alaska, Canada og Russland brukt bunnfaste
innretninger, som er konstruert for å motstå påvirkning fra drivende is. Utenfor kysten av Øst-Canada er
det i tillegg til bunnfaste betonginnretninger benyttet undervannsløsninger med havbunnsrammer og

Figur 6 og Figur 7 viser en kronologisk oversikt over
virksomhet og ulike utbyggingsløsninger som er benyttet til havs hvor is kan forekomme. Den viser hvordan petroleumsvirksomhet som foregår i områder
med ispåvirkning er tilpasset de lokale forholdene.
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1971

Canadisk del av Beaufort-havet:
Konstruksjon av kunstig sandøy på
grunt vann for å gjennomføre
letevirksomhet.

1974

Arktiske øyer (Canada):
Letevirksomhet på kunstige isøyer.

1976

Canadisk del av Beaufort-havet:
Letevirksomhet på grunt vann
(20-70 meter) ved bruk av
isforsterket boreskip.

1981

Canadisk del av Beaufort-havet:
Letevirksomhet på grunt vann ved
bruk av caisson.*

1983

Canadisk del av Beaufort-havet:
Leteboring på 20-70 meter med
isbestandig flyter.

1984

Canadisk og amerikansk del av
Beaufort-havet: Letevirksomhet på
grunt vann ved bruk av caisson
bunnfast innretning (GBS).

1987

Canadisk og amerikansk del av
Beaufort-havet: Konstruksjon av
isøyer ved bruk av vannkanoner.

1997

Newfoundland: Isfjellresistent GBS.

2007

Barentshavet: Undervannsproduksjon av gass til LNG-anlegg
på land.
Sakhalin: Produksjon fra
isfjellresistent GBS.

2008

Varandej: Første offshore
utskipningsterminal i Arktis.

2012

Vestgrønland: Leteboring fra
flytende dypvannsrigg i is.

2014

Petsjorahavet: Første helårsbemannede GBS produksjon i Arktis.

Kunstig sandøy

Canmar boreskip

Tarsiut caisson*

Isbestandig flyter

SDC-borerigg**

Boring på kunstig isøy

Hibernia GBS

< ~100M VANN, VARIERENDE ISFORHOLD, PRODUKSJONSFOKUS

1998

Sakhalin: Gjenbruk av Molikpaq
caisson.*

Kommersiell skipstrafikk
i Nordvestpassasjen

< ~100M VANN, VARIERENDE ISFORHOLD, LETEFOKUS

1969

Nordvestpassasjen: Første
kommersielle skip til å gå gjennom
Nordvestpassasjen – SS Manhattan.

NÆR LAND, VARIERENDE ISFORHOLD, LETEFOKUS

1964

Cook-sundet: Stålplattform på
grunt vann. Sesongmessige
variasjoner i isforhold.

Molikpaq

Melkøya LNG fabrikk

Sakhalin GBS
Lossing av olje på Varandej

Dypvannsrigg i Arktis
Prirazlomnaya
betonginnretning (GBS)

* Caisson er en kasse av betong eller stål som brukes ved fundamenteringsarbeide i vann
** SDC står for single steel drilling caisson

Figur 6. Eksempler på virksomhet til havs i farvann med kulde og is. (Arctic Response Technology, 2015)
Gjengitt med tillatelse.
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TŬĞŶĚĞŬŽŵƉůĞŬƐŝƚĞƚĨŽƌůĞƟŶŐŽŐƵƚďǇŐŐŝŶŐ

Fysiske isforhold og vanndyp
Beskrivelse
dǇƉŝƐŬŝƐĨƌŝƩ͕ĂůůĞ
ǀĂŶŶĚǇƉ
Mindre forekomster av
førsteårsis, mulighet for
ŝƐłĞůů͘

Eksempler
Deler av Barentshavet
Newfoundland

Lete- og utbyggingsteknologi
>ĞƟŶŐŽŐƵƚďǇŐŐŝŶŐ͕ƵƚƉƌƆǀĚ
;hůŝŬĞďŽƌĞƌŝŐŐĞƌ͕ŇǇƚĞŶĚĞŝŶŶƌĞƚŶŝŶŐĞƌ͕
bunnfaste innretninger (GBS),
havbunnsløsninger)

~-

..
ůůĞƚǇƉĞƌŝƐĨŽƌŚŽůĚ͕Ŷčƌ
ůĂŶĚŽŐƉĊŐƌƵŶƚǀĂŶŶ
<~15 meter vann

-

Globalt, nær land
(inkludert amerikansk
del av Beauforthavet
og Tsjuktsjerhavet)

>ĞƟŶŐŽŐƵƚďǇŐŐŝŶŐ͕ƵƚƉƌƆǀĚ
(Øyer av is og grus, betong- og
stålkonstruksjoner, langtrekkende brønner fra
land)

ƉĞŶƚŚĂǀхΕƚŽŵĊŶĞĚĞƌ͕
ĂůůĞǀĂŶŶĚǇƉ
I hovedsak førsteårsis,
eventuelt i kombinasjon
ŵĞĚŇĞƌĊƌƐŝƐ͕ŝƐłĞůůŽŐ
ŝƐƆǇĞƌ͘

-

Okhotskhavet
Petsjorahavet
Labradorsjøen
Amerikansk del av
Tsjuktsjerhavet og
Beauforthavet,
Karahavet sør

>ĞƟŶŐ͕ƵƚƉƌƆǀĚ͖ĨŽƌƵƚďǇŐŐŝŶŐƵƚƉƌƆǀĚ
ŚŽǀĞĚƐĂŬĞůŝŐΕфϭϬϬŵĞƚĞƌ
Ishåndtering er påkrevd
~< 100 meter, utbygging ved bunnfaste
innretninger (GBS)
ΕхϭϬϬŵĞƚĞƌ͕ƵƚďǇŐŐŝŶŐǀĞĚŇǇƚĞŶĚĞ
innretninger og havbunnsløsninger

Dypvannsområder i
Beauforthavet
Dypvannsområder
nord i russisk del av
Polhavet

>ĞƟŶŐŽŐƵƚďǇŐŐŝŶŐĞƌŵƵůŝŐŵĞĚ
ƚĞŬŶŽůŽŐŝĨŽƌďĞĚƌŝŶŐĞƌ
TŬƚĞǀŶĞƟůŝƐŚĊŶĚƚĞƌŝŶŐŽŐŵƵůŝŐŶǇƚĞŬŶŽůŽŐŝ

Nordøst-Grønland
Dypvannsområder
nord i russisk del av
Polhavet

dĞŬŶŽůŽŐŝƵƚǀŝŬůŝŶŐĞůůĞƌŶǇƚĞŬŶŽůŽŐŝĞƌ
ŶƆĚǀĞŶĚŝŐ
Flytende, robuste ishåndteringsløsninger
Teknologiutvikling innen bunnfaste innretninger
;'^ͿͬŚĂǀďƵŶŶƐůƆƐŶŝŶŐĞƌĞůůĞƌŶǇƚĞŬŶŽůŽŐŝ͘
Vanskelig å mobilisere utstyr utenfor sesongen
ĨŽƌĊƉĞŶƚŚĂǀ͘

Vanndyp bestemmer
utbyggingsløsning (større
eller mindre enn ~ 100
ŵĞƚĞƌĞƌŶƆŬŬĞůĨĂŬƚŽƌͿ͘
ƉĞŶƚǀĂŶŶфΕƚŽ
ŵĊŶĞĚĞƌ͕ĂůůĞǀĂŶŶĚǇƉ
Sannsynlighet for at
ŇĞƌĊƌƐŝƐŽŐͬĞůůĞƌŝƐłĞůů
forekommer og, noen
ƐƚĞĚĞƌ͕ŝƐƆǇĞƌ͘
Vanndyp bestemmer
utbyggingsløsning (større
eller mindre enn ~ 100
ŵĞƚĞƌĞƌŶƆŬŬĞůĨĂŬƚŽƌͿ͘

-

ĞŐƌĞŶƐĞƐĂǀŝŬŬĞͲĊƉĞŶƚ
ŚĂǀ
Flerårsis forekommer
ŚǇƉƉŝŐ͕ŵĞĚŝƐłĞůůŽŐ
ŝƐƆǇĞƌ͘

-

-

Figur 7. Ulike teknologiløsninger (The National Petroleum Council, 2015). Gjengitt med tillatelse.

13

6993
Petroleumsvirksomhet i nordområdene

3.2 Havis og isutbredelse
Det er stor variasjon i isutbredelse mellom de ulike
arktiske regionene, jf. Figur 8. Dette spenner fra permanent isdekkede områder i Beauforthavet, til skruis
og isfjell utenfor Newfoundland og til tilnærmet
isfrie områder i Barentshavet. Norsk del av Barentshavet har ingen eller lite havis, og havis vil bare
kunne forekomme i deler av året, og den er ettårig
(førsteårsis, se deﬁnisjon under).

ttJ

Isutbredelsen varierer med årstidene og fra år til
år. I tillegg har det skjedd store endringer i isens
utbredelse som følge av klimaendringene.
Figur 9 og Figur 10 viser gjennomsnittlig havisutbredelse i Barentshavet hhv. i april og september
måned.

sone I
• førsteårsis & flerårsis
• Begrenset sesong med
åpent hav

• sone li
• førsteårsis

111

sone Ill
• Begrenser førsreårsls,
eller åpent hav

Figur 8. Issoner i nordlige områder. (Kilde: ConocoPhillips, 2015)

Det sørlige Barentshavet og store deler av Norskehavet har langt høyere gjennomsnittstemperatur
enn andre områder på samme breddegrad, og
er isfritt året rundt. Dette kommer i hovedsak av
Golfstrømmen, som transporterer varmt havvann
nordover langs norskekysten og holder temperaturen i havet over frysepunktet året rundt. I resten
av Nordområdene er det forekomst av is i hele eller
deler av året (Figur 8).

Dataene er vist som månedsmiddelverdier for hvert
enkelt år, 3 års løpende gjennomsnitt, og lineær
trend gjennom hele perioden. Den mellomårlige
variasjonen er stor, men det er også en tydelig negativ trend for utbredelsen av havis i april gjennom
overvåkingsperioden. Data for 2018 baserer seg på
foreløpige tall. Følgelig kan mindre justeringer bli
foretatt etter at data fra 2018 er re-analysert (Fra
MOSJ³).

 http://www.mosj.no/no/klima/hav/havisutbredelse.html
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Havisutbredelse i Barentshavet i april
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Figur 9. Figuren viser gjennomsnittlig havisutbredelse (10 x 3 km) i april i Barentshavet,
måneden som normalt har størst utbredelse av is i havområdet. Data: Norsk Polarinstitutt.

Den laveste utbredelsen av havis for april ble observert i 2016.

Havisutbredelse i Barentshavet i september
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Figur 10. Figuren viser gjennomsnittlig havisutbredelse (10 x 3 km) i september i Barentshavet,
måneden da utbredelsen av havis normalt er på det laveste i havområdet. Data: Norsk Polarinstitutt.

Den laveste utbredelsen av havis for september er observert i 2013.
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Svingninger i utbredelsen av is/havis har gjennom
historisk tid vært svært stor. Basert på observasjoner
fra hvalfangere, er det sannsynlig at Svalbard og
havområdene rundt var isfritt i 1760-årene (Solheim,
Falk-Petersen, & Humlum, 2016).
Det sesongvariable isdekket er sentralt for dynamikken i Barentshavet. De årlige variasjonene i isdekket
endrer seg i naturlige sykluser, og isutbredelsen kan
variere fra år til år med ﬂere hundre kilometer. De
største variasjonene i vinterutbredelse av is ﬁnnes i
de sentrale, og spesielt i østlige deler.
Vinterisen som blir dannet i deler av Barentshavet er
ettårig, slik at store deler av havet har en årlig dynamikk med frysing og påfølgende smelting. De årlige
variasjonene i isdekket endrer seg i naturlige sykluser på 6 – 10 og 60 – 70 år, og iskanten kan variere
fra år til år med ﬂere hundre kilometer. De siste 200
år har isdekket blitt redusert med 60 pst. Dette kan
ses i sammenheng med høyere lufttemperatur og
mengden av, samt temperaturen på, det innstrømmende atlanterhavsvannet (Olje- og energidepartementet, 2012).
Isutbredelsen er ikke statisk – den varierer med årstidene og fra år til år. Det skilles mellom førsteårsis
og ﬂerårsis. Den vanligste istypen i Barentshavet er
førsteårsis. Denne inneholder mer saltvann enn ﬂerårsis og er derfor mykere. Førsteårsisen forekommer
også lenger sør enn ﬂerårsisen, som stort sett kun
forekommer ved de nordligste delene av Kong Karls
Land. Førsteårsisen dannes på høsten og vinteren og

smelter den påfølgende sommeren. Den er derfor
relativt tynn, og de ﬂeste observerte tykkelsene er
mindre enn 1.5 m. Flerårsis er is som har overlevd en
sommer og er typisk mellom 2 til 5 år, men den kan
bli opptil 10 år gammel. Den er dermed også mye
tykkere, mellom 1-7 m, og opptil 20 m for tykke skrugarder (Kilde: Norsk Polarinstitutt). Maksimum isutbredelse observeres vanligvis mellom mars og mai.
I løpet av sommeren blir mesteparten av Barentshavet isfritt. I enkelte år kan isgrensen om sommeren
ligge nord for Barentshavet. Minimum isutbredelse
forekommer som oftest i slutten av september eller
første halvdel av oktober. Når isingen tar til igjen,
brer isen seg raskt sørover fram til årsskiftet. På det
tidspunktet er ikke isen langt unna sin maksimale
utbredelse.
De største variasjonene i vinterutbredelse av is
ﬁnner vi i de sentrale og spesielt de østlige deler
av Barentshavet. I vest er vanligvis Svalbardbanken
isdekket sør til Bjørnøya. Den maksimale utbredelsen
om vinteren følger ofte den oseanograﬁske polarfronten, og isutbredelsen er således avhengig av varmemengden som transporteres inn med Atlanterhavstrømmen. Samtidig er det atmosfæriske forhold,
som lufttemperatur og vind, som bestemmer hvor
stor avsmeltingen blir i løpet av sommeren. I tillegg
til de sesongmessige variasjonene i isutbredelsen
forekommer korttidsvariasjoner med varighet fra timer til en måned, og det ﬁnnes langtidssvingninger
med varighet over ﬂere år (Havforskningsinstituttet
og Norsk Polarinstitutt, 2002).
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Tabell 1 viser ulike isbegreper som kan være relevante for norske forhold mens Figur 11 viser ulike
isforekomster.
Isfjell

Isfjell dannes når isbreer kalver. Denne isen inneholder ikke salt, og er
derfor svært hard.
Isfjellene kan være ﬂere millioner tonn når de brekker av breen, men
de grunnstøter som regel og brekker i mindre biter som ﬂyter sørover.

Isblokk
(Bergy Bits)

Liten isblokk på 5 til 15 meters lengde ved vannlinjen og 1 til 5 meters
høyde.

Liten isblokk
(Knult/Growlers)

Svært liten isblokk med mindre enn 5 meters lengde ved vannlinjen
og under 1 meters høyde.

Havis

Frosset sjøvann. Siden havis inneholder salt er den mykere, og gir
mindre belastning enn isfjell ved kollisjon med innretninger. Havis
som ﬂyter i sjøen i mindre ﬂak kalles drivis.

Skruis

Drivis som presses sammen av vind og strøm. Flakene tvinges opp og
over hverandre, slik at det dannes lange rygger, skrugarder, eller store
hauger, koss, av oppbrukket is.

Isfelt

Betegnelse for et område av drivis som er større enn 10 kilometer i
diameter, og hvor alle ﬂakstørrelser kan forekomme. Isfelt kan inndeles videre avhengig av størrelsen.

Tabell 1. Isbegreper (Danmarks Meteorologiske Institutt, 2014)/ (Canadian Coast Guard,
2013)/ (SINTEF, 2015)/ (Barents Sea Exploration Collaboration (BaSEC), 2016).

LANDFAST IS

SKRUIS

ISFJELL/SKRUIS

Kilde: Chevron

Kilde: NASA

Kilde: ExxonMobil

Kilde: ION Geophysical

OD 1510006

Figur 11. Eksempler på ulike isforekomster.
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3.3 USA/Alaska

Cook Inlet

Beringstredet forbinder Beringhavet med Tsjuktsjerhavet, som er del av Polhavet. I Beauforthavet
og Tsjuktsjerhavet begynner den polare pakkisen å
bevege seg ned langs den kontinentale kysten sent
i oktober. Samtidig blir kysten dekket av fastis. Isen
begynner å brytes opp i juni, men mye is er tilstede
hele året. Det har vært mest petroleumsaktivitet på
land i North Slope-området – blant annet Prudhoe
Bay, men det har også vært mye leteaktivitet til havs,
som i Tsjuktsjerhavet og Beauforthavet (Figur 5 og
Figur 12).

Cook Inlet er et sund ved Alaskas sørkyst, på innsiden av Kenai-halvøyen, og utgjør en kystnær del av
Alaskabukten.
Cook Inlet-bassenget i Alaska inneholder store oljeog gassforekomster med mange innretninger som
produserer fra ﬂere felt (Figur 13). Den eldste innretningen oﬀshore ble installert av Shell i 1964, og er en
stålplattform spesialtilpasset for å håndtere de kalde
værforholdene, tidevannsstrømmen og forhindre is/
isﬂak som driver mellom plattformbena. Den nyeste,
Osprey-innretningen, ble installert av Forest Oil i
2000. Det er også en rekke olje- og gassrørledninger
i området. De viktigste gassrørledningene går til
Kenai og Anchorage (Figur 14).

Bristol Bay er en del av Beringhavet og ligger mellom
Alaska-halvøya og fastlandsdelen av Alaska. Bristol
Bay har et belte av is langs kysten om vinteren, mens
Norton Sound har fastis innerst mot land og drivis
ytterst. I kystnære områder i Alaskabukten kan det
forekomme havis (midt desember-midt april), men
Alaskabukten er ellers isfri året rundt.

180°

170°W

160°W

Cook Inlet fryser til om vinteren, men isen brytes
opp på grunn av den store forskjellen mellom ﬂo
og fjære, som er på mellom fem og sju meter. Dette
fører til at det blir dannet isﬂak av ulik størrelse.
150°W

140°W

130°W

120°W

Beauforthavet

Tsjuktsjerhavet

Prudhoe Bay
NORTH SLOPE

RUSSIA

65°N

65°N

B

ng
eri

e
s tr

de

t

MacKenzie Valley
(Norman Wells)

I

I

•
CANADA

I

ALASKA (U.S.)

Norton
Sound

YUKON

I

I
60°N

Trans-Alaska Pipeline System

60°N

Valdez
Cordova
Seward
Homer

Anchorage
Kenai

Juneau

Bristol
Bay

55°N

kI

nle

t

Beringhavet

Co

o

Kodiak

Sitka

Alaskabukten

Kodiakøya

55°N

Ketchikan
Prince Rupert

Stillehavet

200 km

npd1361
170°W

160°W

Queen
Charlotte
Islands

150°W

140°W

Figur 12. Alaska og tilhørende havområder – felt og områder med petroleumsvirksomhet er vist.
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Isﬂakene beveger seg med tidevannsstrømmen i
sundet, og kan ha en fart på tre til ﬁre knop (5,5 – 7,5
km/t). Vinden kan nå en hastighet på 130 kilometer
i timen, bølgehøyden kan bli åtte meter og temperaturen kan falle ned mot minus 40° C. Noen ganger
kan skruis være et stort problem for skipstraﬁkken.
The North Cook Inlet Gas Field ligger på ca. 30
meters dyp, på vestsiden, langt nord i Cook Inlet.
Gassfeltet ble påvist i 1962 og ConocoPhillips hadde
100 prosent eierskap. Feltet ble bygd ut med Tyonek-innretningen som ble installert i 1968. Innretningen var en stålplattform og hadde ﬁre runde skaft
som var konstruert for å tåle møtet med de strømmende isﬂakene. Det var derfor begrenset behov
for ishåndtering. Produksjonen startet i 1969 og
feltet ble ferdigprodusert og stengt ned for et par år
siden. Gassen ble ført med rørledning til Kenai LNG

Figur 13. North Cook Inlet produksjon – Alaska Bureau of
Safety and Environment Enforcement (BSEE).

terminalen, 15 km unna. Terminalen, som eies av
ConocoPhillips, startet produksjonen i 1969 og har i
over 40 år vært den eneste LNG eksportterminalen
for innenlands produksjon i USA. To skytteltankere
gikk med LNG fra Kenai til Japan.
Produksjon fra Osprey-feltet (Figur 14) startet i
desember 2001. Feltet er bygd ut med en innretning
med stålskaft som er konstruert for å tåle strømmer
opptil syv knop og tung is. Oljen transporteres i rørledning til Kustatan-anlegget på land, hvor den blir
lagret før den overføres til Christy Lee innretningen
på Drift River terminalen. Deretter overføres den til
tankskip for transport til raﬃneringsanlegg.

Prudhoe Bay
Beauforthavet er en del av Polhavet, som ligger
nord for Northwest Territories, Yukon og Alaska,
vest for Canadas arktiske øyer (Figur 5 og 12). Mackenzie River renner ut i den kanadiske delen av
havet. Beauforthavet er kjent for å være et av de
mest utfordrende områdene i verden med hensyn
til oﬀshoreoperasjoner. Beauforthavet inneholder
store gass- og oljeressurser. Leting etter olje og gass
på den kanadiske sokkelen begynte med seismiske
undersøkelser i slutten av 1960. De første oﬀshorebrønnene ble boret på grunt vann fra kunstige øyer,
den første på Richards Island i 1966. På midten av
1970-tallet gjorde bruk av armerte boreskip at en
kunne bore i de isfrie dagene av sommeren og det
gjorde det også mulig å bore i dypere farvann.
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Figur 14. Til venstre: Osprey-innretningen (Marine Exchange of Alaska, 2016) og til høyre lokasjon til Ospreyfeltet i
Cook Inlet.
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Petroleumsaktivitet i Mackenzie Valley begynte med
oppdagelsen av olje på Norman Wells (Figur 12) ved
Imperial Oil Limited (Imperial) i 1919. Produksjonen
startet i 1932 og fortsatte til 1950-årene. Leteaktivitet i Mackenzie-deltaet/ Beauforthav-regionen
begynte på land i 1957 med bakke- og luftstudier av
British American Oil Company (BA), Chevron Canada
Limited (Chevron), Dome Petroleum Limited (Dome),
Imperial, Shell Canada Limited (Shell), og andre.
I 1961 fullførte British American Oil Company Limited (BA), som senere ble Gulf Canada Limited (Gulf),
den første leteboringen i Mackenzie-deltaet. Dette
ble etterfulgt av boring etter olje og gass på Reindeer-lokaliteten på Richards Island av et konsortium
bestående av BA, Shell, og Imperial.
Med oppdagelsen av olje og gass i Prudhoe Bay i
Alaska i 1968, ble leteaktiviteten intensivert over hele
det vestlige Arktis, særlig i Mackenzie-deltaet og
kanadiske Beauforthavet. I 1970 rapporterte Imperial det første funnet av olje i Mackenzie-deltaet på
Atkinson Point. Oppdagelsen av store gassfelt ved
Imperial på Taglu (1971), Gulf ved Parsons Lake (1972)
og Shell på Niglintgak (1973) resulterte i bygging av
Mackenzie Valley Pipeline i 1974, og økt leting og
investeringer oﬀshore. Lengre ut fra Mackenzie-deltaet ligger Amauligak-feltet som ble oppdaget av
Gulf i 1984.
Prudhoe Bay-feltet ligger på North Slope på nordsiden av Alaska (Figur 5 og 15), og var lenge det største olje- og gassfeltet i Nord-Amerika. I dag utgjør
leveransene fra feltet omkring halvparten av Alaskas

samlede produksjon av olje og gass. Feltet var opprinnelig anslått å produsere omkring 1,5 milliarder
Sm olje, men produksjonen er nå antatt å bli mer
enn 2 milliarder Sm olje.
Feltet ble påvist i 1968 og produksjon startet i 1977
etter at ‘Trans-Alaska Pipeline System’ var ferdigstilt
(Figur 12). Siden Prudhoe Bay er isfri bare noen uker
i året, ble denne rørledningen anlagt for å transportere oljen til en isfri havneterminal i Valdez, nesten
1300 km lenger sør, på sørøstkysten av Alaska. Derfra
blir oljen transportert med tankskip (BP, 2016).

3.4 Canada
Beauforthavet
Beauforthavet ligger nord for Yukon og Alaska
(Figur 5 og 12), og er kjent for å være et av de mest
utfordrende områdene i verden for operasjoner til
havs. Det gjennomsnittlige havdypet er 1 000 meter
og maksimalt dyp er ca. 4 680 meter. De kystnære
farvannene er grunne, og vanligvis er dypet mindre
enn 50 meter. Mesteparten av havet er permanent
dekket av is som ofte er mer enn fem meter tykk.
Langs kysten smelter isen i løpet av sommeren, slik
at en isfri sone oppstår i august-september.
Boring i Beauforthavet begynte tidlig på 1970-tallet.
Rapporter fra National Energy Board (NEB) viser at
142 kanadiske brønner er boret til havs i arktiske områder, og 92 av disse brønnene er boret i Beauforthavet. Brønnrapporter viser at det er et ekstremt
krevende miljø, hvor boreskip ofte ble tvunget av
lokasjon på grunn av tung islast (dvs. påvirkningen
fra is). Aktiviteten førte til at en rekke innovative

Figur 15. Kunstig øy som er konstruert for Prudhoe Bay feltet – vinter (venstre) og sommer (høyre).
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Figur 16. Leteboring i Beauforthavet fra konstruert øy i 1982 (venstre), og vinteren (høyre) (AlbertaOilMagazine, 2015).

boreinnretninger og teknikker ble utviklet (Callow &
Salmo Consulting Inc., 2012).
Fra 1976 og frem til slutten av 1980-tallet ble ﬂere
konvensjonelle boreskip brukt av kanadiske Marine
Drilling Ltd (Canmar) for leteboring i Beauforthavet.
Alle ankerliner ble utstyrt med ekstern ankerutløsning (Rig Anchor Release (RAR)). Det gjorde det
mulig for boreskipene å koble fra og forﬂytte seg
raskt. I tillegg ble det benyttet isbrytende forsyningsskip og slepebåt. Systemer med isovervåknings-, ishåndterings- og varslingsprosedyrer som
ble utviklet, fungerte godt. Ingen store hendelser
er rapportert.
Kulluk boreinnretning: Gulf Canada Resources utviklet en konisk boreinnretning, Kulluk, for operasjoner i Beauforthavet. Kulluk boret tolv brønner
på vanndyp fra 20 til 60 meter i perioden 1983 til
1993. Vanligvis startet operasjonene i slutten av mai
og ble avsluttet i desember (ca. 200 dager). For å
håndtere isforholdene ble det blant annet benyttet overvåkningssystem og varslingssystem for is,
og en hadde isbrytere som var tilgjengelige som
støttefartøy. Det ble også utviklet godt deﬁnerte
operasjonsprosedyrer.
Kulluk opererte i områder med tykk førsteårsis, store
skrugarder og store konsentrasjoner av drivende
ﬂerårsis. I løpet av de første seks boresesongene var
det 44,7 nededager og åtte trekk av lokasjon i løpet
av totalt 585 driftsdager (92 % operativ evne) (Johannessen, 2012).

Molikpaq-innretningen: Bore- og produksjonsinnretningen Steel Mobile Arctic Caisson (Molikpaq) ble
bygd som en is-motstandsdyktig stålstruktur for å
lete etter petroleum i Beauforthavet. Den ble brukt
til leteboring i ﬁre vintersesonger fra 1984 og var
omfattende instrumentert og utrustet for å motstå
islaster. Innretningen er senere brukt på Sakhalin-2 i
Russland.

Kysten av Newfoundland og Labrador
Petroleumsvirksomhet på sokkelen utenfor Newfoundland og Labrador (Figur 17) startet i 1966, med
de første leteboringene i 1971. De første 40 brønnene
som ble boret på Grand Banks var tørre, men i 1979
ble det som i dag er Hibernia-feltet påvist (se under).
Skruis opptrer årlig utenfor kysten av Newfoundland
og Labrador mellom desember og juni, og mars er
perioden med maksimal tilstedeværelse av is. Langs
kysten av Labrador er et bredt spekter av is observert hvert år, og det varierer fra små biter av isfjell til
store isøyer (Canadian Association of Petroleum Producers, 2015). På Grand Banks (Figur 17) forekommer
både isfjell og sjøis. Det forekommer vanligvis isfjell
hvert år, hovedsakelig i månedene fra mars til juni. Isfjellene kommer fra Grønland og driver fra nord mot
sør. Utenfor kysten av Labrador kommer en kald havstrøm nordfra, den såkalte Labradorstrømmen. Sør
for Newfoundland dannes det ofte en skarp grense
mellom denne kalde strømmen og varmt vann som
beveger seg ut i Atlanterhavet med Golfstrømmen
(Figur 17). Dette fører til sterk smelting av is i grensesonen mellom de to strømmene.
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Figur 17. Grand Banks utenfor nordøstlige Canada / Newfoundland har flere produserende felt
(bl.a. Hibernia og Terra Nova) i det som geologisk kalles Jeanne D’Arc Bassenget. Sør for Newfoundland dannes en skarp grense mellom den kalde Labrador-strømmen mot sør og varmt
vann som beveger seg ut i Atlanterhavet med Golfstrømmen.

Ishåndtering er viktig for risikostyring i områder
som er påvirket av is. Sentralt er god overvåkning og
eﬀektive varslingssystemer, samt egnet konstruksjon
av innretninger og støttefartøyer. For å hindre sammenstøt mellom isfjell og innretninger, samt sikre
nødvendig operasjonell adkomst, må det etableres
en beredskapsløsning som omfatter støttefartøy
som kan ivareta ishåndtering på stedet.
Det benyttes ulike systemer for å påvise forekomster av is slik at nødvendige tiltak for ishåndtering
kan iverksettes. I St. John’s koordinerer Provincial
Aerospace (PAL) all overvåkning av is på vegne av
operatørselskapene. Blant annet benyttes satellitter,

helikopter og ﬂy i overvåkningen. I tillegg kommer
observasjoner fra støttefartøy og radar (Provincial
Aerospace, 2010).
Operative systemer vises i sann tid både hos PAL,
myndighetene og operatørene. På denne måten
kan industrien få felles tilgang til informasjon om
isforholdene i sann tid og forberede tiltak. Isfjell kan
eksempelvis håndteres mens de fortsatt er 20 km
eller mer fra innretningen. På en slik avstand vil isfjellet kun behøve en liten kursendring for å sikre god
avdrift før innretningen passeres. En opererer gjerne
med tre soner for tiltak: 3) ytre sone som overvåkes,
2) midtre sone der tiltak gjøres og 1) indre sone der
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Figur 18. Overvåkning av isfjell basert på metodikk benyttet av bl.a. PAL (se tekst for ytterligere forklaring).

evakuering må foretas (Figur 18). Den indre sonen
kan da tilsvare én times drift av isfjell, eller én nautisk
mil. Her må en imidlertid ta høyde for lokale forhold,
type innretning (boreskip eller borerigg), forutgående beredskapstiltak m. v.
Det er særlig forekomst av isfjell som krever tiltak da
sjøis er et operasjonelt problem som kan håndteres
uten særskilte tiltak i dette området. For isfjell kan
ulike teknikker for avledning benyttes. Støttefartøy
kan dra kabel eller nett rundt et isfjell og endre dets
retning (Figur 19). Vannkanoner eller strømmen fra
et fartøys propeller kan brukes til å dytte isfjellet
langs en annen kurs (Suncor, 2016).

Board (C-NLOPB) har det siden start av produksjon
for omkring 20 år ikke vært nødvendig å koble fra på
grunn av isfjell. Produksjonen er imidlertid blitt stoppet noen ganger som et beredskapstiltak for mulig
frakobling. Erfaring fra ishåndtering på Grand Banks
er samlet i en database som alle operatørene har
tilgang til (McClintock, McKenna, & Woodworth-Lynas,
2007). Denne gir en grundig oversikt over teknologi
som brukes for deteksjon og sporing av isfjell.

På øst-kysten av Canada gjennomføres det et betydelig antall taueoperasjoner hvert år for å unngå
sammenstøt med isfjell. I gjennomsnitt ble det gjennomført 48 tauinger av isfjell per år mellom 1999 og
2009, noe som tyder på at om lag 10 % av alle isfjell
som driver sør for 48° N vil kreve tiltak. I denne perioden var maksimalt antall isfjellslep 144 i en enkelt
sesong (2000) (Noble Denton, 2005).

Figur 19. Tauing av isfjell (Kilde: Canadian Coast Guard,
Atlantic Region, 2016).

Fra starten av petroleumsvirksomheten på Grand
Banks i 1966 er det ikke rapportert noen alvorlige
ulykker på grunn av sammenstøt med isfjell. På Grand
Banks er isfjell svært vanlig, men ifølge CanadaNewfoundland and Labrador Oﬀshore Petroleum

Hibernia-feltet (Figur 20) ble påvist i 1979 av Mobil
Oil Canada og startet produksjon i 1997. Det ligger
ca. 315 kilometer øst/sørøst for St. John’s på 80
meter vanndyp. ExxonMobil er operatør via Hibernia Management and Development Company Ltd.
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Innretningen er 224 meter høy, veier 1,2 millioner tonn og kan lagre 200 000 Sm olje. Olje fra
Hibernia overføres til skytteltankere som går til et
omlastingsanlegg på Whiﬀen Head, Placentia Bay,
Newfoundland.
Hibernia er lokalisert i et område som er værhardt og
har til dels tøﬀe klimatiske forhold. Innretningen må
være i stand til å tåle isfjell og havis, røﬀe bølger, tåke
samt stormer og orkaner. Valget falt dermed på å bygge ut Hibernia med en cGBS-innretning (concrete Gravity Based Structure) som ble konstruert av selskapet
Doris Development Canada. En GBS er en stålforsterket
betongkonstruksjon som står i ro på havbunnen av sin
egen vekt. Hiberniainnretningen kan tåle virkningen
(lasten) av et seks millioner tonn tungt isfjell.

Terra Nova ligger i et værhardt område med forekomster av drivende havis og isfjell. Grand Banks
har svært lave temperaturer i vintermånedene og
kombinasjonen av lave temperaturer og bølgesprut
betyr at skipet kan bli utsatt for betydelig isdannelse. Bølgene sveller på Grand Banks og kan bli over 30
meter høye. Det gir kraftig påvirkning på fartøyets
bevegelser. Det relativt grunne havdypet gir også
spesielle utfordringer ved utformingen av fartøy,
fortøyninger, dreieskive (turret) og stigerørsystem.
Skipet har dobbelt skrog og er forsterket for å tåle
ispåvirkning. Det har fem posisjonspropeller (to frem
og tre akter) og et dynamisk posisjoneringssystem
(Suncor, 2016). Dette systemet reduserer også virkningen av bølger ved at skipet kan justere retningen
i kraftig vind og storm.

Norske Kværner har vært involvert
i utvikling og konstruksjon både
av dekksanlegget og understellet på Hibernia-innretningen. Dr.
Techn. Olav Olsen AS deltok også i
designarbeidet med Hibernia-innretningen.

Figur 21. Terra Nova-feltet med FPSO, tankskip og
hjelpefartøyer. På figuren er også en halvt nedsenkbar
borerigg i arbeid med brønnoperasjoner på feltet. Merk
gropene i havbunnen som skal beskytte brønnrammene
mot skuring fra isfjell.
Figur 20. Hibernia.

Terra Nova-feltet (Figur 21) ble påvist av PetroCanada (nå Suncor) i 1984, og startet produksjon
i 2002. Operatør er Suncor Energy Inc. Det ligger
ca. 35 kilometer sørøst for Hibernia-feltet, på ca. 95
meter vanndyp i et sedimentært basseng som kalles
Jeanne d´Arc Bassenget (Figur 17). Terra Nova er
bygd ut med en FPSO. Skipet var det første i sitt slag
i Nord-Amerika og inkluderte det største utløsbare
fortøyningssystemet i verden. Fartøyet har oljelastetanker med kapasitet på 153 000 Sm olje.

Undervannsdelen av produksjonssystemet er plassert i fordypninger som er gravd ut i havbunnen for
å beskytte havbunnsrammene mot isfjellskuring.
Terra Nova-feltet har vært drevet i 15 år uten å måtte
koble fra, men produksjonen er blitt stengt ned
enkelte ganger på grunn av værforhold.
White Rose-feltet ble påvist i 1984 og opereres av
Husky Energy. Det ligger som feltene over også i
Jeanne d’Arc Bassenget på den nordøstre delen av
Grand Banks, rundt 350 km øst for St. John’s, og 35
km nordøst for Terra Nova-feltet, i et vanndyp på ca.
120 meter (Figur 17). White Rose er bygget ut med
innretningen SeaRose FPSO, et ﬂytende produk-
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Figur 22. Hebron GBS. Bildet til høyre viser konstruksjon av understellet på Hebron (Kilde: Kværner).

sjons-, lagrings- og produksjonsskip. Feltet er anslått
å ha omkring 36,6 millioner Sm utvinnbar olje og
oljeproduksjonen startet i november 2005 (Canada-Newfoundland&Labrador Oﬀshore Petroleum
Board (CNLOPB), 2016). Vær- og isforhold tilsvarer i
stor grad forholdene på Terra Nova-feltet og ishåndtering skjer på tilsvarende måte.
Hebron-feltet (Figur 17) er lokalisert mellom Hibernia- og Terra Nova-feltene og er bygd ut med en
betonginnretning (GBS) som også er konstruert for
å tåle sjø, is og isfjell. Kiewit-Kværner Contractors
(KKC), et 50/50 samarbeid mellom Peter Kiewit Infrastructure Co og Kværner Newfoundland Ltd, hadde
kontrakten med ExxonMobil Canada Properties
(EMPC) for bygging av Hebron-innretningen. Firmaet
Dr. Techn. Olav Olsen AS arbeidet med Hebron-prosjektet for oppdragsgiver Kiewit Kværner Contractor
i Canada. Første olje fra Hebron feltet kom 27. november 2017 (Figur 22).
Flemish Pass er et lite utforsket område nord for
Grand Banks og vest for Flemish Cap (Figur 17). I
dette området har Equinor med Husky Energy som
partner gjort et funn som kalles Bay du Nord. Equinor har, i samarbeid med lisenspartneren, fullført
et leteboringsprogram (2016 – 2017), som omfatter
to brønner, i Flemish Pass-bassenget. Leteboring av
brønnene pågikk på helårsbasis. Volumanslaget for
Bay du Nord, inkludert funnene Bay de Verde og Bac-

calieu fra 2016, er fortsatt på 300 millioner fat utvinnbar olje, som ble kunngjort etter Equinors (Statoils)
borekampanje i 2014-16. Funnene er gjort på ca 1100
meters dyp og ca 500 km oﬀshore fra St. Johns.

3.5 Russland
Karahavet
Karahavet er lokalisert på russisk sokkel, øst for
Novaja Zemlja (Figur 23). Vanndypet er 40 - 350
meter, området er islagt 270 - 300 dager i året og
vintertemperaturene kan falle til minus 46˚ С. Isen
varierer i tykkelse mellom 1,2 og 1,6 meter.
Rosneft og ExxonMobil påviste i 2014 olje i verdens
nordligste letebrønn: Universitetskaja 1-brønnen
(Figur 23). Brønnen ble boret i blokk 1 i området
Øst-Prinovozemelskij, på den 74. breddegrad og 250
kilometer fra fastlandet. Havdypet på stedet er 81
meter, og olje og gass ble påvist på 2 113 meter dyp
(Qvale, 2014). Boringen ble gjennomført på 1,5 måned i perioden august til september. Dette er en tid
på året som er gunstig når det gjelder de klimatiske
og værmessige forholdene i området. Bare i denne
ene strukturen anslås det å være minst 120 millioner
Sm olje og 338 milliarder Sm med gass (Goliat og
Snøhvit hadde opprinnelige ressurser på hhv. 31 Sm
o.e. og 209 Sm o.e.). North Atlantic Drilling har stått
for boringen av brønnen med riggen West Alpha,
som ble oppgradert for oppdraget.

25

7005
Petroleumsvirksomhet i nordområdene

Barentshavet
Vadsø

Ko labuk te n

• Stockman

Murmansk
• Teriberka

N

o

v

a
aj

ja
ml
e
Z

Universitetskaja-1

Karahavet

0

Jamal

Petsjorahavet

Kvitsjøen
Petsjorabukta

Dolginskoje
Prirazlomnoje

Tambeyskoje
Sabetta

Dolgijøya

Varandej
100 km

Figur 23. Petroleumsvirksomhet i Petsjora- og Karahavet kommentert nærmere i teksten.

Jamalhalvøya er et viktig fokusområde for russisk
petroleumsindustri. I 2017 åpnet en ny LNG-terminal i Sabetta på Jamalhalvøya. Den skal eksportere
nedkjølt naturgass langs Den nordlige sjørute både
til Europa og Asia. Det russiske selskapet Novatek har
samarbeidet med franske Total og kinesiske CNPC
om gassprosjektet. Prosjektet inkluderer utbygging
av det sørlige Tambeyskoje gassfeltet, lokalisert nær
Sabetta.

gass (LNG), mens hoveddelen skal fraktes videre via
Vyborg til Europa i den planlagte rørledningen som
skal gå i internasjonalt farvann i Østersjøen. Flytende
LNG anlegg har også vært vurdert.

Barentshavet
Stockman-funnet er verdens største gass-kondensatfunn til havs. Funnet beﬁnner seg 550 km fra land
(Figur 23) og på ca. 350 meter havdyp. Funnet som
ble påvist i 1988 inneholder 3,8 billioner Sm gass.
Gazprom, i samarbeid med Statoil og Total, var for
noen år tilbake i gang med planlegging av utbyggingsløsning (ﬂytende produksjonsskip). Gassen
fra produksjonsplattformen var planlagt å gå 600
kilometer i rør til Teriberka som ligger 120 kilometer øst for Murmansk. Her skal etter planen noe av
gassen gå til et nedkjølingsanlegg for ﬂytende naturFigur 24. En konseptskisse for utbygging av Stockman-feltet (www.Stockman.ru).
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Petsjorahavet
Petsjorahavets utstrekning er rundt 400 km øst-vest
og 180 km nord-sør, og det dekker et areal på rundt
80 000 km² (Figur 5 og 23). Petsjorahavet er relativt
grunt, med en gjennomsnittlig dybde på bare 6 m,
men også med dyp ned til over 200 m. I den sørlige
delen av havet går Kolgujevstrømmen mot øst. Det
ﬁnnes noen få øyer nær kysten, hvorav den største
er Dolgijøya. Petsjorahavet er blokkert av ﬂytende is
fra november til juni. Den store elva Petsjora munner
ut i Petsjorabukta, omtrent midt på sørkysten av
Petsjorahavet.
I 2000 ble det bygd et oljelasteanlegg til havs på
Varandej i Petsjorahavet (Figur 25). Terminalen
driftes av Lukoil og har vært i drift fra 2008 på helårs
basis. Olje blir ført til terminalen via rørledninger fra
ﬂere felt på land og lastes i tankskip via en neddykket lasteterminal. Skytteltankere kobles til en lasteslange som også fungerer som ankerline. Pågående
lasting har aldri blitt avbrutt, men i enkelte tilfeller
har det vært nødvendig å vente på et passende
«is-vindu». Havdypet er 12 meter.
Dolginskoje er et oljefelt som ble påvist i 1999
(Figur 5). Det ligger i den sentrale delen av Petsjorahavet, 120 km sør for Novaja Zemlja og 110 km nord
for fastlandet. Havdypet i området er 35-55 meter.
Utvinnbare reserver er beregnet til i overkant av
250 millioner Sm oljeekvivalenter. Fire letebrønner

er boret, den siste i 2014. Letebrønnene er boret i
løpet av sommeren hvor det ikke er isproblematikk.
Letebrønnene ble boret av boreriggen GSP Saturn.
Riggen er godkjent for arktiske farvann og utrustet
for å takle de værmessige og klimatiske forholdene.
Prirazlomnoje-feltet ligger sør for Novaja Zemlja
(Figur 23). Produksjonen startet i desember 2013. Det
som kjennetegner Prirazlomnoje-feltet er grunt vann
med 19-20 meter havdyp, beliggenhet 60 km fra
land og med svært lave temperaturer (minus 50° C).
Prirazlomnoje-innretningen (Figur 26) er en såkalt
OIRFP (Oﬀshore Ice-Resistant Fixed Platform). Innretningen består av en gigantisk stålkasse som er
konstruert med 42 millimeter stål ytterst og deretter
tre meter betong på innsiden, for å tåle de enorme
belastningene fra drivisen i området. Overbygningen er basert på den tidligere Hutton-innretningen
fra britisk sektor. Intsok (Norwegian Oil and Gas Partners) anslår at omkring en fjerdedel av teknologien
på innretningen er kjøpt fra Norge (Ramsdal, 2013).
Oljeeksport utføres i to steg. Først med skip til en
ﬂytende innretning i Kolabukten (Murmansk-fjorden), 1 100 km unna, deretter med supertanker.
Isbryter brukes for assistanse. Produksjonsmålsettingen på 375 000 Sm olje ble nådd i 2014. I 2015 ble
det produsert over 800 000 tonn olje, omkring 950
000 Sm (The Barents Observer, 2016).

.. •.

..

Figur 25. Varandej oljelasteanlegg.

&

Figur 26. Prirazlomnoje-innretningen.
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Letevirksomhet på Russisk side av grenselinjen mot
Norge vises i Figur 27.

Siden tildeling, har leteaktivitet pågått i de tre utvinningstillatelser der både 2D og 3D seismikk er samlet
inn.
Alle de tre russiske utvinningstillatelsene har
boreforpliktelser. Fedynsky og Central Barents var
planlagt boret innen 2019, men dette er nå utsatt til
2020-2021.

Etter avtale mellom Russland og Norge om delelinje
i Barentshavet (ratiﬁsert i 2011), ble tre utvinningstillatelser tildelt på russisk sektor til Rosneft i sommer
2012 (Figur 27). De to sørligste (Fedynsky og Central
Barents) med ENI som rettighetshaver (33%) og den
nordligste (Perseevsky) med Statoil (nå Equinor) som
rettighetshaver (33%).
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4 Petroleumsvirksomhet i nord
på norsk sokkel
I dette kapittelet vil ulike operasjonelle forhold for
petroleumsvirksomhet i de norske nordområdene
omtales, slik de er håndtert ved gjennomføring av
letebrønner eller feltutbygginger. Det vil ikke være
en utfyllende omtale av alle ulike forhold under
hvert av prosjektene, men samlet sett gir de en
oversikt over de mest relevante forholdene operatøren må forholde seg til og hvordan dette har blitt
håndtert i forbindelse med konkrete operasjoner.

4.1 Oseanografiske forhold
Barentshavet dekker et område fra Norskehavet
i vest til kysten av Novaja Zemlja i øst, og i sør fra
kysten av Norge og Russland til ca. 80° N. Det omfatter et område som er nesten ﬁre ganger så stort
som Norges landareal. Området som er åpnet for
petroleumsvirksomhet omtales ofte som Barentshavet sør, og er avgrenset ved 74°30’ N. Figur 30
viser grensene for norsk kontinentalsokkel samt
arealstatuskart for norsk petroleumsvirksomhet.
Golfstrømmen gjør at norsk del av Barentshavet
har ingen eller lite havis, at havis bare vil kunne
forekomme i deler av året, og at den er ettårig (jf.
også kapittel 3.2). Det gjør at norsk del av Barentshavet skiller seg fra andre deler av Arktis som har
langt mer utfordrende isforhold. Det er også store
variasjoner i naturforholdene i Nordområdene,
og for noen faktorer er norsk del av Barentshavet
mindre utsatt enn f.eks. Norskehavet og Nordsjøen.
Isutbredelsen i nord er ikke statisk – den varierer
med årstidene og fra år til år. Det ﬁnnes ﬂere typer
is, hver med sin bestemte egenskap.
Isfjell er biter fra isbreer som brekker av og faller
i havet. Denne isen inneholder ikke salt, og er
derfor svært hard. Den største forekomsten av
isfjell finner vi rundt øygruppen Frans Josef Land,
nordøst for Svalbard. Her er det om lag 50 breer
som jevnlig kalver, og isfjellene flyter deretter
med strøm og vind sørover. Det er også isfjellproduksjon på øya Nordaustlandet, øst for Spitsbergen på Svalbard.

Isfjellene kan være ﬂere millioner tonn når de
brekker av breen, men de grunnstøter som regel
og brekker i mindre biter som ﬂyter sørover. Disse
bitene har likevel et betydelig volum. Isfjellene som
brekker av fra breene på Nordaustlandet, går ofte på
grunn på Spitsbergenbanken. Bitene ﬂyter sørover
til Bjørnøya, hvor de møter havstrøm som sender
dem rundt øya og nordover igjen. Det er observert
isfjell så langt sør som til kysten av Finnmark i 1881,
1929 og 1939. I 2002 ble det observert isfjell utenfor Kola-halvøya i Russland som stammet fra Kong
Karls Land. Industristandarden Norsok N-003 viser
grovt både en 100-årsgrense og en 10 000-årsgrense i forhold til sannsynligheten for hvor langt sør et
isfjell kan forventes å kollidere med en innretning.
Den planlagte Johan Castberg-utbyggingen ligger
for eksempel innenfor 10 000-årsgrensen for isfjell,
og feltene Snøhvit og Goliat ligger tett opp til den
samme grensen.
Når det gjelder vind- og bølgeforhold i Barentshavet, er ikke disse mer utfordrende enn andre
steder på norsk kontinentalsokkel. Figur 28 viser
maksimal vindhastighet og maksimal bølgehøyde
fra 1979 til 2013 i norske havområder. Jo sterkere
rødt jo sterkere vindhastighet.
Bølgeforhold er i stor grad direkte relatert til vindforhold. Generelt er det lavere forekomst av store
bølgehøyder i Barentshavet enn i Norskehavet
(European Centre for Medium Range Weather Forecasts (ECMRWF), 2011). Fargeskala mot rødt indikerer høyere registrert maksimal bølgehøyde.
Modelleringer av lufttemperaturer i Barentshavet
sørøst viser lavere maksimums- og minimumsverdier enn i området rundt Goliat-feltet og avtagende
temperatur nordover. For Snøhvit-feltet og Johan
Castberg-utbyggingen er hundreårs minimumstemperaturer til sammenligning henholdsvis
minus 17,5° C og minus 18° C (Iden, et al., 2012).
Figur 29 viser historiske minimumstemperaturer i
norske havområder fra 1979 til 2013 målt i to meters
høyde over havnivå. Sterkere blåfarge indikerer
lavere luft temperatur.
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4.2 Petroleumsvirksomhet i norsk del
av Barentshavet
Per 01.04.2019 er det 77 utvinningstillatelser i
Barentshavet (211 blokker/deler av blokker) og de
dekker 49 000 km (ODs Faktasider) (Figur 30 og 31).
Etter at overenskomsten med Russland om maritim avgrensning og samarbeid i Barentshavet og
Polhavet trådte i kraft 7. juli 2011, startet arbeidet
med en åpningsprosess for petroleumsvirksomhet
i uåpnede områder i Barentshavet sørøst (Figur 27).
Barentshavet sørøst er så langt det siste området
som er åpnet for petroleumsvirksomhet på norsk
sokkel.

Figur 29 viser historiske minimumstemperaturer i norske
havområder fra 1979 til 2013 målt i to meters høyde over
havnivå. Sterkere blåfarge indikerer lavere luft temperatur
(Kilde: ECMWF ERA-Interim weather data prepared by
Aker Solutions).

Frem til april 2019 er det påbegynt til sammen 200
brønner, hvorav 155 er letebrønner (avgrensningsbrønner og undersøkelsesbrønner) i Barentshavet.
I perioden fra 1979 til 1990 ble det påbegynt 45
letebrønner, 1991 – 2000 12 letebrønner, 2001 – 2010
25 letebrønner og i perioden 2011 til april 2019 73
letebrønner. De 45 utvinningsbrønnene er boret i
perioden fra 2004 til april 2019.
I juni 1979 ble de første blokkene nord for 62° N lyst
ut (5. konsesjonsrunde). Det ble lyst ut seks blokker
på Haltenbanken og 20 blokker på Tromsøﬂaket
(Troms I). De første tildelingene i Barentshavet
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skjedde i 1980, og første brønn ble boret samme år. I løpet av årene fra 1980 til april 2019 er
det gjort 59 funn i Barentshavet. Det første funnet, 7120/8-1 Askeladd (i dag en del av Snøhvitfeltet), ble gjort i 1981, mens funnene 72207-1 (Skrugard) og 7220/8-1 (Havis) ble gjort i
2011. Disse er i dag en del av Johan Castberg utbyggingen. I 2018 ble 7220/5-3 (Skruis) påvist,
et funn som vurderes innfaset til Johan Castberg). En kronologisk oversikt over en del viktige
milepæler for petroleumsaktiviteten i Barentshavet er vist i Tabell 2 under.
År

Historikk i Barentshavet

1979

Begrenset område ble åpnet for petroleumsvirksomhet i Barentshavet (20 blokker på
Tromsøﬂaket)

1980
1981
1983
1984
1985
1986-1987
1989
1997

Første undersøkelsesbrønn (7120/12-1), i Hammerfestbassenget
Første funn (7120/8-1 Askeladd som nå er del av Snøhvit feltet
19 nye blokker ble åpnet for petroleumsvirksomhet i Barentshavet (Tromsøﬂaket)
Snøhvit ble funnet
70 nye blokker ble åpnet for petroleumsvirksomhet i Barentshavet
Strategiske blokker i Barentshavet ble lyst ut (som en del av stegvis utforskning av området)
Størsteparten av Barentshavet sør åpnes for petroleumsvirksomhet (med unntak av Troms II)
Barentshavprosjektet ble lansert med nye rammebetingelser for å øke interessen i
Barentshavet

2000
2001

Goliat ble funnet
Petroleumsvirksomhet i Barentshavet sør stanset i påvente av utredning av konsekvenser av
helårig petroleumsvirksomhet i området Lofoten – Barentshavet

2003
2007
2011
2013

Petroleumsvirksomhet i Barentshavet sør gjenopptatt
Produksjon startet på Snøhvit
7220/7-1 (Skrugard) og 7220/8-1 (Havis) ble funnet. Disse er en del av Johan Castberg feltet
7120/1-3 (Gotha) og 7324/8-1 (Wisting) ble funnet og Barentshavet sørøst ble åpnet for
petroleumsvirksomhet

2014
2016
2017
2018

7220/11-1 (Alta) og 7325/1-1 (Atlantis) ble funnet
Goliat startet produksjon
7219/12 – (Filicudi), 7219/9-2 (Kayak), 7324/4-1 (Gemini Nord) og 7435/12 -1 (Korpfjell)
7220/5-3 (Skruis), 7221/12-1 og Plan for Utbygging og drift av Johan Castberg feltet ble
godkjent. Avgrensningsbrønn og to måneders vellykket prøveproduksjon på Alta-funnet.

Tabell 2. Milepæler knyttet til petroleumsutviklingen i Barentshavet.

I Barentshavet ble det avsluttet 4 letebrønner i 2016, 3 undersøkelsesbrønner og 1 avgrensningsbrønn. I 2017 tok letevirksomheten seg opp, og det ble satt ny rekord med 17 avsluttede
letebrønner. 5 av brønnene var avgrensningsbrønner. Det ble gjort til sammen 8 funn i 2016 og
2017. I 2018 ble det avsluttet 8 brønner, 6 undersøkelsesbrønner og 2 avgrensningsbrønner. Det
ble gjort tre funn i Barentshavet i 2018. I 2019 er det så langt (mars) avsluttet 2 undersøkelsesbrønner. Tabell 3 under viser konsesjonstildelinger siden 21. konsesjonsrunde i Barentshavet.
Konsesjonsrunde

Antall utlyste
blokker/deler
av blokker

Nordsjøen

Norskehavet
utlyste blokker/
tildelt tillatelser

Barentshavet
utlyste blokker/
tildelt tillatelser

21. (2010)
22. (2012)
23. (2015)
24. (2017)

94
86
57
102

0
0
0
0

43/14
14/4
3/0
9/3

51/14
72/20
54/10
93/9

Antall
nominerte
blokker/deler
av blokker
307
228
160
164

Tabell 3. Konsesjonstildelinger – nominerte, utlyste og tildelte blokker - siden 2010.
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Figur 31. Del av Barentshavet som er åpnet for petroleumsvirksomhet. Arealstatus pr. mars 2019, med aktive lisenser
og felt / funn.

4.3 Strenge krav til petroleumsvirksomheten
I det følgende vil en del rammer knyttet til forvaltningen av petroleumsressursene bli belyst. Ved
regulær drift, med tilhørende planlagte og forhåndsgodkjente utslipp og forbruk av kjemikalier, vurderes
petroleumsvirksomhet å medføre kun små miljøkonsekvenser. Dette bekreftes også i rapport om samlet
påvirkning og miljøkonsekvenser i Barentshavet fra
Faglig Forum for Forvaltningsplaner; 'Påvirkninger av
utslipp fra skipstraﬁkk og petroleumsvirksomhet ved
normal drift er i dag, som i 2011, ubetydelige' (Forvaltningsplaner, 2019).
For å unngå at risikoen øker, kan tiltak iverksettes
for å redusere sannsynligheten for utslipp, eller de
potensielle konsekvensene av utslipp. Regelverket
for petroleumsvirksomhet setter krav til operatørene
om å gjennomføre og bruke miljørisikoanalyser som
grunnlag for styring av miljørisiko og for etablering
av beredskap mot akutt forurensning. Miljørisiko

– det vil si risikoen for akutte utslipp som kan gi
miljøskade - skal forhindres eller reduseres så langt
det er mulig. Konsekvensene av et eventuelt utslipp
vil hovedsakelig avhenge av utslippets omfang,
type petroleum som slippes ut, samt hvor og når
utslippet ﬁnner sted i forhold til verdifulle og sårbare
områder og ressurser.

Myndighetsamtykke før leting
Petroleumsvirksomheten i Norge skjer under strenge krav til helse, miljø og sikkerhet og ivaretakelse av
det ytre miljø jf. petroleumsloven kapittel 9. (https://
lovdata.no/dokument/NL/lov/1996-11-29-72) Det
tillegges stor vekt å sikre god sameksistens med
andre næringer, jf. petroleumsloven § 10-1 annet
ledd. Ingen petroleumsvirksomhet på norsk sokkel
gjennomføres med mindre den kan utføres på en
forsvarlig måte, jf. petroleumsloven § 10-1 første
ledd. Det kreves samtykke/myndighetstillatelse for
all aktivitet, inkludert leteboring, utbygging, driftsfasen og avslutningsfasen.

33

7013
Petroleumsvirksomhet i nordområdene

Utslippssøknad inkl. miljørisikoanalyse og beredskapsanalyse.
Forurensingsloven § 11, styringsforskriften § 25 og 26 og
rammeforskriften § 11.

Miljødirektoratet
(15 uker behandlingstid)

Boreprogram, styringsforskriften § 37.
Samtykkesøknad, styringsforskriften § 25.

Petroleumstilsynet
(9 ukers behandlingstid)

Boreprogram, registrering av brønn og brønnbaner samt søknad om
boretillatelse. Ressursforskriften § 8.

Oljedirektoratet
(2 ukers behandlingstid)

Samsvarsuttalelse for innretningen. Rammeforskriften § 25.

Petroleumstilsynet

Tabell 4. Søknader og dokumentasjon ved leteboring og behandlede etat.

All boring av letebrønner er hjemlet i en utvinningstillatelse. Før en letebrønn kan bores må det sendes
inn dokumentasjon og nødvendige søknader til
myndighetene (Tabell 4). Operatøren må bl.a. gjennomføre miljøutredninger og sende inn et boreprogram. Boreprogrammet er blant annet basert på
miljørisiko- og beredskapsanalyser, herunder hensyn
til gyteområder.

Plan for utbygging og drift (PUD)
Dersom rettighetshaverne ønsker å bygge ut et felt, er
de forpliktet til å gjøre dette på en forsvarlig måte. Før
utbygging av en petroleumsforekomst må rettighetshaver utarbeide en plan for utbygging og drift (PUD).
Ved utbygging av rørledninger og andre innretninger
kan det også være aktuelt med en plan for anlegg og
drift (PAD). Utarbeidelsen av PUD og PAD er regulert
av petroleumsloven med tilhørende forskrifter.
Ved utbygging av petroleumsforekomster og anlegg
av rørledninger mv er rettighetshaverne forpliktet til å
gjennomføre en konsekvensutredningsprosess, det vil
si å utarbeide og legge fram en konsekvensutredning,
jf petroleumsforskriften § 21. Formålet med konsekvensutredninger er å redegjøre for virkningene av en
utbygging eller et anlegg og drift av disse, på miljø,
naturressurser og samfunn. Konsekvensutredningen
skal sikre at disse virkningene blir tatt i betraktning
under planleggingen av en utbygging eller et anlegg,
og når det skal tas stilling til om og på hvilke vilkår
godkjennelse av PUD eller tillatelse til PAD skal gis.

Boretidsbegrensninger og unntak for
aktivitet i bestemte arealer
For å ytterligere redusere risiko for skade på miljøet i tidsrom hvor naturressursene kan være særlig

sårbare, for eksempel under gytevandring eller gyting, kan det settes vilkår om tidsbegrensninger på
seismikkinnsamling og leteboring i oljeførende lag.
Når en utvinningstillatelse tildeles i et gitt område
inntas de vilkår som gjelder for dette området inn i
utvinningstillatelsen.

Funksjonelt regelverk sikrer god beredskap
Reguleringen av petroleumsvirksomheten på norsk
sokkel er utviklet av myndighetene i samarbeid
med industrien, arbeidstakerorganisasjoner og
forskningsinstitusjoner, og er basert på kunnskap
og erfaring bygd opp over mange år. Formålet med
en slik omfattende regulering er å sikre en forsvarlig
petroleumsvirksomhet og ivareta hensynet til mennesker, miljøverdier og andre naturressurser i norske
havområder, herunder å sikre god sameksistens
mellom alle brukere av havet.
For å møte alle typer utfordringer uavhengig av
naturgitte og operasjonelle forhold har myndighetene, i samarbeid med partene i arbeidslivet, utviklet
et omfattende HMS-regelverk som stiller strenge
krav til sikkerhet og styring av virksomheten. Regelverkets funksjonelle karakter innebærer at kravene
til forsvarlighet blir strengere når virksomheten
foregår i områder som tilsier strenge krav.

Oljevernberedskap
Oljevern er tiltak for å hindre og begrense forurensningsskader ved utslipp av olje. Norsk regelverk for
dimensjonering av oljevernberedskapen legger vekt
på at sannsynligheten for og omfanget av skade
på miljøet skal holdes på et lavt nivå og reduseres
kontinuerlig innenfor rammen av operasjonelle
muligheter, HMS og kostnader. Dette er innarbeidet i
operatørenes system for risikostyring.
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Norge har i dag en samvirkemodell for oljevernberedskap der private, kommunale og statlige
ressurser inngår. Kystverket skal sørge for beredskap
mot større tilfeller av akutt forurensning som ikke
er dekket av privat eller kommunal beredskap etter
forurensningsloven §§ 40-44. Kystverket har som følge av dette ansvaret for drift og utvikling av Statens
beredskap mot akutt forurensning. Kystverket har
ansvar for at privat, kommunal og statlig beredskap
samordnes i et nasjonalt beredskapssystem.
Ved hendelser i petroleumsvirksomheten iverksetter
det ansvarlige operatørselskap avbøtende tiltak. Ved
større utslipp vil operatørselskapet mobilisere Norsk
oljevernforening for operatørselskap (NOFO), som på
vegne av operatørene ivaretar deres beredskap mot
akutt forurensning og iverksetter skadebegrensende
tiltak dersom en akutt forurensningssituasjon oppstår. NOFO disponerer omfattende oljevernressurser
for å redusere miljøskade ved eventuelle oljeutslipp
fra petroleumsvirksomheten.

Planen sikret et overvåkingssystem og prosedyrer
for å oppdage is/isfjell i tide til å ta aksjon.
Det ble ikke forventet at olje fra et utslipp fra letebrønn Korpfjell boret på sommerstid kunne treﬀe
sjøis. En oljevernaksjon i is var derfor ikke et sannsynlig scenario.
Da Equinor (Statoil) sin borekampanje i Barentshavet 2017 ble avsluttet med boringen av Korpfjell, lå
nærmeste is langt over 1000 km (mer 1500 km) nord
for lokasjon.
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4.4 Aktivitet i Barentshavet
I dette avsnittet beskriver vi den nordligste brønnen
som er boret på norsk sokkel. I tillegg omhandles felt
som i dag produserer og utbygginger som pågår i
Barentshavet. Til slutt vurderes aktuelle løsninger for
utbyggingsprosjekter generelt.
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4.4.1 Letebrønn Korpfjell (7435/12-1)
Den hittil nordligste brønnen som er boret på norsk
sokkel, Korpfjell, ble boret i 2017 og resulterte i et
lite gassfunn. Korpfjell er lokalisert i midtre del av
Barentshavet, ca. 37 km fra grensen til Russland, ca.
415 km nordøst for fastlands-Norge og 500 km fra
Bjørnøya (Figur 32).
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Figur 32. Posisjon til letebrønn 7435/12-1 Korpfjell (Kilde OD).

Logistikk

Sjøis

Store avstander til land har betydning for hvordan
eﬀektiv logistikk og god beredskap planlegges og
inkluderes i konseptutformingen.

Som beskrevet over vil man ved utførelse av leteaktivitet gjennomføre denne på tider av året når sannsynligheten for is er minst. Boringen på Korpfjell ble
gjennomført på sensommeren da de værmessige
og klimatiske forholdene er mest gunstige. Det ble
gjennomført isovervåkning i forkant og under boreoperasjonen og en ishåndteringsplan ble utarbeidet.
Målsetningen med ishåndteringsplanen var å unngå
forekomster av is i nærheten av boreoperasjonen.

Helikoptertransport er vanlig til og fra petroleumsinnretninger, men i dag ﬂyr helikoptrene i tilbringertjeneste på norsk sokkel maksimalt rundt 200 nautiske
mil. Større avstander skaper utfordringer med hensyn til å sikre en robust beredskap. Dette er spesielt
knyttet til eksterne redningsressurser som Search
And Rescue (SAR) helikoptre, som vil kunne ha lengre
ﬂytid enn ved tilbringeroppdrag. Helikopteravstander
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mellom 200-300 nm (370-550 km) er gjennomførbart i
dag, men krever redusert passasjerantall for å gi ledig
vektkapasitet til mer drivstoﬀ.
http://www.ptil.no/rapporter/category1267.html.
Et alternativ til helikoptertransport er overføring
av personell til og fra petroleumsinnretninger med
fartøy. Denne måten å transportere og evakuere
personell på kan være et alternativ når helikopter er
utilgjengelig, for eksempel på grunn av værforhold
og/eller avstand fra land.

Kommunikasjon
Kommunikasjon og posisjonering basert på satellitteknologi videreutvikles og forbedres stadig. Denne
problemstillingen har vært mest relevant for letevirksomhet. Ved utbygging med faste innretninger i
nordområdene, kan kommunikasjonsbehovet løses
ved å legge ﬁberkabler.
Beredskapsfartøyet på Korpfjell lokasjonen var
utstyrt med oljedetekterende radar og IR-kamera,
samt muligheter for nedlastning av bilder tatt fra ﬂy
eller helikopter. I tillegg kom tilgang på data fra satellittradar og prosessovervåking på boreriggen som
tiltak for å eventuelt detektere akutt forurensning.
Med dagens tilgang til satellitter er kommunikasjon
nord for 72. breddegrad fortsatt noe utfordrende og
ustabil, spesielt i den østlige delen av norsk område
i Barentshavet. Erfaringer så langt tyder likevel på
akseptable forhold med dagens aktivitet nord til
73,5° N. Nord for 75. breddegrad er satellittkommunikasjon svært krevende og ved økt aktivitet i Nordområdene vil totalkapasiteten per satellitt begrense
antall brukere som kan få tilfredsstillende datarater
(KonKraft, 2016).
Samtidig med at selve satellitteknologien utvikles
og blir mer avansert, foregår det også betydelig

FoU-aktivitet for å kunne tilby både bedre og nye
tjenester. Ett eksempel på et slikt program er CIRFA-prosjektet ved Universitetet i Tromsø. Dette er et
8-årig program startet opp i 2015 som skal fokusere
på bedre/nye metoder spesielt for å kunne utnytte
data for og i Nordområdene. En viktig målgruppe for
dette programmet er olje- og gass industrien som
også er involvert i programmet (KonKraft, 2016).

Tåke
Boringen på Korpfjell i sommersesongen ble vurdert å innebære en relativt høy sannsynlighet for
tåke. Tåke er et utstrakt fenomen i Barentshavet om
sommeren. Den oppstår ofte når varm kontinental
luft strømmer ut over det kalde havet; typiske vindretninger i Nord-Norge og Nordvest-Russland er da
fra sør til øst. Det kan legge begrensninger på noen
metoder for deteksjon og kartlegging/overvåking
av et oljeutslipp, og dermed også eﬀektiviteten av
mekanisk opptak og kjemisk dispergering. Radar
deteksjon påvirkes ikke av tåke. Siden forekomst av
tåke kan forventes å føre til redusert eﬀektivitet av
en oljevernaksjon valgte operatøren Equinor (da
Statoil) å legge til ett ytterligere NOFO system utover
det beregnede systembehovet i barriere 1 og 2.
https://www.nofo.no/planverk/forutsetninger/barrierer/.

4.4.2 Utbygging av Johan Castberg-feltet
Det neste feltet som skal bygges ut i Barentshavet
er Johan Castberg (om lag 90 millioner utvinnbare
Sm o.e.). Johan Castberg ligger i den sørvestlige
delen av Barentshavet (Figur 31), om lag 240 km
nord for Hammerfest og om lag 200 km sør for
polarkodens virkeområde⁴. Feltet planlegges utbygd
med havbunnsinstallasjoner knyttet til et ﬂytende
produksjons- og lagerskip (FPSO) (Figur 33) med 10
bunnrammer. Forventet oppstart av produksjon fra
feltet er i 2022.

 FNs sjøfartsorganisasjon (IMO) har etablert polarkoden, et internasjonalt bindende
tilleggskrav innen sikkerhet og miljø for skip som skal operere i Arktis og Antarktis.
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Figur 33. Johan Castberg utbyggingen.

Ved oppstart blir Castberg-feltet verdens nordligste
utbygging til havs. De operasjonelle utfordringene
på Castberg-feltet er likevel ikke vesentlig annerledes enn lengre sør på norsk sokkel, med unntak av
polare stormer og mulighet for drivende havis. Hensynet til disse er ivaretatt i utbyggingsløsningen.
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 internasjonalt, og felt med lignende
produksjonsskip blitt vektlagt.
Produksjonsskipets bærende konstruksjon og
forankringssystem er designet for å kunne håndtere
eventuell drivende havis. Statistisk er det estimert at
drivis ved Castberg vil opptre en gang per 10.000 år.
Det skal implementeres et overvåkingssystem der
isforholdene overvåkes kontinuerlig. Dersom drivis

opptrer om lag 60 km nord for produksjonsskipet
(73°N) og er varslet å bevege seg videre sørover, vil
produksjon stanses og ikke gjenopptas før det igjen
er tilstrekkelig avstand til drivisen.
Også 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 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.
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Figur 34. Snøhvit feltet (Illustrasjon Nexans Supplies).

4.4.3 Subseautbygging på Snøhvit-feltet
Snøhvit-feltet er i hovedsak et gassfelt og ligger i
den sentrale delen av det som geologisk er deﬁnert
som Hammerfestbassenget, om lag 140 km nordvest
for Hammerfest (Figur 31). Snøhvit var den første feltutbyggingen i Barentshavet og startet produksjon
i 2007. Snøhvit-feltet omfatter de tre funnene Snøhvit, Askeladd og Albatross. Forventede utvinnbare
ressurser i Snøhvit er 224 millioner Sm o.e, og det er
ventet at feltet kan produsere til etter 2040.
Feltet er bygd ut med havbunnsinnretninger installert på havbunnen (Figur 34). Brønnstrømmen fra
Snøhvit transporteres i rørledninger til et prosessanlegg på Melkøya utenfor Hammerfest. Der blir gassen kjølt ned til ﬂytende naturgass (liqueﬁed natural
gas – LNG). Samtidig skilles det ut CO som sendes
tilbake til feltet for reinjeksjon i formasjonene. Fra
Melkøya transporteres den ﬂytende gassen med
spesialbygde skip til globale mottakerterminaler.
Havbunnsutbygginger er en type utbygging som er
bortimot upåvirket av is eller værforhold, og derfor
er ikke håndtering av havis omtalt ytterligere her.
Brønnboring og andre operasjoner som krever skip

eller rigger kan foregå i perioder som er klimatisk
eller værmessig gunstige.

4.4.4 Goliat-feltet
Goliat er i hovedsak et oljefelt og ligger i den sørvestlige delen av Barentshavet, om lag 85 km nordvest for Hammerfest og 50 kilometer sørøst for
Snøhvit-feltet (Figur 31). Goliat er det første oljefeltet
som er bygget ut i Barentshavet og produksjonen
startet i 2016. Feltet er bygget ut med havbunnsinnretninger knyttet til en sirkulær, ﬂytende produksjons- og lagringsinnretning (FPSO, se ﬁgur 35) og
er den første ﬂytende innretningen i Barentshavet.
Forventede utvinnbare ressurser i Goliat er 31 millioner Sm o.e., og det er ventet at feltet kan produsere
i minst 15 år. Levetiden kan forlenges hvis det blir
gjort nye funn i området.
Sevan Marine AS har utviklet en ﬂytende plattform
som har en sylindrisk struktur. Det sylinderformede
skroget er spesielt egnet i drivende is, ettersom det
vil møte isen med samme form i alle retninger. Konseptet er konstruert for å fungere både i røft åpent
farvann med høye bølger og i drivis. Plattformen
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med åtte havbunnsrammer er spesielt designet og
konstruert for drift i Barentshavet. Den er vinterisert
og konstruert for å tåle en 10 000 års storm. Ny teknologi er utviklet på en rekke områder i forbindelse
med utbyggingen, både for å redusere risiko for
personell og miljø, men også for å kunne håndtere
eventuelle beredskapssituasjoner. Videre har strukturen tilstrekkelig kapasitet til å tåle belastning fra is
og snø. Tiltakene er gjennomført på bakgrunn av en
systematisk tilnærming for å sikre at funksjonaliteten i systemene om bord opprettholdes under alle
klimatiske forhold.

Utbyggingen av Goliat-feltet har bidratt til å styrke
beredskapen i Nordområdene, og utbyggingen er
tilpasset utfordringer med kulde og mørke.
Det benyttes ulike metoder for rask deteksjon og
overvåkning av eventuelle utslipp fra feltet, blant
annet (jf. ﬁgur 36):
• Satellitt
• Fly og helikopter (SAR, SLAR, IR⁵)
• Installasjon (radar, IR⁶)
• Beredskapsfartøy (radar, IR, AIS-bøyer⁷)
• ROV på beredskapsfartøy
• Sensorer på bunnrammene
• Landbaserte installasjoner (HF-radar⁸)

Figur 35. Goliat feltet – bilde av plattformen til venstre og en skisse med FPSO’en og de åtte havbunnsrammene.

Figur 36. Goliat-feltet og sensorer (Eni Norge, 2010). Sensorer og radarsystemer samt infrarøde deteksjonssystemer er
til hjelp for oljevernberedskap i kulde og mørke.
Search and rescue (SAR) Side-Looking Airborne Radar (SLAR)
Infrarøde stråler(IR)
Automatisk Identiﬁkasjonssystem (AIS)
High Frequency (HF)
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I forbindelse med Goliat-prosjektet har et ﬂerårig
samarbeid mellom operatør Vår Energi (tidl. Eni
Norge), partner Equinor (tidl. Statoil), NOFO og
Fiskarlaget Nord ført til at det er bygd opp en ny
og permanent beredskapsorganisasjon, bestående
av lokale ﬁskebåteiere fra Finnmark. Fiskebåtenes
hovedoppgave vil være å slepe utstyr som samler og
lagrer olje, i tillegg til å kunne bli benyttet til transport av utstyr. Det er eﬀektivt og lønnsomt for både
oljenæring, ﬁskerinæring og samfunnet for øvrig
å benytte ﬁskeﬂåten og ﬁskernes kompetanse om
arbeid i rom sjø, og om lokale vær- og strømforhold.

4.4.5 Aktuelle løsninger for petroleumsvirksomhet i nord i norske havområder
Erfaringene fra leting og feltutbygging i Barentshavet de siste 40 år, illustrer hvordan teknologi og
løsninger er tilpasset lokale forhold. Gjennomgangen av aktivitet i andre land viser at det også er fullt
mulig å ha forsvarlig petroleumsvirksomhet i områder med vesentlig mer krevende klimatiske forhold
enn på norsk sokkel. Generelt vil målet for enhver
feltutbygging være å velge den teknologiske løsningen som maksimerer verdiskapingen fra ressursene
på en sikker og trygg måte gjennom både utbyggings- og driftsfasen. For petroleumsvirksomheten
i nordområdene, er teknologiske og operasjonelle
erfaringer og løsninger fra internasjonal virksomhet
av stor betydning, og utgjør et viktig bidrag til den
kunnskapsbasen som petroleumsvirksomheten i
Norge kan bygge videre på.
Som vi har sett, er det store variasjoner i naturforholdene i nordområdene, og for noen faktorer er
norsk del av Barentshavet mindre utsatt enn andre
deler av norsk sokkel i Norskehavet og Nordsjøen.
Golfstrømmen gjør at de norske områdene i Barentshavet har ingen eller lite havis, at havis bare vil kunne
forekomme i deler av året, og at den er ettårig. Ved
utbygging og drift av petroleumsforekomster må
det i disse områdene imidlertid tas i bruk tekniske
løsninger og etableres ishåndteringssystemer som
ivaretar behov for sikkerhet og størst mulig grad av
regularitet for aktiviteten gjennom alle årstider. En
fast innretning må kunne tåle islast (ising og is- oppbygging på innretninger) og påvirkning fra sammen-

støt med små isfjell og drivis. Flytende innretninger
må i tillegg tåle bevegelse i islagte farvann.
Ved petroleumsvirksomhet i Barentshavet kan vind
og lave temperaturer generelt medføre ising. Det er
to typer ising som forekommer. Den ene er is som
dannes på grunn av sjøsprøyt dannet av bølger og
vind. Den andre er atmosfærisk ising som kommer av
nedbør eller rim. Den første vil ha størst betydning
for fartøyer og lave innretninger, mens atmosfærisk
ising vil bidra mest på høye konstruksjoner. Ising kan
påvirke behovet for vektkapasitet. Oppbygging av is
kan redusere stabilitet og manøvreringsevne. Snø vil
også i perioder kunne bidra til et betydelig vektpåslag for strukturen.
Ising og snø kan redusere funksjonalitet for instrumenter og annet utstyr og ved utforming og drift av
instrumentering på innretningen må det tas hensyn
til dette. Det er også viktig å forhindre at lave temperaturer i seg selv gjør at utstyr slutter å virke. Dette
må ivaretas ved valg av instrumenter, værbeskyttelse og oppvarming for å unngå ising.
Letevirksomheten er enklere å tilpasse til et tidsvindu der de værmessige og klimatiske forholdene
er mest gunstige. Tekniske utfordringer ved datainnsamling og letevirksomhet i områder med arktisk
klima har først og fremst vært å tilpasse fartøy og
boreinnretninger til forholdene, samt å overvåke
isforhold og ha gode planer og prosedyrer for
ishåndtering. Sentralt er god overvåkning og eﬀektive varslingssystemer, samt egnet konstruksjon på
innretninger og støttefartøyer.
Alternativt kan en benytte ﬂyttbare innretninger og
tekniske løsninger som tillater frakobling fra stigerør m. v. dersom situasjonen gjør det nødvendig å
forlate lokasjonen.
Industrien har tradisjon for å samarbeide om felles
løsninger. Barents Sea Exploration Collaboration (BaSEC) er et industrisamarbeid for å forberede leteoperasjoner i Barentshavet. BaSECs siktemål har vært å
koordinere operatører og komme med anbefalinger
om tiltak som kan danne grunnlag for sikker og
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eﬀektiv letevirksomhet i Barentshavet. Resultater fra
arbeidet i BaSEC ﬁnnes på vedlagte nettside
https://www.norskoljeoggass.no/naringspolitikk/
basec/
BaSEC II er en videreføring av BaSEC I og det er i dag
14 selskaper som deltar. Foreløpig er det planlagt
åtte forskjellige samarbeidsgrupper innen hhv beredskap, miljø og oljeutslipp, helse og arbeidsmiljø,
logistikk,» met-Ocean” og is, operasjoner, samfunnskontakt og sikring.

Det er også under planlegging et prosjekt som vil
fokusere på operasjonelt samarbeide for felt som er
i drift eller under planlegging for utbygging (BaSOP).
Dette arbeidet er enda ikke formalisert. Dette prosjektet har mye til felles med BaSEC, men det består
kun av operatører som har felt i drift, under utbygging eller utredning for utvikling. BaSOP vil spesielt
fokusere på operasjonelt samarbeide innen logistikk,
beredskap, bruk av ﬁberkabel, strøm fra land og
produsert vann.
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5 Konklusjon
De totale uoppdagede ressursene på norsk sokkel
er estimert til 4 milliarder Sm oljeekvivalenter. Over
halvparten av disse ressursene ligger i Barentshavet.
Basert på dagens kunnskap er det antatt at det er
her potensialet er størst for å gjøre store funn. Nordområdene kan derfor på sikt komme til å spille en
viktig rolle for å tilføre nye ressurser og opprettholde
produksjonen fra norsk sokkel.
Seismiske datainnsamlinger og leteboringer er sentrale aktiviteter i letefasen for å påvise petroleumsforekomster. Seismisk datainnsamling og leteboringer er blitt gjennomført under arktiske forhold i
mange år. De tekniske utfordringene kan løses med
tilfredsstillende isovervåkning, samt boreinnretninger og støttefartøy som er tilpasset forholdene.
I letefasen kan man velge å gjennomføre aktiviteter
i sesongen preget av milde temperaturer og lyse
perioder. For utbygging og drift vil en mer permanent tilstedeværelse være påkrevet, med de endrede
utfordringer det innebærer. Generelt vil målet for
enhver feltutbygging være å velge den teknologiske løsningen som på en sikker måte maksimerer
verdiskapingen fra ressursene. Historien viser at det
er benyttet ulike teknologiske løsninger ulike steder i
verden, avhengig av naturforholdene på stedet.
Petroleumsvirksomhet i nordområdene innebærer
utfordrende logistikkoperasjoner. Ivaretakelse av
logistikkfunksjoner er grunnleggende for forsvarlig
gjennomføring av alle faser av virksomheten. Dette

gjelder ikke minst for funksjoner knyttet til HMS og
beredskapsløsninger for oljevern. Det vil i større grad
enn ellers på norsk sokkel være behov for at aktørene ﬁnner felles løsninger og inngår operasjonelt
samarbeid.
Det er store variasjoner i naturforholdene i nordområdene, og for noen faktorer er norsk del av
Barentshavet mindre utsatt enn f.eks. Norskehavet
og Nordsjøen. Golfstrømmen gjør at de norske
områdene i Barentshavet har ingen eller lite havis,
at havis bare vil kunne forekomme i deler av året,
og at den er ettårig. Ved utbygging og drift av
petroleumsforekomster må det i disse områdene
tas i bruk tekniske løsninger og etableres ishåndteringssystemer som ivaretar behov for sikkerhet
og som i størst mulig grad sørger for regularitet for
aktiviteten gjennom hele året. En fast innretning
må kunne tåle islast, herunder eventuelle sammenstøt med isfjell.
En videreutvikling av ressursene i nordområdene
fordrer at myndigheter, sammen med industri og
forskningsinstitusjoner, bidrar til videre teknologiutvikling. Erfaring med gode løsninger fra andre
internasjonale områder, kan også brukes ved planlegging av nye prosjekter på norsk sokkel. Ved å benytte kunnskap fra mange års erfaringer med operasjoner i islagte farvann, og prinsippet med stegvis
utbyggingen av norsk kontinentalsokkel, burde det
ligge til rette for at Norge kan fortsette sin gode og
kunnskapsbaserte forvaltning av naturressursene og
verdiskapning for samfunnet.
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Vedrørende tillatelse til filmopptak i rettsal i sak 18-060499ASD-BORG/03

Jeg kontakter deg som filmprodusent som sammen med regissør Rune Denstad Langlo vil lage en
dokumentarfilm om saken hvor Greenpeace og Natur og Ungdom saksøker staten med utgangspunkt i
grunnlovens § 112 i forhold til oljeboring i Barentshavet.
Vi mener det kan være en interessant vinkel inn i klimaspørsmålet å følge en rettsak som dette, og
spørsmålet om jus kan brukes som et verktøy i miljøsaker. Vi tror det vil være stor offentlig interesse for
dette, også internasjonalt.
Jeg er produsent og medeier i produksjonsselskapet Motlys, som har laget prisbelønte dokumentarer siden
90-tallet, blant annet Leve blant løver og Store gutter gråter ikke. De siste å rene har vi jobbet mest med
spillefilm og TV-drama, med titler som Heimebane (TV-drama med NRK) , Thelma, (spillefilm med regi
Joachim Trier), og Welcome to Norway, spillefilm som Rune Langlo regisserte. Rune og jeg har jobbet
sammen på flere dokumentar- og spillefilmprosjekter de siste 20 årene.
Vi har vært i kontakt med Cathrine Hambro som skal føre saken for Natur og Ungdom og Greenpeace, og
også representanter fra de to organisasjonene, som alle er positive til vårt prosjekt. Vi har også støtte fra
Norsk Filminstitutt, og er i dialog med NRK om prosjektet.
Vi ønsker å komme i dialog om hvordan vi går frem for å få tillatelse til å filme i retten, og hvordan det rent
praktisk kan løses innenfor de rettslokalene hvor saken skal føres.

Sagveien 18
N-0459 Oslo

Tlf. +47 22808370
Fax +47 22808371

motlys@motlys.com
www.motlys.com
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Vang, Tonje
mandag 24. juni 2019 08.59
'Dagny Ås Hovind'
Sandberg, Ingerid Helene
VS: Vedrørende beramming av sak 18-060499ASD-BORG/03

Til advokat Hovind,
Jeg viser til e-post og beklager at svaret kommer sent.
Takk for informasjonen under. Dette er nyttige opplysninger. Lagdommer Øystein Hermansen er forberedende
dommer på saken og følger saken fortløpende opp. Rettens leder vil trolig pekes ut i begynnelsen av august. En del
av de praktiske avklaringene knyttet til gjennomføringen av saken, vil bli fulgt opp av rettens leder.
Generelt kan jeg informere om at lagmannsretten ønsker å legge til rette for media og andre besøkende så langt det
lar seg gjøre. Det er ikke endelig bestemt i hvilken sal saken skal gå. Dessverre mangler vi sal med god nok
tilskuerkapasitet på dette tidspunktet. Men vi er i dialog med Oslo tingrett for eventuelt å låne en større sal. Dette
avventer vi tilbakemelding på, og slik tilbakemelding ventes iløpet av august.
Dersom det ellers er spørsmål til gjennomføringen av saken, kan lagdommer Hermansen eller undertegnede
kontaktes.
Med vennlig hilsen
Tonje Vang
lagmann
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Telefon: 21 55 80 00/02
E-post: tonje.vang@domstol.no
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Fra: Dagny Ås Hovind <dagny.as.hovind@glittertind.no>
Sendt: torsdag 20. juni 2019 15.13
Til: Eidem, Kjellfrid <Kjellfrid.Eidem@domstol.no>
Kopi: Emanuel Feinberg <emanuel.feinberg@glittertind.no>
Emne: SV: Vedrørende beramming av sak 18-060499ASD-BORG/03
Hei,
Viser til nedenstående e-post i forbindelse med beramming av lagmannsrettsbehandlingen av sak 18-060499ASDBORG/03. Vi lurer på om dere har mulighet til å gi oss en foreløpig tilbakemelding på hva som er status på dette
så langt?
På forhånd tusen takk.
1

7029
GITT RnND
Med vennlig hilsen

Dagny Ås Hovind
Advokatfullmektig
______________________________________________________
Advokatfirmaet Glittertind AS | Dronning Mauds gate 15 | Pb. 1383, 0114 Oslo
Telefon: +47 21 67 67 22 | Mobil: +47 977 98 182
E-post: dagny.as.hovind@glittertind.no | Nett: www.glittertind.no

Fra: Dagny Ås Hovind
Sendt: torsdag 9. mai 2019 13:02
Til: kjellfrid.eidem@domstol.no
Kopi: Emanuel Feinberg <emanuel.feinberg@glittertind.no>
Emne: Vedrørende beramming av sak 18-060499ASD-BORG/03
Hei,
Viser til telefonsamtale tidligere denne uken hvor vi informerte om at det vil være en del oppmerksomhet rundt
lagmannsrettsbehandlingen av sak 18-060499ASD-BORG/03 hvor vi representerer Greenpeace og Natur og
Ungdom. Erfaringen fra tingretten er at det er veldig mange som ønsker å følge denne saken. Det var lang kø
utenfor tingretten da saken ble behandlet der, og det var mange som ikke slapp inn i rettssalen selv om saken
gikk i tingrettens største sal.
I forbindelse med forberedelsene til tingrettsbehandlingen, så var vi i kontakt med en saksforbereder i tingretten
som holdt i dette, og vi tenker at det kan være en idé for lagmannsretten å kontakte henne for å utveksle noen
erfaringer. Hun håndterte også henvendelser om filming inne i salen. Hennes navn er Trine Langfjell Kibsgaard
(trine.langfjell.kibsgaard@domstol.no).
Takk for hjelpen så langt. Vi avventer nærmere tilbakemelding slik vi avtalte på telefonen.

G ITT RnND
Med vennlig hilsen

Dagny Ås Hovind
advokatfullmektig
______________________________________________________
Advokatfirmaet Glittertind AS | Dronning Mauds gate 15 | Pb. 1383, 0114 Oslo
Telefon: +47 21 67 67 22 | Mobil: +47 977 98 182
E-post: dagny.as.hovind@glittertind.no | Nett: www.glittertind.no
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Djupvik, Kristine Bielke
Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Cathrine Kielland <cathkielland@gmail.com>
tirsdag 9. juli 2019 23.12
Presse Borgarting
Forespørsel vedrørende filmtillatelse.

Hei
Jeg sender som avtalt, søknad om tillatelse til å filme under klimarettsaken som skal finne sted 5.-15.
november 2019, i Borgarting lagmannsrett.
Prosjekt: Dokumentar «Samfunnet».
Regi/produsent: Thomas Østbye
Fotograf: Øystein Mamen.
Dokumentaren skal vise ulike utsnitt av samfunnet vårt, hvordan vi samhandler og hvilke byggesteiner
samfunnet er bygget på. I dette ligger også at dokumentaren skal betrakte de viktigste institusjonene i
samfunnet vårt, men også hva samfunnets rolle og ansvar er. Det er derfor spesielt interessant for oss å følge
en rettsak som belyser nettopp dette og som skal ta stilling til hvor grensene går for samfunnets ansvar og
maktfordeling mellom institusjoner. Fordi denne saken forholder seg til en av samfunnets største trusler i
vår tid er den svært viktig for dokumentaren. Vi mener også at prosjektet i seg selv kan bli viktig ved å bidra
til alternative innfallsvinkler til både rettsvesen og samfunn.
Prosjektet produseres av selskapet Plymserafin som har produsert flere dokumentarer vist blant annet på
NRK og nominert til gullruten (emanuel ureturnerbar) og Amanda (drømme kan du gjøre senere).
Vi ønsker om mulig, følgende:
Ett kamera(2 personer) som står ett sted og filmer inne i rettslokalene. Vi ønsker også å kunne filme i
gangen utenfor i pausene, og ved inngangspartiet. Her må vi komme tilbake til hvilke områder det er mulig
å filme, etter en eventuell tillatelse fra dere. Vi er spesiellt interessert i åpningstalene og sluttalene til
partene.
Ta kontakt for mer info hvis noe er uklart.
Håper på positiv behandling av søknaden!
Mvh
Cathrine Kielland
Researcher, Plymserafin
Tlf: 95285137
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Org.nr. 916 284 055

Dronning Mauds gate 15, 0250 Oslo
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INNLEDNING

Vi viser til dennes sides anke («Anken») og statens anketilsvar («Anketilsvaret»), samt Høyesteretts
beslutning om å ikke tillate direkte anke til Høyesterett.
Ankende parter («Miljøorganisasjonene») har så langt ikke inngitt kommentarer til anketilsvaret. Vi
kommer tilbake med enkelte kommentarer innen kort tid.
I dette prosesskrivet vil vi gi en særskilt begrunnelse for hvorfor Miljøorganisasjonene skal fritas for
statens sakskostnader for begge instanser uansett sakens utfall, jf. tvisteloven § 20-2 tredje ledd,
tolket i samsvar med Århuskonvensjonen.
2

SAKSKOSTNADER

Miljøorganisasjonene har nedlagt påstand om sakskostnader for begge instanser. For det tilfelle at
de ankende parter ikke vinner frem med anken, anføres det at Miljøorganisasjonene uansett skal
fritas for statens saksomkostninger for begge instanser.
Hovedregelen etter tvisteloven er som kjent at en part som har vunnet saken har rett til å få sine
sakskostnader erstattet, jf. tvl. § 20-2 første og annet ledd.
Tvisteloven § 20-2 tredje ledd oppstiller likevel en unntaksadgang der «tungtveiende grunner gjør
det rimelig». Relevante momenter som det skal legges særlig vekt på er opplistet i bokstav a-c. Det
understrekes samtidig i forarbeidene til tvisteloven (Ot.prp. nr. 51 (2004-2005) s. 444-445) at selv
om det terskelen er høy er fritaksregelen skjønnspreget og gir retten et vidt handlingsrom.
Momentene er ikke uttømmende. Det er opp til retten selv å utfylle dem, eller til å vektlegge andre
omstendigheter ved saken som den finner relevant. Miljøorganisasjonene mener at
Århuskonvensjonen tilsier at miljøhensyn i seg selv, samt at saksøkerne er interesseorganisasjoner
som ivaretar nettopp miljøhensyn, tilsier at sakskostnader ikke idømmes og at dette må vektlegges
tungt i vurderingen av om unntak fra hovedregelen skal anvendes.
Norge har inkorporert Århuskonvensjonen gjennom miljøinformasjonsloven. I forarbeidene til
miljøinformasjonsloven (Ot. prp. nr. 116 (2001-2002) s. 137) bemerker departementet at
Århuskonvensjonen art. 9.3 jf. art. 9.4, krever at det skal være en adgang til domstolsprøving av
denne typen spørsmål, og at denne adgangen ikke skal være uoverkommelig dyr. Uavhengig av
hvilke andre alternative måter som finnes for å bekjempe brudd på miljølovgivningen, må derfor
norsk rett innrettes slik at adgangen til domstolene i denne typen saker ikke blir uoverkommelig
dyr.
I gjennomgangen av gjeldende rett og Århuskonvensjonen (Ot. prp. nr. 116 (2001-2002) s. 134) viser
departementet til høringsnotatet utarbeidet forutfor miljøinformasjonsloven hvor det uttales at
tidligere tvistemålsloven § 172 (nå tvisteloven § 20-2) gir rom for en praksis som ikke vil være i strid
med kravet i Århuskonvensjonen art. 9.4, «iallfall dersom domstolene klart har Århuskonvensjonen
for øye ved praktiseringen av bestemmelsen». Departementet gjentar så dette synspunktet i sin
vurdering (s. 137). Det må derfor legges til grunn at ved saker som ligger innenfor
Århuskonvensjonens virkeområde, skal konvensjonens bestemmelser vektlegges som et moment
som kan utløse unntaksregelen også etter tvl. § 20-2 tredje ledd. Domstolene må ha
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Århuskonvensjonen klart for øye ved praktiseringen av bestemmelsen, for å overholde kravet til at
kostnadene ikke er eller blir så høye at de hindrer overprøvinger.
Saken LB-2018-11792 gjaldt krav om midlertidig forføyning for å stanse lisensfelling av ulv i
henhold til to vedtak fra Klima- og miljødepartementet, og en beslutning om ekstraordinært uttak
av ulv. Saken ble avvist på grunn av manglende søksmålsinteresse.
Lagmannsretten var enig med tingretten i at det forelå tungtveiende grunner som gjorde det rimelig
å frita WWF for ansvar for sakskostnader jf. tvl. § 20-2 tredje ledd. Tingretten fant at det var god
grunn for WWF for å få prøvd saken jf. tvl. § 20-2 tredje ledd bokstav c. Lagmannsretten viste til at
saken var av stor velferdsmessig betydning for naturmangfoldet generelt, og ulvene spesielt.
Lagmannsretten viste videre til at spørsmålene som var reist i saken var prinsipielle, og ikke kunne
anses å være prøvd for domstolene i en slik bredde tidligere. Det hadde derfor vært god grunn til å
få prøvd saken, både for tingretten og lagmannsretten.
Miljøorganisasjonene anfører at lignende hensyn gjør seg gjeldende i vår sak. Saken reiser
prinsipielle spørsmål om anvendelsesområdet og tolkningen av Grunnloven § 112, og om kravene
til saksbehandlingen i miljøsaker av stor betydning. Spørsmålene har ikke vært prøvd på noen
tilsvarende måte tidligere. Saken er av stor velferdsmessig betydning for miljøet og klimatilstanden
generelt, både nasjonalt og globalt, noe som også illustreres av den bølge av søksmål vedrørende
klimaet som verserer mange steder i verden for tiden. Det er derfor svært god grunn til å få prøvd
Vedtakets gyldighet.
Tingretten i vår sak uttalte riktig nok at saken reiser spørsmål om forståelsen av Grunnloven § 112
som ikke har vært prøvd tidligere, og at avgjørelser fra Høyesterett viser at avklaring av prinsipielle
spørsmål kan være en tungtveiende grunn som gjør det rimelig med fritak for kostnadsansvaret.
Tingretten kom likevel til at unntaket ikke kom til anvendelse fordi «noen avklaring foreligger
imidlertid ikke ved tingrettens dom; det vil først skje ved Høyesteretts avgjørelse». De ankende
parter anfører at tingrettens avgjørelse på dette punktet bygger på feil lovforståelse.
Unntaksmuligheten i tvl.§ 20-2 tredje ledd kan komme til anvendelse for alle instanser. Tingretten
har både avgjort sakens prinsipielle spørsmål og tilkjent sakskostnader uten å ha hatt
Århuskonvensjonen klart for øye ved vurderingen av unntaket i § 20-2 tredje ledd.
Som et eksempel var vurderingstemaet i saken ClientEarth mfl. v. England og Nord-Irland 1 for
Århuskonvensjonens klagekomité blant annet om England og Nord-Irlands overprøvingssystem
tilfredsstilte kravet til å ikke være uoverkommelig dyrt.
I lys av at kostnadsrisikoen i saken utgjorde opp til 100 000 pund og at det ikke forelå klare, bindende
kostnadsreduksjonsregler, kom klagekomiteen til at Englands og Nord-Irlands overprøvingssystem
ikke oppfylte kravet til å ikke være uoverkommelig dyrt etter art. 9.4.

1

.,

ACCC/C/2008/33 (pkt. 128 flg.), godkjent ved partsmøtets vedtak V/9h.
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Miljøorganisasjonene ble for tingretten ilagt kr 580 000 i sakskostnader for staten, som kommer i
tillegg til organisasjonenes egne kostnader. Ettersom det er tale om et svært betydelig beløp, overfor
organisasjoner som søker overprøving av hensyn til allmennhetens interesser, er dette ikke i tråd
med Århuskonvensjonens krav til at overprøving ikke skal være uoverkommelig dyrt.
For det tilfellet at Miljøorganisasjonene – mot formodning – ikke vinner frem, mener
Miljøorganisasjonene at Århuskonvensjonens krav tilsier at unntaket i tvl. § 20-2 tredje ledd må
komme til anvendelse for sakskostnader i begge instanser.

***
Dette prosesskriv lastes opp elektronisk i Aktørportalen.

Wahl-Larsen Advokatfirma AS

Advokatfirmaet Glittertind AS

Cathrine Hambro
Advokat

Emanuel Feinberg
Advokat
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INNLEDNING

Vi viser til dennes sides anke («Anken») og statens anketilsvar (Anketilsvaret»), samt Høyesteretts
beslutning om å ikke tillate direkte anke til Høyesterett.
Ankende parter («Miljøorganisasjonene») har så langt ikke inngitt kommentarer til anketilsvaret, og
vil med dette inngi sine kommentarer.
Når det gjelder statens generelle materielle anførsler oppfatter vi dette først og fremst som
gjentagelser av tidligere argumentasjon, og vi har så langt ikke funnet grunn til å kommentere dette
ytterligere. Vi har imidlertid funnet grunn til å presisere Miljøorganisasjonenes anførsler relatert til
Norges internasjonale forpliktelser og komparativ rett.
I tillegg foranlediger Statens anførsler relatert til saksbehandlingen forut den Kongelige
resolusjonen om tildeling av utvinningstillatelser i 23. konsesjonsrunde («Vedtaket») enkelte
ytterligere kommentarer og presiseringer.
Naturvernforbundet har besluttet å slutte seg til saken som partshjelper for ankebehandlingen. Som
for Besteforeldrenes klimaaksjon vil undertegnende også representere Naturvernforbundet som
prosessfullmektig.

2

§ 112 MÅ TOLKES I LYS AV NORGES INTERNASJONALE FORPLIKTELSER
OG KOMPARATIV RETT

2.1

Overordnet

I anken punkt 6.2 knyttet denne side noen korte bemerkninger til betydningen av Norges
internasjonale forpliktelser og til komparative rettskilder. I lys av statens kommentarer til dette
(anketilsvaret punkt 4) og tingrettens mangelfulle behandling av temaet, har vi funnet grunn til å
utdype disse anførslene forut for ankeforhandlingene.
Slik Miljøorganisasjonene har presisert flere ganger, har Norges internasjonale forpliktelser og
komparativ rett betydning ved tolkningen og anvendelsen av § 112. Folkerettslige krav til miljø og
klima er ment ivaretatt ved lovfestingen av § 110 b (nå § 112). Fordi det er få nasjonale rettskilder
som anvender § 112, er internasjonale rettskilder sentrale når norske domstoler skal anvende
bestemmelsen. Spørsmålene denne saken reiser, er utvilsomt av global karakter. Klimautfordringene
kjennetegnes nettopp ved at ingen enkeltnasjon kan løse problemet alene, og at hvert enkelt land
må bære sin del av ansvaret. Dermed er det blant annet god grunn til å se hen til hvordan andre
lands domstoler har håndtert problemstillinger tilsvarende dem som kommer opp i denne saken.
Grunnloven § 112 beskytter miljøet, herunder klimaet. Lovfestingen av § 112 (opprinnelig § 110 b)
skulle opprinnelige ivareta folkerettslige krav til miljø og klima. Da Grunnlovens § 110 b ble vedtatt,
var ett av formålene nettopp å følge opp Stockholm-erklæringen av 16. juni 1972, som anerkjenner
retten til et “healthy environment”, i § 112 uttrykt som en rett til «et miljø som sikrer helsen».
Denne internasjonale forankringen er særlig viktig for klimavernet etter § 112 som er globalt, og
dette underbygger betydningen av folkerettslige kilder ved fortolkningen av § 112.

Side 2 av 12

7037
I det følgende vil vi konkretisere/utdype hvorfor folkerettslige og komparative kilder har betydning
for saken.
Miljøorganisasjonene anfører at Grunnlovens § 112 skal tolkes som en rettighetsbestemmelse for
borgerne som gir effektiv beskyttelse av det globale klimaet. Folkerettslige kilder gir, i tillegg til de
nasjonale rettskilder, støtte for en slik fortolkning.
Slik staten anfører at Grunnlovens § 112 skal tolkes, er den ingen rettighetsbestemmelse og gir ingen
beskyttelse av det globale klimaet; denne oppfatningen ligger til grunn for Vedtaket i saken. Ut fra
en slik grunnlovstolkning anfører Miljøorganisasjonene at Vedtaket er i strid med borgernes
materielle rettigheter etter EMK art. 2 og 8.
Tingretten gav Miljøorganisasjonene medhold i at § 112 er en rettighetsbestemmelse, men
begrunnelsen viser at bestemmelsen etter tingrettens oppfatning i realiteten ikke verner borgernes
rettigheter i klimaspørsmål. Dermed er avgjørelsen slik miljøorganisasjonene ser det, også i strid
med EMK art. 2 og 8. Det følger forøvrig av at den forankring § 112 har i internasjonale rettskilder
og av presumsjonsprinsippet at bestemmelsen må forstås overensstemmende med disse kildene og
med EMK art. 2 og 8.
De øvrige internasjonale rettskildene det særlig er relevant å se hen til ved tolkningen av § 112, er
de folkerettslige prinsippene om «No harm», «The precautionary principle» - Føre-var - og

«Intergenerational equality – Hensynet til etterslekten».
Komparativ rett gir videre veiledning for særlige anførsler og problemstillinger i saken:
o Norge har også et ansvar for forbrenning av norsk petroleum i utlandet
o Betydningen av den petroleum som vedtakene legger til rette for å utvinne, og
utslippene fra denne petroleumen, kan ikke relativiseres bort som for «små» i forhold til
summen av utslipp i verden.
For øvrig minner vi om at organisasjonene Center for International Environmental Law “CIEL”, the
Environmental Law Alliance Worldwide “ELAW” og Yale Law School innga støtteskriv til
tingretten som beskriver folkerett og komparativ rett, jf. hhv. faktisk tilleggsutdrag for tingretten
sidene 719, side 768 og side 623. Retten har ikke avskåret støtteskrivene ved kjennelse etter tvl. §
15-8 annet ledd, slik anketilsvarets referanse til tvl. § 15-8 annet ledd kan forstås. Tvert imot gir
tingretten uttrykk for at støtteskrivene inngår i avgjørelsesgrunnlaget for retten, jf.
tingrettsdommen pkt. 5.2.5 innledningsvis. Miljøorganisasjonene anfører at kildene støtteskrivene
beskriver er viktige holdepunkter for tolkningen av § 112, som ble oversett av tingretten.
2.2

EMK art. 2 og art. 8

Miljøorganisasjonene mener at det faktiske og vitenskapelige grunnlaget som ligger i saken viser at
klimaforverring representerer en reell og umiddelbar trussel mot rettighetene vernet av EMK art. 2
og art. 8, jf. også Grunnlovens § 93 og § 102.
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EMD har tolket inn krav til miljøbeskyttelse under EMK art. 2, retten til liv, og EMK art. 8, retten
til privatliv og familieliv, i en rekke avgjørelser.1 Staten har gjennom sine positive forpliktelser en
plikt til å iverksette tilstrekkelige sikkerhetsmekanismer som praktisk og effektivt forhindrer at
miljøforringelse truer individenes rettigheter. Det gjelder enhver aktivitet, statlig eller ikke, som
kan utgjøre en «real and immediate threat» mot rettighetene som er beskyttet. Rekkevidden av
statens handleplikt avhenger etter EMDs praksis av trusselens natur og i hvilken grad risikoen kan
avbøtes gjennom tiltak.
Som det fremgår anfører Miljøorganisasjonene at Grunnlovens § 112 korrekt tolket gir mer
vidtrekkende miljøbeskyttelse enn EMK art. 2 og 8. I Nederland, der det ikke finnes noen rettsregel
som minner om Grunnlovens § 112, har ankedomstolen i Haag i Urgenda-saken konkludert med at
klimatrusselen utløser statens handleplikt etter EMK art. 2 og art. 8. Urgenda-saken er anlagt av den
nederlandske miljøorganisasjonen Urgenda mot den nederlandske stat. Nederlands reduksjon i
utslipp av klimagasser var i 2017 på 13 % i forhold til 1990-nivået, jf. dommen avsnitt 3.7. (Til
sammenligning har norske CO2-utslipp i perioden 1990-2015 økt med 25,1 %, jf. faktisk
tilleggsutdrag for tingretten side 6. Beregnet frem til og med 2017 er økningen 24,4 % jf.
www.energiogklima.no/klimavakten/.) Urgenda anførte at den planlagte reduksjonen av utslipp på
20 % frem til 2020, overensstemmende med EUs mål, var for liten i forhold til statens plikter overfor
befolkningen i Nederland, jf dommens avsnitt 28. og krevde at staten ble pålagt å iverksette tiltak
for å sikre utslippsreduksjoner på minst 25% innen utgangen av 2020, jf. dommen avsnitt 3.7. Det
rettslige grunnlaget for kravet var EMK art. 2 og art. 8.
Retten tok utgangspunkt i Stockholm-erklæringen og klimaforhandlingene under FNs
klimakonvensjon (UNFCCC) frem til og med ikrafttredelse av Parisavtalen i november 2016, som
krever at «Global warming must remain well below the 2 C limit relative to pre-industrial levels,
while aiming for a limit of 1,5 C.», jf. dommen avsnitt 15. Retten gjennomgikk deretter i avsnitt 44
diverse (ubestridte) fakta vedrørende klimaet og kom i avsnitt 45 til at det er «appropriate to speak

of a real threat of dangerous climate change, resulting in the serious risk that the current generation
of citizens will be confronted with loss of life and / or disruption of family life.” Retten kom på den
bakgrunn til at staten etter EMK artikkel 2 og artikkel 8 er forpliktet til å gjennomføre tiltak for å
beskytte borgerne mot en «real threat» jf avsnitt 45. Mot denne bakgrunn opprettholdt retten pkt
5.1 i domsslutningen fra Den Haag City Court som påla staten å redusere Nederlands
klimagassutslipp med minst 25% ved utgangen av 2020 sammenlignet med nivået i 1990. Saken er
anket til Høyesterett i Nederland, og endelig dom forventes tidlig i 2020.
Det faktiske grunnlaget for Urgenda-saken er i stor utstrekning det samme som i vår sak. Selv om
søksmålet der var utformet med en påstand om å pålegge staten aktiv handleplikt, må EMK art. 2 og
8 også pålegge staten å avstå fra å vedta klimaskadelige vedtak.

1

For eksempel Öneryildiz v. Tyrkia No. 48939/99 (november 2004), Budayeva m.fl. v. Russland nr. 15339/02, 21166/02,
20058/02, 11673/02 and 15343/02(mars 2008), Fadeyeva v. Russland nr 55723/00 (november 2005), and Kolyadenko m. fl.
v. Russland nr. 17423/05, 20534/05, 20678/05, 23263/05, 24283/05 and 35673/05 (juli 2012)

.
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Det sentrale poenget er at Vedtaket bidrar på en rettsstridig måte til ekstreme miljøskader og
representer dermed et inngrep i enhvers rett til et sunt miljø, slik dette er vernet av EMK art. 2 og
8 (eventuelt Grunnloven §§ 93 og 102). Dette underbygger også at Grunnloven § 112 er brutt.
2.3

Sentrale folkerettslige forpliktelser får betydning for tolkningen og anvendelsen av § 112

Det er særlig tre folkerettslige prinsipper som får betydning for rettens tolkning og anvendelse av §
112: No harm-prinsippet, Føre-var-prinsippet og prinsippet om solidaritet med etterslekten.
Miljøorganisasjonene anfører at samtlige av disse prinsippene har selvstendig rettslig forankring i §
112. Prinsippene som er utviklet i internasjonal rett, er sentrale for å fastslå hvordan disse skal
legges til grunn i norsk rett med hjemmel i § 112.

•

No-harm-prinsippet er internasjonal sedvanerett og fastslår en stat ikke kan iverksette eller
drive aktivitet på sitt territorium som skader andre staters territorium eller områder utenfor
nasjonal jurisdiksjon, jf. for eksempel klimakonvensjonens fortale. Prinsippet er direkte
anvendt i flere avgjørelser fra International Court of Justice (ICJ)2. Prinsippet er dermed
ikke kun en plikt til å vurdere skadevirkningene for andre land, slik staten synes å anføre
(anketilsvaret punkt 4), men også en plikt til å avstå fra aktivitet som påfører andre stater
miljøskade.
I denne saken er prinsippet viktig fordi tilførselen av klimagasser til atmosfæren direkte
medfører global oppvarming. I dagens situasjon er det «plass» til lite ytterligere
klimagassutslipp og ytterligere bidrag til dette fører med seg alvorlig miljøskadevirkning
både i andre land og i Norge. Vedtaket legger til rette for at ny petroleum bringes opp av
undergrunnen og inn i karbonkretsløpet. I vurderingen av hvilke aktiviteter Norge må
avstå fra på eget territorium er det derved relevant å se på hvilke miljøskader denne
aktiviteten skaper i andre land. Global oppvarming som følge av klimagassutslipp fra olje
og gass er den direkte årsaken til høy og akutt risiko for dramatiske konsekvenser av
klimaforverring i land som ligger mer utsatt til enn Norge, og som selv ikke har virkemidler
til å avverge faren eller redusere risikoen. Dette må hensyntas i vurderingen av om
Vedtaket representerer et brudd på § 112.

•

Føre-var-prinsippet fastslår at mangel på kunnskap og vitenskapelig usikkerhet ikke kan
begrunne mangel på tiltak eller utsettelse av tiltak som tar sikte på å hindre risiko for
alvorlig eller irreversibel skade på miljøet. Med andre ord: tvilen skal komme miljøet til
gode.
Det er ingen relevant vitenskapelig usikkerhet rundt at klimaendringene er alvorlige og at
global oppvarming utover planetens tålegrenser i dag medfører overhengende risiko for

Trail Smelter (USA v. Canada) Arbitral Award datert 16. april 1938 and 11 March 1941, UN Reports of International
Arbitral Awards, Vol. III side 1905-1982, Pulp Mills on the River Uruguay (Argentina v. Uruguay), dom av 20. april
2010 avsnitt 101, Gabcikovo-Nagymaros Project (Ungarn v. Slovakia), dom av 25. september 1997, ICJ Reports (1997) 7.

2
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irreversibel skade. Det er likevel en viss usikkerhet rundt når klimaforverringen vil
medføre irreversible omveltninger («tipping points») av klima og miljø og hvor store
ytterligere utslipp atmosfæren tåler før slike omveltninger inntrer. Føre-var-prinsippet
tilsier at denne usikkerheten ikke kan begrunne at staten fortsetter som før. Prinsippet
tilsier at staten agerer for å unngå risiko for at irreversible omveltninger («tipping points»)
inntreffer. I vårt tilfelle medfører dette at staten måtte avstå fra å fatte Vedtaket og derved
legge til rette for å bringe petroleumen opp av undergrunnen og inn i karbonkretsløpet.
Føre-var-prinsippet er i Grunnlovens § 112 forankret i kravet til et miljø som «sikrer»
helsen, i kravet til at naturens mangfold og produksjonsevne skal «bevares» og ikke minst i
bestemmelsens fremheving av hensynet til etterslekten.3
Til sammenligning fremhevet den nederlandske ankedomstolen i Urgenda (avsnitt 63) at
føre-var-prinsippet tilsier at staten ikke kan bruke vitenskapelig usikkerhet som et
argument for å utsette iverksettelsen av (mer) effektive tiltak.

•

Prinsippet om solidaritet med etterslekten («intergenerational equity») er sentralt i saken
fordi de mest alvorlige klimaskadevirkningene vil ramme fremtidige generasjoner. § 112
gir eksplisitt uttrykk for at «etterslekten» skal hensyntas. Prinsippet innebærer at retten
ikke bare skal se hen til de skadevirkningene som vil inntreffe for de nåværende
generasjonene, men også hensynta effekten for senere generasjoner.

2.4

Komparativ rett og særlige problemstillinger i saken

2.4.1

Overordnet

Med bakgrunn i klimautfordringenes globale og internasjonale karakter har domstoler i andre land
stått overfor flere av de samme særlige problemstillingene som oppstår i denne saken. Selv om
norske domstoler ikke er bundet av hvordan andre nasjoners domstoler har løst disse problemene,
kan det like fullt være av interesse å se hvordan disse problemstillingene har blitt håndtert i andre
land. Ettersom utfordringene er nettopp globale, og mye av det faktiske grunnlaget det samme, er
det hensiktsmessig at problemene løses på tilsvarende måte. I tillegg bør norske domstoler søke å
unngå løsninger som innebærer at Norge tar mindre ansvar for klimakrisen enn andre land.
Det er særlig to av sakens sentrale problemstillinger som har vært drøftet av andre lands domstoler:
1) Betydningen av forbrenningsutslipp i andre land som følge av ressursutvinning. 2) Betydningen
av at utslipp fra et land eller enkelte ressurser utgjør en relativt liten del av de totale CO2-utslippene
i landet og i verden.

Føre-var prinsippet er også uttrykt i Rio-erklæringen om miljø og utvikling av 1992, prinsipp 15 og i
Klimakonvensjonen artikkel 3(3).

3
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2.4.2

Forbrenningsutslipp må hensyntas

I anken punkt 6.1.3 har denne side begrunnet hvorfor tingretten må ha tatt feil når den konkluderte
med at utslipp ved forbrenning av norsk-produsert petroleum ikke var noe norske myndigheter står
ansvarlig for etter § 112.
Denne problemstillingen er på ingen måte unik for Norge og Miljøorganisasjonene finner grunn til
å fremheve hvordan tilsvarende problemstilling har blitt løst av en australsk domstol.
I en rettskraftig dom fra forvaltningsdomstolen Land and Environment Court i New South Wales,
Australia avsagt 8. februar 2019 tok retten stilling til nettopp om forbrenningsutslipp fra eksporterte
ressurser skal inkluderes i den internrettslige vurderingen som gjøres.
Australia er en av verdens største produsenter av kull4. Når det gjelder spesielt karbonintensivt
metallurgisk kull som brukes i stålproduksjon, er Australia verdens største eksportør.5 The Minister
of Planning hadde nektet gruveselskapet Gloucester Resources Limited konsesjon for utvikling av
en ny kullgruve for utvinning av metallurgisk kull. Avslaget var begrunnet i det aktuelle geografiske
områdets spesielle natur og betydning som rekreasjonsområde. Gruveselskapet brakte spørsmålet
om konsesjonsnektelsen inn for forvaltningsdomstolen og argumenterte blant annet med
metallurgisk kull for stålproduksjon vanskelig kan erstattes med andre energikilder, jf. avsnitt 460.
Partshjelperen, en lokal miljøorganisasjon, argumenterte med at avslaget måtte opprettholdes av
hensyn til den globale klimatrusselen.
Retten uttrykker tydelig at forbrenningsutslipp i andre land også må vurderes, jf. avsnitt 487, og det
henvises til at mange domstoler andre steder i verden har gitt uttrykk for det samme, jf. avsnitt 499
flg. I avsnitt 514 følgende uttaler retten at alle CO2-utslipp som den aktuelle ressursen gir opphav
til er relevante og at også forbrenningsutslipp fra eksportert kull må tas med i vurderingene. Til
sammenligning har tingretten i vår sak kommet til at forbrenningsutslipp skal ses bort fra fordi
petroleumen er eksportert. Som påpekt i anken punkt 6.1.3 er dette synspunktet vanskelig å forstå.
I Gloucester Resources-saken konkluderte retten med at en ny kullgruve i det aktuelle området
«would be in the wrong place at the wrong time. …wrong time because the GHG emissions of the

coal mine and its coal product will increase global total concentrations of GHGs at a time when
what is now urgently needed, in order to agreed climate targets, is a rapid and deep decrease in GHG
emissions.” Henvisningen til «agreed climate targets» er en henvisning til Parisavtalens krav.
Gloucester Resources-dommen illustrerer at tingrettens ekskludering av forbrenningsutslipp fra
norskprodusert petroleum fra hva som er relevant å vurdere ved rettsanvendelsen etter § 112, gir
meningsløse resultater. Selv om norske domstoler naturlig nok ikke er bundet av hvordan en
australsk domstol har håndtert samme problemstilling, er det uheldig om norske domstoler kommer
til at norske myndigheter har et mer begrenset klimaansvar enn det andre land har.

4
5

http://minerals.org.au/sites/default/files/181012%20Commodity%20Insights%20Met%20Coal%20Report.pdf
Op. cit. side 10.
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2.4.3

Utslippene kan ikke relativiseres bort

I anken punkt 3 redegjør Miljøorganisasjonene for hvorfor det ikke er riktig som tingretten kommer
til at retten til et levelig miljø ikke er krenket fordi den negative klimaeffekten av Vedtaket er liten
i forhold til totale klimagassutslipp i Norge og i verden. Staten fremholder på sin side i anketilsvaret
at fremtidig virksomhet på de blokkene som er omfattet av Vedtaket uansett størrelse på funnene,
bare vil utgjøre en mindre del av den samlede norske petroleumsvirksomheten (punkt 2), og at
eventuelle forbrenningsutslipp i utlandet «uansett vil utgjøre en så usikker og beskjedent bidrag at
det antagelig ikke er målbart» (punkt 5 avslutningsvis).
Miljøorganisasjonene mener at en slik fragmentert og isolert tilnærming til konsekvensene av
utvinningstillatelsene er en innskrenkende tolkning av § 112 som det ikke er grunnlag for. Slik det
er redegjort grundig for i anken innebærer rettens tilnærming i realiteten at det er lovlig å ødelegge
miljøet og klimaet så lenge det skjer litt etter litt.
Tilsvarende spørsmål kom opp og ble besvart av retten i Gloucester-dommen fra Australia. Retten
fastslo at det er uten betydning at utslippene fra kull utvunnet i dette prosjektet vil utgjøre en liten
del av de samlede CO2 utslippene på kloden, jf. avsnitt 515. På dette punktet henviste retten til
Urgenda. I Urgenda anerkjente retten at klimaproblemet er globalt og at Nederland ikke kan løse
dette alene, men understreket at dette ikke kan frita staten fra å gjennomføre flere tiltak innenfor
sitt territorium, jf. avsnitt 62. Både første og andre instans i Urgenda avviste nokså kategorisk statens
anførsler om at Nederland sto for en liten del av verdens CO2-utslipp, jf. ankedomstolens dom
avsnitt 61-62.
Miljøorganisasjonene mener at argumentet om at Vedtaket (og Norge) står for en liten del av verdens
CO2-utslipp må avvises, i lys av målene som er definert gjennom Parisavtalen, fordi Parisavtalen
krever at industrialiserte land bærer en større del av byrden ved å må målene og fordi Vedtaket på
samme måte som for den australske kullgruven er fattet på feil sted og til feil tid, hvis man tar
innover seg det etablerte faktiske grunnlaget (klimakrisen) som foreligger i saken og som er ubestridt
partene imellom.
Det er forøvrig interessant å merke seg at den australske domstolen viser til Urgenda, og saker fra
flere andre jurisdiksjoner. En slik tilnærming er i tråd med Miljøorganisasjonenes syn på hvordan
domstolene bør se til andre lands domstolers løsninger av lignende problemstillinger for å oppnå en
enhetlig tilnærming til et globalt problem.
3

STATENS SAKSBEHANDLINGSANFØRLSER

3.1

Overordnet

Den subsidiære påstanden om at Vedtaket er ugyldig som følge av saksbehandlingsfeil står sentralt
i saken. Overordnet har Miljøorganisasjonene anført at Vedtaket mangler tilstrekkelig utredning og

begrunnelse.
Som en generell innvending mot saksbehandlingsanførselen har staten anført at feilene som
påberopes knytter seg til åpningsprosessen (petroleumsloven § 3-1) og ikke tildelingsprosessen
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(petroleumsloven §§ 3-3/3-5), og at disse feilene ikke er relevante såfremt Miljøorganisasjonene ikke
angriper selve åpningen.
Selv om tingretten akkurat på dette punkt forutsetningsvis har sluttet seg til Miljøorganisasjonenes
standpunkt – at feilene har betydning for Vedtakets gyldighet – fremstår statens argumentasjon som
ny for lagmannsretten og den nødvendiggjør enkelte presiseringer fra denne side, jf. punkt 2.2
under.
3.2

Statens anførsel om hvilken saksforberedelse som er relevant

Staten (Anketilsvaret s. 13) gir uttrykk for at de økonomiske vurderinger som inngikk i Stortingets
behandling av BSØ-åpningen ikke har betydning for Vedtaket, såfremt Miljøorganisasjonene ikke
angriper Stortingets åpningsbeslutning. Staten gir på denne bakgrunn utrykk for at
Miljøorganisasjonene må velge mellom å anføre at «Stortingets beslutning om åpning av BSØ våren
2013 var ugyldig» eller «frafalle anførslene om at de økonomiske anslagene fra 2012 er mangelfulle».
Miljøorganisasjonene er uenig i denne dikotomien og vi vil redegjøre for Miljøorganisasjonenes
standpunkt i det følgende.
For sammenhengens skyld gjentar vi først den overordnede tredelingen i tildelingsprosessen som er
sentral for forståelsen av statens saksbehandlingsplikt forut for Vedtaket. Tillatelse til
petroleumsutvinning skjer hovedsakelig i tre faser:
-

En åpningsfase der helt nye områder vurderes for petroleumsvirksomhet, og hvor
spørsmålet om det i det hele tatt skal drives slik virksomhet i området utredes.

-

En tildelingsfase der konkrete utvinningstillatelser tildeles til oljeselskaper.

-

En godkjennelsesfase der oljeselskapenes plan for utbygging og drift av påvist drivverdige
funn vurderes for godkjenning.

Denne saken gjelder gyldigheten av et vedtak i tildelingsfasen, der flere av de tildelte lisensene ble
tildelt i et helt nytt område (Barentshavet Sørøst) og derfor nærmest fulgte direkte av åpningsfasen.
Når staten nå anfører at utredningen i åpningsfasen ikke er relevant for vurderingen av
tildelingsvedtakenes gyldighet er følgende viktig: I åpningsfasen treffes det ikke noen formell
beslutning som kan angripes for domstolene. Petroleumsloven § 3-1, supplert av
petroleumsforskriften kapittel 2 a, krever en grundig utredning ved åpningen, og det kreves at
enhver «[å]pning av nytt område for petroleumsvirksomhet … forelegges for Stortinget». I tråd med
dette fikk Stortinget åpningen forelagt ved Meld. St. 36 (2012-2013), og som vanlig er ved
behandling stortingsmeldinger, vedtok Stortinget ikke noe annet en at meldingen skulle «vedlegges
protokollen».
Både Miljøorganisasjonene og staten har omtalt Stortingets behandling av konsekvensutredningen
som en åpningsbeslutning, men formelt sett er dette altså ikke helt presist. Selv om Stortingets
behandling og føringer naturligvis har stor betydning, og er nødvendig for å åpne et nytt område
for petroleumsvirksomhet, er det formelt sett Kongen i Statsråd som åpner området for
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petroleumsvirksomhet ved vedtaket om utvinningstillatelser i området. Det er også mulig å se dette
slik at åpningsfasen og tildelingsfasen er overlappende.
Denne tematikken er adressert slik i Universitetsforlagets kommentarer til petroleumsloven § 3-1:

Bestemmelsen i loven § 3-1 synes å forutsette at det treffes en egen beslutning om
åpning av nye områder. I forarbeidene drøftes det om det bør fastslås at det er
Stortinget som skal beslutte åpning av område. Det konkluderes der med at i realiteten
har det vært Stortinget som har besluttet å åpne nye områder, selv om det rent formelt
har fremtrådt som en regjeringsbeslutning i form av tildeling av utvinningstillatelser,
og at det formodes at denne praksis vil gjelde i fremtiden uten at en finner grunn til å
presisere det i lovs form.
Det har vært fast praksis fra tiden før petroleumslovens ikrafttredelse at Stortinget, ved
hjelp av stortingsmeldinger, orienteres om regjeringens planer vedrørende den
fremtidige petroleumsvirksomhet på kort, mellomlang og eventuelt på lang sikt,
herunder ved åpning av nye områder. Ved behandlingen av meldingen gir Stortinget
uttrykk for sitt syn på de fremlagte planer, men Stortinget fatter ikke et formelt vedtak.
Det er nå fastsatt i petroleumsforskriften § 6d at åpning av et nytt område for
petroleumsvirksomhet skal forelegges for Stortinget. (…) (Ulf Hammer, Trond Stang,
Sverre B. Bjelland, Yngve Bustnesli og Amund Bjøranger Tørum, § 3-1. Åpning av nye
områder. Petroleumsloven: Kommentarutgave, Juridika (kopiert 05. august 2019)
Miljøorganisasjonenes anførsel er at staten, ved Kongen i statsråd, var forpliktet til å tildele
utvinningstillatelse på et forsvarlig grunnlag og med bakgrunn i en forsvarlig utredning. Det er ikke
slik at eventuelle feil i forbindelse med saksfremlegget for Stortinget er irrelevante eller repareres
fordi meldingen har vært behandlet av Stortinget.
Med det ovennevnte som utgangspunkt er saksbehandlingen forut for Stortingets behandling
naturligvis relevant for gyldigheten av tildelingsvedtaket: Når retten skal vurdere om de av
utvinningstillatelsene som er tildelt i Barentshavet Sørøst har vært gjenstand for tilfredsstillende
saksbehandling, må retten ta med i vurderingen at disse tillatelsene representerer åpningen av et
helt nytt område (første på over 20 år), og vurdere om saksbehandlingen forut for denne
beslutningen var tilfredsstillende.
Vi minner her om at petroleumsloven § 3-1 uttrykkelig fastslår at det skal «foretas en vurdering av

de nærings- og miljømessige virkninger av petroleumsvirksomheten (…) samt de økonomiske (…»
virkninger som petroleumsvirksomheten kan ha». Denne plikten påhviler forvaltningen som helhet,
ikke bare Stortinget, og særlig Kongen i Statsråd som formelt tildelte rettigheter i området, og derved
åpnet området. Fra Miljøorganisasjonenes perspektiv er det rimelig åpenbart at saksbehandlingen
ikke har vært forsvarlig når åpningen er tuftet på beregninger som feilaktig overvurderer
inntektspotensialet med tresifrede milliardbeløp, og hvor de korrigerte beregningene ville ha vist at
virksomheten vil påføre samfunnet tap.
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En stortingsbeslutning kan uansett ikke nulle ut kravene til utredning av enkeltvedtak som følger
av forvaltningsloven § 17, lest i lys av Grunnloven § 112. Det er forvaltningens saksbehandling som
ledet frem til vedtaket om tildelinger gjennom 23. konsesjonsrunde som er angrepet på grunn av
saksbehandlingsfeil. Påstanden om at en politisk beslutning, basert på dette feilaktige og mangelfulle
grunnlaget «renvasker» hele utredningsprosessen, fremstår hul. Det ville innebåret at grove
saksbehandlingsfeil i realiteten ble gjort uangripelige.
Det er for øvrig riktig at det følger logisk av de ankende parters anførsler at også Stortingets
åpningsvedtak er basert på mangelfull utredning og feil faktum. De samme feilene gjør seg
nødvendigvis også gjeldende her. Ettersom forelegget for Stortinget er et særlig forskriftsfestet
saksbehandlingsskritt, er det grunnlag for å betrakte feilene ved Stortingets behandling som en
selvstendig saksbehandlingsfeil, som også kan lede til ugyldig. Ettersom disse feilene uansett fører
til at Vedtaket er ugyldig som følge av brudd på den generelle utredningsplikten, er det imidlertid
ikke nødvendig for retten å vurdere gyldigheten av Stortingets beslutning.
For helhetens skyld presiseres det for øvrig at ovennevnte kun gjelder tillatelsene som ble gitt i BSØ,
ettersom åpningen knytter seg til disse. Anførslene om saksbehandlingsfeil gjelder like fullt samtlige
av tillatelsene:
For alle tillatelsene gjør Miljøorganisasjonene gjeldende (og gjorde for tingretten) at forvaltningen
er forpliktet til å gjøre en grundig saksbehandling forut for tildelingen, herunder utrede og vurdere
om tillatelsene bør gis ut fra en avveining av tillatelsens samfunnsøkonomiske nytteverdi opp mot
tillatelsenes iboende miljøskadevirkninger. Staten har gjort det klart at forvaltningen overhodet

ikke gjør noen slik vurdering ved tildelingstidspunktet.
I den utstrekning det er riktig at forvaltningen aldri foretar slike vurderinger i forbindelse med
tildelingsvedtaket er det for øvrig riktig at anførselen er mer enn «et angrep på saksbehandlingen i
den konkrete saken» (Anketilsvaret s.13). Det er imidlertid galt når staten samtidig gir uttrykk for
at anførselen er et angrep på «hele lovens system». Det følger av lovverket, herunder
forvaltningsloven § 17 og Grunnloven § 112, at forvaltningen er forpliktet til å gjøre slike
vurderinger. Anførselen er derfor ikke et angrep på lovens system, men et angrep på forvaltningens
lovstridige praksis og manglende etterlevelse av lovens system.
For å unngå misforståelse her ber vi staten avklare om vi har forstått Staten riktig når vi legger til
grunn at forvaltningen ikke gjør noen som helst økonomiske vurderinger i forbindelse med tildeling
av utvinningstillatelser.
***
Dette prosesskriv lastes opp elektronisk i Aktørportalen.

Side 11 av 12

7046
Advokatfirmaet Glittertind AS

Emanuel Feinberg
Advokat

Wahl-Larsen Advokatfirma AS

Cathrine Hambro
Advokat
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Dok 39

Advokat Fredrik Sejersted
Regjeringsadvokaten
Postboks 8012 DEP
0030 OSLO

Deres referanse

Vår referanse

Dato

2016-0727 FSE

18-060499ASD-BORG/03

13.08.2019

Natur og Ungdom m.fl. - Staten ved Olje- og energidepartementet
Jeg viser til prosesskriftet 12. august 2019 fra Foreningen Greenpeace Norden m. fl.
Som det framgår av prosesskriftet, melder Naturvernforbundet seg nå som partshjelper.
Ankemotparten gis frist til 27.08.2019 for å bestride partshjelpen, jf. tvisteloven § 15-7 andre
ledd.
Innen samme frist bes også om kommentar til siste avsnitt side 11 i prosesskriftet, der det bes
om at staten avklarer om forvaltningen «ikke gjør noen som helst økonomiske vurderinger i
forbindelse med tildeling av utvinningstillatelser.»

Borgarting lagmannsrett

Øystein Hermansen
lagdommer

Kopi:

Advokat Cathrine Hambro
Advokat Emanuel Feinberg

Postadresse

Sentralbord

Saksbehandler

Postboks 2107 Vika, 0125 Oslo

21 55 80 00

Ingerid Helene Sandberg

Kontoradresse

Telefaks

Keysers gate 13, 0165 Oslo

Bankgiro

Organisasjonsnummer

Telefon

Ekspedisjonstid

Internett/E-post

21 55 81 17

0800-1545 (1500)

http://domstol.no/borgarting
borgadm@domstol.no
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Oljefunn nord for oljefunnet 7324/8-1
(Wisting) i Barentshavet – 7324/6-1
20.08.2019 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 855
har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 7324/6-1.
Brønnen er boret om lag 30 kilometer nordøst av oljefunnet 7324/8-1 (Wisting) og
350 kilometer nord for Hammerfest.
Hensikten med brønnen var å påvise olje i to reservoarnivåer i midtre del av
Snaddformasjonen av sentrias alder. Sekundært skulle brønnen teste
reservoaregenskapene i nedre del av Snaddformasjonen, samt i et grunnere
reservoarnivå i Støformasjonen av mellomjura alder. Letemålene i
Snaddformasjonen var i fluviale sandsteiner.
Brønn 7324/6-1 traff på et om lag 60 meter sandsteinslag med dårlig
reservoarkvalitet i øvre del av Snaddformasjonen. Reservoaret er vannførende
med spor av olje. Reservoaret er på samme stratigrafiske nivå som der det ble
påvist olje i brønn 7325/4-1 (Gemini Nord).
I midtre del av Snaddformasjonen traff brønnen på en om lag 15 meter
oljekolonne med dårlig reservoarkvalitet. Olje/vann-kontakten er påtruffet i
brønnen på 1354 meter dyp. Dette reservoaret er på tilsvarende stratigrafisk nivå
som gassfunnet 7324/3-1 (Intrepid Eagle).
I nedre del av Snaddformasjonen ble det påtruffet et 45 meter vannførende
sandsteinslag med dårlig reservoarkvalitet. I Støformasjonen ble det påtruffet om
lag 20 meter vannførende sandstein med god reservoarkvalitet.
Foreløpige beregninger av størrelsen på funnet er mellom 3 og 10 millioner
standard kubikkmeter (Sm³) utvinnbar olje. Rettighetshaverne vil vurdere funnet
sammen med andre funn/prospekter i nærheten med hensyn til en mulig videre
oppfølging.
Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er samlet inn omfattende mengder
data og tatt prøver.
Dette er den andre letebrønnen i utvinningstillatelse 855. Tillatelsen ble tildelt i 23.
konsesjonsrunde i 2016. Brønn 7324/6-1 ble boret til et vertikalt dyp av 1569 meter
under havflaten, og ble avsluttet i Snaddformasjonen i sentrias. Havdypet er 449
meter. Brønnen er permanent plugget og forlatt.
Brønn 7324/6-1 ble boret av boreinnretningen West Hercules, som nå borer
undersøkelsesbrønn 6407/3-2 i utvinningstillatelse 796, der Equinor Energy AS er
operatør.
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Prosesskriv til Borgarting lagmannsrett
Oslo, 27.08.2019
2016-0727 FSE/ANW

PROSESSKRIV
TIL
BORGARTING LAGMANNSRETT
Sak nr:

18-060499ASD-BORG/03

Ankende part:

Föreningen Greenpeace Norden
Postboks 33 Torshov, 0412 OSLO
Natur og Ungdom
Torggata 34, 0183 OSLO

Partshjelpere:

Besteforeldrenes klimaaksjon
c/o Lund & Co
Akersgata 30, 0158 OSLO
Naturvernforbundet
Mariboes gate 8
0184 OSLO

Prosessfullmektiger:

Advokat Cathrine Hambro
Wahl-Larsen Advokatfirma AS
Fr. Nansens pl. 5, 0160 OSLO
Advokat Emanuel Feinberg
Advokatfirmaet Glittertind AS
Postboks 1383 Vika, 0114 Oslo

Ankemotpart:

Staten v/Olje- og energidepartementet
Postboks 8148 Dep
0033 OSLO

Prosessfullmektig:

Regjeringsadvokaten
v/Regjeringsadvokat Fredrik Sejersted
Postboks 8012 Dep
0030 OSLO

Rettslige
medhjelpere:

Advokat Anders Wilhelmsen, Regjeringsadvokaten
Advokat Ane Sydnes Egeland, Regjeringsadvokaten

POSTADRESSE:
POSTBOKS 8012 DEP
0030 OSLO

TELEFON: + 47 22 99 02 00 / +47 22 99 02 01
TELEFAKS: +47 22 99 02 50
E-POST: FSE@REGJERINGSADVOKATEN.NO

BESØKSADRESSE:
UNIVERSITETSGATA 8
OSLO
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*****

1

INNLEDNING

Vi viser til ankende parters prosesskriv av 12. august og rettens brev med frist for å bestride
partshjelp fra Naturvernforbundet og for å kommentere ankende parters ønske om at staten
avklarer om forvaltningen «ikke gjør noen som helst økonomiske vurderinger i forbindelse med
tildeling av utvinningstillatelser». Dette vil bli kommentert i det følgende.
Prosesskrivet, og prosesskrivet av 29. juli, foranlediger også enkelte andre kommentarer. I tillegg
har det tilkommet en del ny dokumentasjon i den løpende politiske debatten om
petroleumsutvinning på norsk sokkel generelt og i Barentshavet spesielt. Dette vil vi komme
tilbake til i et prosesskriv vi tar sikte på å få ferdigstilt medio september.

2

PARTSHJELP

Staten vil ikke bestride at Naturvernforbundet trer inn som partshjelper for ankende parter i
saken.

3

ØKONOMISKE VURDERINGER

Ved tildeling av tillatelser i forbindelse med petroleumsvirksomhet følger forvaltningen systemet
i petroleumsloven og petroleumsforskriften. Prosessen for tildeling av utvinningstillatelser er
nærmere regulert i petroleumsforskriften kap. 3. Etter § 8 første ledd bokstav g) skal en søknad
om utvinningstillatelser inneholde en «økonomisk evaluering av det eller de områder det søkes
om utvinningstillatelse for». I forbindelse med tildeling av utvinningstillatelser er det altså
petroleumsselskapene som foretar de økonomiske vurderingene. Denne vurderingen er basert
på de muligheter søkeren ser for å finne olje og gass i det aktuelle området, som igjen er basert
på søkerens vurdering av de geologiske forholdene, som søknaden også skal inneholde en
angivelse av, jf. § 8 første ledd bokstav f).
Rammene for forvaltningens vurdering av søknaden er gitt i petroleumsforskriften § 10. Det
følger av bestemmelsen at det skal legges vekt på hensynet til best mulig ressursforvaltning. I
dette inngår da en vurdering av det søkeren har ment om geologien og økonomien i det aktuelle
området. Det må understrekes at begge vurderingene gjøres med stor usikkerhet. Det er først
når det gjøres et faktisk funn, det er mulig å mene noe om det vil lønne seg å utvinne det som er
funnet.
*****
Oslo, 27. august 2019
REGJERINGSADVOKATEN

Fredrik Sejersted
Regjeringsadvokat
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Advokat Emanuel Feinberg
Advokatfirmaet Glittertind AS
Postboks 1383 Vika
0114 OSLO

Deres referanse

Vår referanse

Dato

18-060499ASD-BORG/03

28.08.2019

Natur og Ungdom m.fl. - Staten ved Olje- og energidepartementet
Undertegnede er oppnevnt som rettens leder til ankeforhandlingen. Dette innebærer at jeg
også vil forestå den videre saksforberedelsen fram til ankeforhandlingen.
1. Jeg gjør oppmerksom på at min kone, Wenche Elizabeth Arntzen, var en av ankeutvalgets
dommere ved Høyesteretts beslutning om ikke å tillate direkte anke for Høyesterett. Jeg kan
for egen del ikke se at dette gjør meg inhabil. Jeg er heller ikke kjent med andre forhold som
rokker ved min habilitet. Dersom noen av partene har innsigelser mot min habilitet, ber jeg
om at slike framsettes innen 9. september 2019.
2. Naturvernforbundet har erklært partshjelp på de ankende parters side. Erklæringen er ikke
bestridt. Vilkårene for partshjelp etter tvisteloven § 15-7 første ledd bokstav b anses oppfylt,
og partshjelp tillates.
2. Ankeforhandlingen vil bli gjennomført i den største salen vi har tilgjengelig på
ankeforhandlingstidspunktet. Vi arbeider også med muligheten for eventuelt å låne en større
sal i Oslo tinghus (tingretten), men dette vil først kunne avklares primo oktober. «Eirik
Jensen-saken» og «Lime-saken» – som begge skal iretteføres i den perioden nærværende sak
er til ankeforhandling – gjør at de to største salene i Oslo allerede vil være i bruk.
3. Lagmannsretten har mottatt forespørsel om filmopptak av ankeforhandlingen. Forespørsler
er kommet fra produksjonsselskapet MOTLYS og foretaket Thomas Østby Plymserafin.
Henvendelsene kan leses i Aktørportalen. Frist for eventuelle bemerkninger i anledning
forespørslene er 9. september 2019.
4. Pr. nå ser jeg ikke behov for saksforberedende møte/ytterligere planleggingsmøte, men
mottar gjerne prosessfullmektigens syn her – gjerne innen 9. september 2019.
-Likelydende brev er sendt alle prosessfullmektigene.
Postadresse

Sentralbord

Saksbehandler

Postboks 2107 Vika, 0125 Oslo

21 55 80 00

Ingerid Helene Sandberg

Kontoradresse

Telefaks

Keysers gate 13, 0165 Oslo

Bankgiro

Organisasjonsnummer

Telefon

Ekspedisjonstid

Internett/E-post

21 55 81 17

0800-1545 (1500)

http://domstol.no/borgarting
borgadm@domstol.no
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Borgarting lagmannsrett

Eirik Akerlie
lagmann

Borgarting lagmannsrett
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Borgarting lagmannsrett
Lastet opp i Aktørportalen

Oslo, 13. september 2019
Sak nr.: 10102-501
Dok.nr.: 6DZNQ6CFDSAV-565785534-505

PROSESSKRIV
TIL
BORGARTING LAGMANNSRETT
Sak nr.:

18-060499ASD-BORG/03

Ankende part::

Foreningen Greenpeace Norden
BOX 15164, 04 65 Stockholm, Stockholms lan
Natur og Ungdom
Torggata 34,0183 OSLO

Partshjelpere:

Besteforeldrenes klimaaksjon
c/o Lund & Co, Akersgt 30, 0158 Oslo
Naturvernforbundet
Mariboes gate 8, 0184 Oslo

Prosessfullmektigeer:

Advokat Cathrine Hambro
Wahl-Larsen Advokatfirma AS
Fridtjof Nansens plass 5, 0160 Oslo
Advokat Emanuel Feinberg
og rettslig medhjelper Dagny Ås Hovind
Advokatfirmaet Glittertind AS
PB 1383 Vika, 0114 Oslo

Innankede::

Staten ved Olje- og energidepartementet
Postboks 8148 Dep, 0033 Oslo

Prosessfullmektig:

Regjeringsadvokaten
v/ Regjeringsadvokat Fredrik Sejersted
og rettslige medhjelpere Anders Wilhelmsen og Ane
Egeland

7055
Vi viser til statens prosesskriv av 27. august, der staten blant annet kommenterer
Miljøorganisasjonenes provokasjon knyttet til økonomiske vurderinger i forbindelse med tildeling.
Slik det fremgår av statens prosesskriv foretar ikke staten noen selvstendig økonomisk vurdering
ved tildeling av utvinningstillatelser, men petroleumsselskapenes vurderinger spiller inn i statens
søknadsvurdering.
Ettersom vi flere ganger har bedt om å få oversendt alle de økonomiske vurderinger staten har
foretatt i forbindelse med både åpningsprosessen og tildelingen, antar vi at det ikke finnes noen
skriftlig nedfelt vurdering av søknadene der det direkte eller indirekte fremgår hvordan staten
hensyntar/vurderer petroleumsselskapenes vurderinger. I den utstrekning det likevel mot
formodning finnes slike skriftlige vurderinger gjentas provokasjonen.
Ettersom vi forstår staten slik at statens økonomiske vurderinger i tildelingsfasen langt på vei speiler
petroleumsselskapenes økonomiske vurderinger provoserer vi fremlagt petroleumsselskapenes
søknader der de økonomiske vurderingene/utregningene fremgår. Provokasjonen gjelder de
søknadene som ledet til tildelinger i 23. konsesjonsrunde.

***
Dette prosesskriv lastes opp elektronisk i Aktørportalen.

Advokatfirmaet Glittertind AS

Emanuel Feinberg
Advokat

Wahl-Larsen Advokatfirma AS

Cathrine Hambro
Advokat
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Prosesskriv til Borgarting lagmannsrett
Oslo, 27.09.2019
2016-0727
FSE/ANW/ASE

PROSESSKRIV
TIL
BORGARTING LAGMANNSRETT
Sak nr:

18-060499ASD-BORG/03

Ankende parter:

Föreningen Greenpeace Norden
Postboks 33 Torshov, 0412 OSLO
Natur og Ungdom
Torggata 34, 0183 OSLO

Partshjelpere:

Besteforeldrenes klimaaksjon
c/o Lund & Co
Akersgata 30, 0158 OSLO
Naturvernforbundet
Mariboes gate 8, 0184 OSLO

Prosessfullmektiger:

Advokat Cathrine Hambro
Wahl-Larsen Advokatfirma AS
Fr. Nansens pl. 5, 0160 OSLO
Advokat Emanuel Feinberg
Advokatfirmaet Glittertind AS
Postboks 1383 Vika, 0114 Oslo

Ankemotpart:

Staten v/Olje- og energidepartementet
Postboks 8148 Dep
0033 OSLO

Prosessfullmektig:

Regjeringsadvokaten
v/Regjeringsadvokat Fredrik Sejersted
Postboks 8012 Dep
0030 OSLO

Rettslige
medhjelpere:

Advokat Anders Wilhelmsen, Regjeringsadvokaten
Advokat Ane Sydnes Egeland, Regjeringsadvokaten

POSTADRESSE:
POSTBOKS 8012 DEP
0030 OSLO

TELEFON: + 47 22 99 02 00 / +47 22 99 02 01
TELEFAKS: +47 22 99 02 50
E-POST: FSE@REGJERINGSADVOKATEN.NO

BESØKSADRESSE:
UNIVERSITETSGATA 8
OSLO
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1

INNLEDNING

Som bebudet i vårt prosesskriv av 27. august vil vi i dette prosesskrivet komme med noen
ytterligere kommentarer til ankende parters prosesskriv av 29. juli og 12. august, og fremlegge
en del ny dokumentasjon i den løpende politiske debatten om petroleumsutvinning på norsk
sokkel generelt og i Barentshavet spesielt.
Avslutningsvis vil vi besvare provokasjonene fremsatt i ankende parters prosesskriv av 13.
september.

2

KOMMENTARER TIL ANKENDE PARTERS PROSESSKRIV

2.1

Sakskostnader

I prosesskrivet av 29. juli redegjør ankende parter for sitt syn om at de uansett utfall av saken
ikke bør pålegges å dekke statens sakskostnader. Staten er ikke enig i det.
For det første er ikke staten enig i at miljøhensyn er noe som automatisk tilsier at en part bør
fritas for kostnadsansvar, slik ankende parter synes å mene. I forarbeidene til
miljøinformasjonsloven (Ot. prp. nr. 116 (2001-2002)), som ankende parter viser til, uttaler
departementet på side 137 at det «generelle omkostningsnivået ved føring av saker for
domstolene i Norge ikke er i strid med Århuskonvensjonen artikkel 9». Staten kan for øvrig ikke se
at Århuskonvensjonen har betydning for sakskostnadsspørsmålet i denne saken. Den som
anlegger et søksmål til forfølgelse av sine private krav må dekke motpartens sakskostnader selv
om dette er byrdefullt for individet. Det er ikke noe som tilsier at kostnadsansvaret er mer
byrdefullt å bære for miljøorganisasjoner enn andre subjekter.
For det andre er statens kostnadskrav i denne sammenheng beskjedent – kr 580 000 for
tingretten. Ankende parters kostnadskrav var til sammenligning totalt kr 3 242 000. Det som i så
fall gjør at det er vanskelig å gå til domstolen med denne typen krav må da først og fremst være
kostnader til egen prosessfullmektig, og ikke det å måtte dekke statens sakskostnader.
2.2

Internasjonalt regelverk og komparativ rett

2.2.1

Overordnet

De ankende parter anfører at Grunnloven § 112 må tolkes i lys av Norges internasjonale
forpliktelser og komparativ rett. Slik staten forstår anførslene fra de ankende parter, anføres ikke
folkerettsbrudd og/eller EMK-brudd som selvstendige grunnlag for ugyldighet.
Verken forhistorien til Grl. § 112/§ 110b eller presumsjonsprinsippet gir etter statens syn
grunnlag for å tillegge folkerettslige prinsipper og EMK den betydningen ved tolkningen som de
ankende parter argumenterer for. Utgangspunktet er at den norske grunnloven tolkes
autonomt, se anketilsvaret på s. 9, og det må klare holdepunkter til for at eksterne kilder skal
tillegges vekt ved tolkningen av en grunnlovsbestemmelse. Staten viser til anketilsvaret punkt 4,
og vil utdype denne argumentasjonen noe i det følgende.
Hva gjelder rettsavgjørelser fra andre land, er disse begrenset til å utgjøre eksempler på hvordan
problemstillinger løses innenfor ulike jurisdiksjoner. De utgjør ingen rettskilde i alminnelig
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forstand ved avgjørelsen av den tvisten som nå står for Borgarting lagmannsrett. Statens
kommentarer til de dommene som er trukket frem av de ankende parter må leses på denne
bakgrunn.
2.2.2

De folkerettslige prinsippenes betydning ved tolkningen av Grl. § 112

Verdenskommisjonen for miljø og utvikling (Brundtlandkommisjonen) og kommisjonens rapport
«Our Common Future» utgjorde et viktig bakteppe for vedtakelsen av Grunnloven § 110 b i
1992. Brundtland-kommisjonens arbeid er trukket frem både av Utenriks- og
konstitusjonskomiteen i Innst. S. nr. 163 (1991–1992) s. 3 og 4 og av Menneskerettighetsutvalget
i Dokument 16 (2011–2012) på s. 243. Brundtlandkommisjonens arbeid bygget bl.a. videre på
erklæringen fra Stockholm-konferansen fra 1972, men kommisjonen fikk også utarbeidet egne
modellprinsipper som landene kunne bruke som inspirasjon for intern lovgivning (bl.a. sitert i
Dok. 16 (2011–2012) på s. 243 høyre spalte).
Etter statens syn tok grunnlovsgiver prinsippene i betraktning ved utformingen av Grl. § 110 b,
samtidig som man valgte en løsning der prinsippene danner grunnlaget for den plikt staten har
etter tredje ledd til å gjennomføre tiltak. Staten stod fritt til å velge en slik rettslig modell når den
valgte å nedfelle prinsippene i nasjonal lovgivning. Det forhold at Stockholm-erklæringen av
1972 og Brundtlandkommisjonens arbeid medvirket til vedtakelsen og utformingen av § 110 b,
betyr imidlertid ikke at forhistorien gir grunnlag for at innholdet i den norske bestemmelsen skal
fastlegges i tråd med en progressiv tolkning av folkerettslige prinsipper.
Det er i denne sammenhengen sentralt å merke seg at grunnlovsgiver i forbindelse med
vedtakelsen av Grl. § 110 b anså at bestemmelsen innebar en grunnlovsfesting av «flere viktige
miljørettslige prinsipper som kan sies å være anerkjent i, og som til dels allerede er nedfelt i
norsk rett», jf. Innst. S. nr. 163 (1991–92) s. 6, venstre spalte, hvor det videre fremgår:
«Det gjelder prinsippene om rett til en viss miljøkvalitet, plikt til å unngå
miljøforringelse og miljøskade, aktsomhetsplikt, grunneierens forvalteransvar og
integrering av miljøhensyn i beslutningsprosesser. Også prinsippet om solidaritet
med framtidige generasjoner er bygget inn.»
Saksordfører Lahnstein gjentok dette i sin redegjørelse for forslaget under stortingsdebatten, se
Forhandlinger i Stortinget nr. 254, 25. mai 1992, s. 3736. Betraktningene bygget på utredninger
foretatt av bl.a. Inge Lorange Backer og Miljøverndepartementet, se bl.a. Innst. S. nr. 163 (1991–
92) s. 4 og 5, hvor det også vises til at disse prinsippene er nedfelt i bl.a. forurensningsloven og
naturvernloven (nå også naturmangfoldloven). Statens syn er at de internasjonale prinsippene
som de ankende parter viser til ikke går lenger enn det som følger av norsk miljørett av lavere
rang enn grunnloven, som også uttrykt i anketilsvaret punkt 4.
Foranlediget av de ankende parters prosesskriv, vil staten knytte noen merknader til de
prinsippene som er særskilt trukket frem. Hensynet til langsiktig perspektiv på ressursutnyttelsen
(«hensynet til etterslekten») er en integrert del av «bærekraftig utvikling», som var et sentralt
begrep i Brundtlandkommisjonens rapport av 1987. Nåværende § 112 første ledd gjenspeiler
dette prinsippet, hvor det sentrale er at myndighetene sørger for økonomisk utvikling og
velferdsøkning for landets innbyggere på en måte som ivaretar ressurs- og eksistensgrunnlag for
fremtidige generasjoner, se også Menneskerettsutvalgets uttalelser i Dokument 16 (2011–2012)
på s. 245 og Innst.187 S (2013–2014) s. 25).
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Etter statens syn er dette perspektivet ivaretatt både gjennom reguleringen av norsk
petroleumsvirksomhet, jf. bl.a. petroleumsloven § 1-3, samt mer alminnelig regulering av
forurensning, jf. forurensningsloven § 1 andre ledd, og naturmangfold i Norge, jf.
naturmangfoldloven § 1. Videre er Norge en pådriver for ambisiøse og langsiktige klimaavtaler
på både regionalt og internasjonalt nivå, gjennom samarbeid med EU og innrapportering av
klimamål i tråd med Parisavtalens forventninger til statene.
Hva gjelder føre var-prinsippet, følger ikke dette direkte av Grl. § 112. Etter statens syn er
uansett regelverk og praksis på petroleumsvirksomhetens område innrettet slik at føre varprinsippet ivaretas. Dette skjer gjennom grundige konsekvensutredninger før åpning av områder
for petroleumsvirksomhet, inkludert offentlige høringer og omfattende politiske prosesser.
Videre er dette et system der det kreves ulike tillatelser for de ulike stadiene knyttet til
petroleumsvirksomhet og et strengt HMS-regelverk som bidrar til å forebygge alvorlige
hendelser og utslipp til miljøet. I tillegg fremlegger regjeringen også forvaltningsplaner for
havområdene og oppdateringer av disse, der det gjøres avveiinger mellom
petroleumsvirksomhet og miljø i lys av ny kunnskap. Dersom føre var-prinsippet skulle tillegges
det innholdet som de ankende parter argumenterer for, ville det omforme prinsippet fra en
rettesnor for vurderingen av faktum ifm. beslutninger som kan påvirke miljøet, til en
forbudsbestemmelse med vidtrekkende betydning for all økonomisk virksomhet.
2.2.3

Særlig om «no harm»-prinsippet

Det folkerettslige prinsippet om at en stat ikke skal tillate aktiviteter på sitt territorium som
vesentlig skader miljøet i en annen stat («no harm»-prinsippet») er ikke nedfelt i Grl. § 112.
Hensynet til andre stater er ivaretatt i nasjonal rett gjennom regler som petroleumsforskriften §
6c bokstav g, hvor det fremgår at konsekvensutredninger av åpningen av et nytt område for
petroleumsvirksomhet skal omfatte konsekvenser for annen stat som kan bli berørt av tiltaket,
og petroleumsforskriften § 22c som gjelder konsekvensutredning ved mulighet for vesentlige
grenseoverskridende miljøvirkninger av utbygging og produksjon av petroleum.
De ankende parters anførsler er imidlertid ikke rettet mot skadefølger i andre land som følge av
aktivitet på norsk territorium. Isteden dreier anførslene seg om en antesipert, fremtidig skade på
klodens klima som følge av klimagassutslipp til atmosfæren fra forbrenning av norskeksportert
petroleum i andre stater. Dette ligger utenfor anvendelsesområdet til både Grl. § 112 og det
folkerettslige «no harm»-prinsippet, som gjelder aktiviteter på statens eget territorium. Dersom
utslipp av klimagasser skulle bli ansett å utgjøre en skadevoldende aktivitet – noe det foreløpig
ikke er tilstrekkelige holdepunkter for i internasjonal rett – vil det i så fall være en aktivitet som
utslippsstaten selv vil stå folkerettslig ansvarlig for.
Når det gjelder det nærmere innholdet i «no harm»-prinsippet, presiseres det fra denne siden
for ordens skyld at folkerettslig ansvar etter denne regelen først er aktuell der det har skjedd en
skade over en viss terskel, se Malcolm N. Shaw, International Law, 8. utg., 2017, Cambridge
University Press, s. 648-9. Det er ingen folkerettslig anerkjennelse for en regel som innebærer
ansvar for risiko for skade, med unntak av «ultra hazardous activities», se Shaw (2017) s. 648.
Prinsippet er lite egnet for å anvendes på fremtidig utvinning av petroleum som vil tilføre karbon
til atmosfæren ved forbrenning i en annen stat etter eksport. Staten viser til at det gjelder
strenge beviskrav, se Shaw (2017) s. 647, og klare krav til årsakssammenheng, for å konstatere
statsansvar. Heller ikke sett i lys av føre var-prinsippet eller prinsippet om forebygging av
miljøskade på annen stat («principle of prevention») kan man oppstille et rettslig forbud mot

Side 4 av 14

7060

REGJERINGSADVOKATEN

eksport av petroleum, og heller ikke et forbud mot å gi tillatelser til letevirksomhet på eget
territorium.
Videre nevnes at i motsetning til hva de ankende parter synes å legge til grunn, gjelder det heller
ikke et absolutt, objektivt ansvar («strict liability») for statene ved skadevirkninger. Den allment
anerkjente standarden for statsansvar i miljøsammenheng er et ansvar for manglende «due
diligence» i tilknytning til den skadevoldende aktiviteten, se Shaw (2017) s. 647. En sentral del av
aktsom opptreden er utførelse av konsekvensutredninger og etablering av varslingsmekanismer
(se også Shaw (2017) s. 653 flg.). Som eksempler på operasjonalisering av disse prinsippene viser
staten til bl.a. Espoo-konvensjonen om grenseoverskridende miljøvirkninger av 22. februar 1991,
og til bestemmelsene i petroleumsforskriften nevnt innledningsvis i dette punktet. I tråd med
det som er skrevet over om ansvar for skade, omfatter plikten til å utrede konsekvenser for
andre stater kun miljøkonsekvensene av aktiviteter på norsk territorium og innenfor norsk
jurisdiksjon, ikke andre staters bruk av petroleum innenfor sitt territorium eller jurisdiksjon.
2.2.4

EMKs betydning ved tolkningen av Grl. § 112

Slik denne siden oppfatter de ankende parters prosesskriv, anfører de at Grl. § 112 skal tolkes i
lys av EMK og EMK-rettslige kilder. Dette er staten uenig i. Grl. § 112 er ikke en av de
bestemmelser som er utformet etter modell fra EMK og som er inntatt i Grunnloven med en klar
kobling til EMK. Høyesteretts uttalelser om at f.eks. Grl. § 102 skal tolkes i lys av sine
folkerettslige forbilder EMK art. 8 og SP art. 8, jf. bl.a. Rt-2015-93 (Maria) avsnitt 57 og 60 og Rt2015-155 (Rwanda) avsnitt 40 og 44, gjør seg ikke gjeldende for Grl. § 112.
De ankende parter anfører også i prosesskrivet på s. 3 at statens tolkning av Grl. § 112 innebærer
at utvinningstillatelsene i 23. konsesjonsrunde er i strid med borgernes materielle rettigheter
etter EMK art. 2 og 8. Slik staten forstår anførselen, er det statens tolkning av Grl. § 112 som
anføres å utgjøre et brudd på EMK. Nærmere bestemt mener de ankende parter at det som
krenker EMK er at staten ikke anerkjenner Grl. § 112 som en rettighetsbestemmelse som kan
påberopes for domstolene til beskyttelse for det globale klimaet. Denne anførselen kan ikke føre
frem. EMK oppstiller ikke materielle krav til hvordan en stat tolker sin egen lovgivning, langt
mindre sin grunnlov. Grunnloven § 112 har klart nok heller ikke et innhold som i seg selv krenker
EMK.
2.2.5

Grl. § 112 gir ikke et rettslig ansvar for forbrenning av petroleum i utlandet

Et spørsmål i saken er om grl. § 112 oppstiller et rettslig ansvar for forbrenning i utlandet av
petroleum eksportert fra Norge. Tingretten kom til at utslipp i utlandet faller utenfor
anvendelsesområdet til grl. § 112, se tingrettens dom s. 18-20. Dette var i tråd med statens
anførsler for tingretten, som ble utdypet i punkt 3.2 i anketilsvaret. De ankende parter anfører i
prosesskrivet 12. august 2019 at folkerettslige og komparative kilder tilsier at slike utslipp
omfattes av Grl. § 112. Foranlediget av disse anførslene vil staten her komme med noen
ytterligere merknader til spørsmålet.
Norge har ikke ansvar for hva andre stater foretar seg innenfor sine territorier, verken etter
norsk eller internasjonal rett. Verken ordlyden eller forarbeidene til Grl. § 110 b tilsier at
bestemmelsen endrer dette fundamentale premisset. At myndighetenes forpliktelser etter
grunnloven gjelder for norsk territorium lå også til grunn for Menneskerettsutvalgets
vurderinger, se f.eks. kommentaren til forslaget til § 110, Dok. 16 s. 242:
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«I likhet med øvrige grunnlovsbestemmelser gjelder myndighetenes forpliktelser
bare for personer som befinner seg på norsk territorium.»
Den problemstillingen de ankende parter i realiteten reiser, er om Grl. § 112 forbyr eksport av
norsk petroleum til utlandet på grunn av det karbonpotensialet som ligger i produktet.
Problemstillingen faller etter statens syn utenfor ordlyden og er ikke berørt i forarbeidene. Dette
alene tilsier at Grl. § 112 ikke kan tillegges et slikt innhold. Videre er den politiske siden av
problemstillingen – om Norge som følge av global oppvarming bør nedskalere
petroleumsvirksomheten – blitt behandlet av Stortinget ved flere anledninger. Det har ved alle
tilfeller vært et bredt flertall for å fortsette med dagens petroleumspolitikk, noe som tilsier at
Stortinget som grunnlovsgiver ikke har gitt et rettslig forbud mot innholdet i denne politikken.
Det er heller ikke rettslige holdepunkter for at EMK artikkel 2 eller artikkel 8 innebærer et
generelt forbud mot å gi nye tillatelser til å lete etter, produsere og potensielt sett eksportere
petroleum. Dette følger heller ikke av de folkerettslige prinsippene de ankende parter viser til.
Når det gjelder dommen avsagt av «Land and Environment Court» i New South Wales i Australia
8. februar 2019, gjaldt denne et søksmål fra selskapet Gloucester Resources Limited mot
Australias «Minister for Planning». Myndighetene hadde avslått en søknad om konsesjon for å
åpne en gruve for metallurgisk kull. Domstolen konkluderte med at avslaget var gyldig.
Myndighetene hadde hatt anledning til å avslå søknaden, med henvisning til en kombinasjon av
negative konsekvenser. Dette var blant annet store negative sosiale og miljømessige
konsekvenser på det lokale plan, som følge av lokaliseringen av gruven i et viktig naturområde i
nærheten av en by.
Domstolen var enig med myndighetene i at det var relevant å ta i betraktning at metallurgisk kull
ville føre til karbonutslipp uansett hvor det ble forbrent, og at avslaget var positivt sett opp mot
målsetningene i Parisavtalen. Dette ble altså gjort i konteksten av et spørsmål om statlige
myndigheter har adgang til å vektlegge det totale karbonpotensialet i hele «livsløpet» til fossile
brennstoffer i sine nasjonale beslutninger, også for et eksportprodukt, samt se dette i
sammenheng med andre utslippskilder nasjonalt og internasjonalt. Dette er et annet spørsmål
enn om statlige myndigheter har en rettslig plikt til å utrede og vurdere dette ved innvilgelsen av
enhver søknad for å lete etter og utvinne fossile brennstoff. Det er også et annet spørsmål enn
det de ankende parter oppstiller, nemlig om Grl. § 112 innebærer et forbud mot innvilgelse av
slike søknader.
Etter statens syn illustrerer den australske dommen nettopp at dersom en stat politisk ønsker å
begrense utslipp ved å redusere produksjonen av fossile brennstoff (som alternativ eller
supplement til reduksjon i forbruk), så vil det – basert på en nærmere vurdering av det gjeldende
regelverk – kunne være rettslig rom for dette. Ut over å tjene som et eksempel på dette, kan
ikke staten se at førsteinstansavgjørelsen innenfor et «common law»-rettssystem som Australia
har noen særlig overføringsverdi til saken som Borgarting lagmannsrett skal behandle.
2.2.6

Betydningen av globale utslipp ved vurderingen av gyldighetsspørsmålet

I de ankende parters øyne forsøker staten å «relativisere bort» karbonpotensialet i
utvinningstillatelsene. Staten forstår det slik at de ankende parter anfører et slags tålegrenseresonnement kjent fra miljøretten, med den modifikasjon at Norge skal holdes ansvarlig for
potensialet for utslipp selv om utslippene vil skje innenfor andre staters territorium og kontroll.
Videre skal potensialet for utslipp ikke begrenses til det som kan knyttes direkte til

Side 6 av 14

7062

REGJERINGSADVOKATEN

tvistegjenstanden (utvinningstillatelsene). Isteden skal gyldigheten av utvinningstillatelsene
avhenge av om myndighetene i forbindelse med 23. konsesjonsrunde tok i betraktning alle reelle
og potensielle utslippskilder på globalt nivå.
Etter statens syn mangler et slikt syn grunnlag i rettskildene, men det ville også innebære en
uhensiktsmessig saksbehandling innenfor petroleumssektoren og andre utslippsgenererende
sektorer som industri, landbruk, transport m.m. Det er gode grunner for at de overordnede
vurderingene av norsk petroleumsvirksomhet og klimapolitikk ikke skjer innenfor rammene av
tildeling av utvinningstillatelser, men isteden i konteksten av ulike stortingsmeldinger,
representantforslag og de årlige nasjonalbudsjettene. Det er innenfor disse rammene at den
overordnede diskusjonen hører hjemme, ikke innfor rammene av et gyldighetssøksmål rettet
mot 23. konsesjonsrunde.
Slik staten ser saken, har den ikke-rettskraftige, nederlandske Urgenda-dommen liten
overføringsverdi til saken som står for Borgarting lagmannsrett. Det nederlandske søksmålet gir
imidlertid et bakteppe for å forstå hvor vidtgående det norske søksmålet er. I det norske
søksmålet ber de ankende parter norske domstoler om å sensurere ett enkeltstående nasjonalt
tiltak i lys av globale klimagassutslipp. Den nederlandske saken, på sin side, gjelder en påstand
om fastsettelsesdom for at den nederlandske staten må kutte sine nasjonale utslipp med minst
25 % innen utgangen av 2020. Søksmålet gjelder nasjonale nederlandske utslipp av klimagasser,
og berører ikke hvilke tiltak staten skal igangsette, eller avstå fra, for å oppfylle kravet til
utslippskutt. Dette understrekes flere steder i dommen, blant annet i avsnitt 68 hvor det
fremgår: «... the State retains complete freedom to determine how it will comply with the
order.»
2.3

Saksbehandlingen

Det er fremdeles noe uklart for staten på hvilken måte de ankende parter mener at det er gjort
en saksbehandlingsfeil i tildelingsvedtaket ved at det ikke er gjort en utredning av de
samfunnsøkonomiske konsekvensene av vedtaket. For staten ser det ut til at ankende parter
anfører to grunnlag for at dette utgjør en saksbehandlingsfeil: For det første at den
samfunnsøkonomiske beregningen som ble gjort ved åpningen av BSØ i 2013 var mangelfull, og
for det andre at det følger av forvaltningsloven § 17 og grl. § 112 at det også på tildelingsstadiet
må gjøres utredninger av samfunnsøkonomiske konsekvenser.
Det første er et angrep på åpningsprosessen i 2013, og ikke et angrep på tildelingsvedtaket som
sådan. Ankende parter uttaler på side 11 i prosesskrivet av 12. august at «det følger logisk av de
ankende parters anførsler at også Stortingets åpningsvedtak er basert på mangelfull utredning
og feil faktum». Staten forstår dette som at de ankende parter mener at lagmannsretten
prejudisielt må ta stilling til om åpningen av BSØ i 2013 bygget på et lovlig grunnlag. Dersom det
ikke er tilfelle, og åpningen av den grunn er ugyldig, kan det lede til at tildelingsvedtaket er
ugyldig for de blokken som ligger i BSØ. Det er på det rene, slik ankende parter påpeker i
prosesskrivet av 12. august, at det ikke fattes noe formelt vedtak om åpning av et nytt
havområde for petroleumsvirksomhet. I og med åpningen, fattes det like fullt en beslutning om
som må tilfredsstille de krav som følger av petroleumsloven § 3-1. Det er på dette nivået i
prosessen den feilen ankende parter påberoper seg må plasseres, ikke i prosessen som ledet
frem til tildeling av utvinningstillatelser i 23. konsesjonsrunde som sådan.
Det andre er et angrep på petroleumslovens system. Det er på det rene at petroleumsloven ikke
krever at det gjøres samfunnsøkonomiske utredninger knyttet til vedtak om tildeling av
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utvinningstillatelser etter petroleumsloven § 3-3, men ved vedtak om åpning av områder for
petroleumsvirksomhet etter § 3-1 og ved planer for utbygging og drift av
petroleumsforekomster, jf. § 4-2. Staten mener petroleumsloven tilfredsstiller de krav som
følger av grl. § 112. Den alminnelige forvaltningsretten har på dette punkt ikke selvstendig
betydning ved siden av spesialreglene i petroleumsloven.
2.4

Anmodninger om bevistilgang

I ankende parters prosesskriv av 13. september ber de ankende parter staten legge frem bevis
på to punkter: For det første ber de ankende parter staten legge frem det som måtte finnes av
dokumentasjon som viser statens økonomiske vurderinger på stadiet for åpnings- og
tildelingsprosesser. For det andre ber de ankende parter staten legge frem
petroleumsselskapenes søknader om utvinningstillatelser i 23. konsesjonsrunde som viser
økonomiske vurderinger.
Ankende parter har tidligere bedt om å få fremlagt «samtlige vurderinger staten har gjort av
hvilken samfunnsøkonomisk nytteverdi som Lisensvedtaket vil føre til, og enhver vurdering som
belyser spørsmålet om den samfunnsøkonomiske nytteverdien forbundet med Lisensvedtaket
rettferdiggjør Lisensvedtakets negative miljøkonsekvenser» (vår understrekning) (se ankende
parters prosesskriv til Oslo tingrett av 19. januar 2017). Til dette opplyste staten at det ikke
gjøres noen «spesifikke særskilte samfunnsøkonomiske utredninger» opp mot vedtak om tildeling
av utvinningstillatelser» (vår understrekning) (se statens prosesskriv til Oslo tingrett av 17.
februar 2017). Temaet ble deretter kommentert i den videre utvekslingen av prosesskriv under
saksforberedelsen for tingretten.
I statens prosesskriv av 27. august d.å. gjorde vi oppmerksom på at det i søknadene om
utvinningstillatelse er et krav om at selskapene gjør en økonomisk evaluering av de områdene
det søkes om utvinningstillatelse for, og at det i dette naturligvis ligger at
petroleumsmyndighetene vurderer dette som et ledd i sin vurdering av hvem som skal få
utvinningstillatelser. Dermed ber nå de ankende parter om at det som gjøres av økonomiske
vurderinger legges frem, derunder de deler av søknadene fra petroleumsselskapene som
omhandler dette temaet.
Staten ønsker å være imøtekommende for de ankende parters ønske om dokumenttilgang, men
de dokumenter som nå etterspørres er det ikke kurant å legge frem.
Når det gjelder petroleumsselskapenes søknader om utvinningstillatelser er disse å betrakte som
forretningshemmeligheter, og de er dermed unntatt offentlighet, jf. petroleumsforskriften § 85,
og de er gjenstand for bevisforbud etter tvisteloven § 22-10.
Selskapene på norsk sokkel konkurrerer på kompetanse knyttet til forståelse av geologi, og de
økonomiske vurderingene som gjøres er basert på forståelsen av geologien. Søknaden til et
selskap i et spesielt område inneholder derfor svært sensitive data for et selskap. Hele det
norske konsesjonssystemet bygger på at selskapene stoler på at norske myndigheter håndterer
de sensitive opplysningene de frivillig gir fra seg på en trygg måte. Dette er bakgrunnene for
petroleumsforskriften § 85, som sier at opplysningene er taushetsbelagte i 20 år etter at vedtak
om tildeling av utvinningstillatelser er fattet. Myndighetenes ivaretakelse av opplysningene og
selskapenes tillit til dette sikrer at søknadene er så gode og informative som mulig og bidrar til at
tildelingen av utvinningstillatelser baseres på så riktige og fullstendige opplysninger som mulig.
Dersom selskapene ikke kan stole på at myndighetene håndterer dette på en god måte, vil
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konkurransen kunne bli skadelidende og selskapene vil kunne bli mer restriktive når det gjelder
hvilke data og tolkninger de legger frem i søknaden.
Når det gjelder petroleumsmyndighetenes vurderinger av søknadene er disse
grunnlagsmateriale for den regjeringskonferansen som til syvende og sist tar stilling til
søknadene og de notater som legges frem der. Vurderingene er dermed omfattet av
bevisforbudet i tvisteloven § 22-2. Vurderingene er også å betrakte som
forretningshemmeligheter ettersom de bygger på selskapenes søknader. Dermed er de også
omfattet av bevisforbudet i tvisteloven § 22-10.
Den praktiske behandlingen av søknadene kan imidlertid beskrives uten å avsløre opplysninger
underlagt bevisforbud, og er som følger:
Ved søknadsfristens utløp begynner Oljedirektoratet (OD) å gjennomgå søknadene. Rett i
etterkant av søknadsfristen utarbeider OD en sammenstilling av søknadsbildet. Deretter går OD
mer i dybden på søknadene og leverer et søknadssammendrag til OED, der hvem som har søkt
hvor og eventuelle oppfølgingspunkter beskrives. Dette er et svært grovskisset produkt for å få
frem problemstillinger som kan ha betydning for tildelinger. Samtidig med at OD lager denne
fremstillingen, starter geologene å gjennomgå alle søknader som har kommet inn. Søknadene
blir inndelt etter områder og leses uavhengig av to geologer. I konkurranseområder er det de
samme to geologene som leser alle søknadene, slik at vurderingen av kvaliteten på søknaden blir
lik innenfor et konkurranseområde.
Når søknadene er gjennomgått og OD har kvalitetssikret sitt arbeid produseres en rapport om
søknadsevaluering. Dette blir så presentert for OED, som begynner arbeidet med å sette
sammen rettighetshavergrupper sammen med OD. Det legges vekt på at de selskapene med best
geologisk forståelse får tildeling, gitt at de oppfyller de krav til tildeling som er stilt i
utlysningsteksten.
OD tar utgangspunkt i sin prospektdatabase for å gi et bilde av ressursestimatet for hvert enkelt
areal som kan være gjenstand for tildeling. Dette regnearket inneholder en oversikt over
potensielle ressurser i området og en forenklet nåverdiberegning. Dette er utgangspunktet for
beslutningen regjeringen tar om i hvilke områder staten skal forbeholde seg en SDØE-andel.
Alle selskaper som har søkt blir invitert til forhandlingsmøter. Disse møtene gjennomføres for
hvert selskap som har søkt, og har til hensikt å avklare hvordan selskapene stiller seg til
myndighetenes forslag til areal og arbeidsprogram innenfor det arealet de har søkt på.
Selskapene kan svare i møtet og må svare skriftlig på det som blir fremlagt innen syv dager. Når
disse brevene er mottatt fra alle søkerne, setter departementet sammen et forslag til
rettighetshavergrupper. Dette forslaget blir lagt frem for regjeringen.
For hver konsesjonsrunde utarbeides det en veileder for hva søknadene bør inneholde.
Veilederen for 23. konsesjonsrunde fremlegges som bevis:
Bilag 1:

23. konsesjonsrunde, veileder til søknad om utvinningstillatelse

I kapittel 3.2 i søknadene utarbeides det en geologisk og teknisk-økonomisk evaluering av hvert
enkelt prospekt. Det gis en kortfattet beskrivelse av prospektet/prospektene med særlig fokus
på kritiske forhold, det dokumenteres og begrunnes estimering av ressursene i
prospektet/prospektene og det beskrives funnsannsynligheter. Deretter gjennomføres det en
lønnsomhetsberegning med tilhørende teknologiske forutsetninger. Økonomiske nøkkeltall som
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ligger til grunn for søknad om tildeling av areal, skal beregnes for hvert enkelt prospekt og/eller
for den kombinasjon av prospekter som antas å gi den mest lønnsomme utbyggingen. Det skal
gå klart frem hvilke forutsetninger som ligger til grunn for de økonomiske beregningene.
Utbyggings- og transportløsninger som ligger til grunn, skal beskrives og illustreres.
Det er viktig å påpeke at størrelsen på de utvinnbare ressurser, og dermed også verdien av
ressursene i et område, kun kan avklares gjennom leteboringer. For 23. konsesjonsrunde gjelder
dette spesielt BSØ. Den geologiske kunnskapen om området var begrenset ved tildeling, da
Norge og Russland siden begynnelsen av 1980-tallet hadde vært enige om et moratorium for
videre petroleumsaktivitet i området.
Uavhengig av bevisforbud stiller staten spørsmål ved om det er behov for å få fremlagt de
konkrete opplysningene om dette i denne saken. Det er på det rene at det ikke gjøres noen slik
samfunnsøkonomisk nyttevurdering ved tildeling av utvinningstillatelser som ankende part
anfører at kan være relevant ved vurderingen etter sin subsidiære anførsel om at grl. § 112
inneholder en relativ terskel der samfunnsøkonomisk nytte kan innebære at inngrep i retten til
miljø tillates. Staten har heller ikke noen subsidiær anførsel i saken om at det gjøres noen
vurdering som kan tilfredsstille en relativ terskel. Statens anførsel er at § 112 ikke inneholder
noen slik relativ terskel.
Rent praktisk kan vi også nevne at søknadene i en konsesjonsrunde er omfattende - i
gjennomsnitt ca 300 sider pr søknad, hvorav gjennomsnittet for den geologiske og tekniskøkonomiske gjennomgangen er ca. 40 sider. For 23. runde gir dette et beregnet sideantall for
søknader fra selskaper som fikk tildelinger på nesten 18 000 sider hvis man regner med hele
søknaden (pluss vedlegg og annen dokumentasjon som er lagt med, enkelte søknader har over
10 vedlegg) eller over 2000 sider hvis man bare skal ta med kapittelet om økonomi.

3

NY DOKUMENTASJON

3.1

Innledning

I det følgende vil vi gjennomgå og fremlegge enkelte dokumenter som viser den politiske
debatten om temaet i denne saken siden behandlingen i tingretten. Ved siden av den politiske
debatten har det skjedd enkelte andre ting av interesse for saken som vi også vil omtale i det
følgende.
3.2

Stortingsdokumenter

Norsk petroleumspolitikk er løpende gjenstand for debatt og voteringer i Stortinget. Siden
tingrettsbehandlingen har intensiteten i debatten tiltatt. For staten er det et poeng å vise dette.
Som beviser i saken fremlegges derfor stortingsdokumenter som viser status, forslag og
voteringer som gjelder petroleumspolitikken.
Bilag 2:

Prop. 80 S (2017 – 2018) Utbygging og drift av Johan Castberg-feltet med
status for olje- og gassvirksomheten

Bilag 3:

Innst. 368 S (2017–2018) Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om
Utbygging og drift av Johan Castberg-feltet med status for olje- og
gassvirksomheten

Side 10 av 14

7066

REGJERINGSADVOKATEN

3.3

Bilag 4:

Utdrag fra Storginsdebatten 11. juni 2018, sak nr. 16 (Johan Castberg)

Bilag 5:

Dokument 8:180 S (2017-2018) Representantforslag om ikke å gi
utvinningstillatelser i særlig verdifulle og sårbare områder

Bilag 6:

Innst. 326 S (2017-2018) Representantforslag om ikke å gi
utvinningstillatelser i særlig verdifulle og sårbare områder

Bilag 7:

Utdrag fra Stortingsdebatten om dok 8:180 Representantforslag om ikke å
gi utvinningstillatelser i særlig verdifulle og sårbare områder

Bilag 8:

Innst. 241 S (2016–2017) til Dokument 8:36 S (2016–2017)

Bilag 9:

Utdrag fra Stortingsdebatten Dokument 8:36 S (2016-2017)

Bilag 10:

Innst. 321 S (2018–2019) til Dokument 8:106 S (2018–2019) og Dokument
8:117 S (2018–2019) (Klimastreik)

Bilag 11:

Stortingsdebatten om Innst. 321 S (2018-2019) (Klimastreik)

Bilag 12:

Innst. 253 S (2017– 2018) Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om
Klimastrategi for 2030

Bilag 13:

Stortingsdebatten om Innst. 253 S (2018-2018) Innstilling fra energi- og
miljøkomiteen om Klimastrategi for 2030

Bilag 14:

Innst. 138 S (2018–2019) til Dokument 8:15 S (2018–2019)

Bilag 15:

Innst. 240 S (2018–2019) til Prop. 41 S (2018–2019) Johan Sverdrup-feltets
andre byggetrinn

Bilag 16:

Dokument nr. 15:1707 (2018-2019)

Bilag 17:

Dokument nr. 15:483 (2018-2019)

Internasjonalt klimasamarbeid og rapportering

Siden tingretten har Norge for 7. gang kommet med en nasjonal statusrapport under FNs
klimakonvensjon (UNFCCC). Den omfattende rapporten på 460 sider oppsummerer tilstanden
per januar 2018 og beskriver bl.a. nasjonale utslipp av klimagasser og nasjonale klimatiltak og strategier. Hovedbudskapene fremgår av et sammendrag innledningsvis, som fremlegges her:
Bilag 18:

Status report as of January 2018 – Norway’s Seventh National
Communication Under the Framework Convention on Climate Change,
Klima- og miljøverndepartementet, innholdsfortegnelse og kap. 1
“Executive summary”

Den forrige nasjonale statusrapporten oppsummerte situasjonen per januar 2014, og inneholdt
på tilsvarende vis beskrivelser av nasjonale utslipp og tiltak m.m. Sammendraget fra den
rapporten fremlegges for ordens skyld også:
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Bilag 19:

3.4

Status report as of January 2014 – Norway’s Sixth National Communication
Under the Framework Convention on Climate Change, Klima- og
miljøverndepartementet, innholdsfortegnelse og kap. 1 “Executive
summary”

Ressursrapporter og foreløpige funn

Oljedirektoratet utarbeider en «ressursrapport» omtrent annethvert år. Rapporten inneholder
en oppdatert oversikt over status på letevirksomhet og ressurssituasjonen på norsk
kontinentalsokkel, samt utvalgte andre temaer som lønnsomheten av leting og uoppdagede
ressurser. Rapportene gir en oversikt over det overordnede fakta- og kunnskapsgrunnlaget som
utgjør bakteppet for enkeltbeslutningene som påvirker aktivitetsnivået på norsk sokkel. Av
interesse for 23. konsesjonsrunde fremlegges her Oljedirektoratets ressursrapporter for 2016 og
2018.
Bilag 20:

Ressursrapport 2016, Oljedirektoratet

Bilag 21:

Ressursrapport 2018, Oljedirektoratet

Så vidt staten kjenner til er det til nå gjort få funn av petroleum i blokkene som ble tildelt i 23.
konsesjonsrunde. Et funn er beskrevet her:
Bilag 22:
3.5

Oljefunn i Barentshavet (Wisting)

Nasjonalbudsjettet

For tingretten viste staten til at nasjonalbudsjettene inneholder overordnede vurderinger av
hhv. petroleumsvirksomheten på norsk sokkel og av klimapolitikken. De deler av
nasjonalbudsjettene for 2017, 2018 og 2019 som omtaler dette fremlegges:

3.6

Bilag 23:

Utdrag av nasjonalbudsjettet for 2017

Bilag 24:

Utdrag av nasjonalbudsjettet for 2018

Bilag 25:

Utdrag av nasjonalbudsjettet for 2019

Annet

Oljedirektoratet har avgitt en rapport om petroleumsvirksomhet i nordområdene. Denne viser
hvordan de miljømessige utfordringene med petroleumsvirksomhet i nordområdene håndteres.
Bilag 26:

Oljedirektoratets rapport om petroleumsvirksomhet i nordområdene, 2.
april 2019

For tingretten belyste staten den offentlige debatten som pågår i ulike medier om norsk
petroleums- og klimapolitikk, blant annet effekten av hypotetiske kutt i norsk
petroleumsproduksjon. I en artikkel i Samfunnsøkonomen (3/2018) publiserte ti forskere ved
«Centre for Research on Environmentally friendly Energy» en artikkel kalt «Parisavtalen og
oljeeksporten» der de presenterte økonomiske argumenter for å begrense oljeutvinningen som
en del av norsk klimapolitikk. Etter dette ble det publisert en rekke innlegg i bl.a. i Dagens
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Næringsliv og Teknisk Ukeblad. Artikkelen og etterfølgende debattinnlegg fremlegges her til
illustrasjon av den levende faglige og politiske meningsutvekslingen om disse kompliserte
spørsmålene:

4

Bilag 27:

«Parisavtalen og oljeeksporten», Fæhn m.fl., Samfunnsøkonomen (3/2018)

Bilag 28:

«Slaget om oljen står i markedet», Marius Holm, leder i ZERO, Dagens
Næringsliv 25.6.2018

Bilag 29:

«Tvilsom klimaeffekt av norsk oljekutt», Kjell Erik Lommerud, professor i
samfunnsøkonomi ved Universitetet i Bergen, Dagens Næringsliv,
27.6.2018

Bilag 30:

«Norske oljekutt er ikke god klimapolitikk!», Noreng, professor emeritus
ved Handelshøyskolen BI, Teknisk Ukeblad, 18.7.2018

Bilag 31:

«Klimapolitikk for en oljenasjon», Bård Harstad, professor ved Økonomisk
institutt, Universitetet i Oslo, Dagens Næringsliv, 20.7.2018

Bilag 32:

«Oljekutt er dårlig klimapolitikk», Lommerud, Dagens Næringsliv, 10.8.2018

Bilag 33:

«Lommeruds feil og stråmenn», Harstad, Dagens Næringsliv 11.8.2018

Bilag 34:

«Oljekutt god klimapolitikk over tid?», Michael Hoel, professor emeritus
ved Økonomisk institutt ved Universitetet i Oslo, Knut Einar Rosendahl,
professor ved Handelshøyskolen ved Norges miljø- og biovitenskapelige
universitet (NMBU), Dagens Næringsliv 16.8.2018

Bilag 35:

«Liten klimaeffekt av norsk oljekutt», James Cust, økonom i Office of Chief
Economist for Africa i Verdensbanken, og Torfinn Harding,
førsteamanuensis ved Norges Handelshøyskole, Dagens Næringsliv
21.8.2018, og «Oljekutt som symbolpolitikk», Rögnvaldur Hannesson,
professor emeritus, NHH, Dagens Næringsliv 21.8.2018

Bilag 36:

«Oljekutt er dyrt – eller vanvittig dyrt», Lommerud, Dagens Næringsliv
23.8.2018

Bilag 37:

«Jo, oljekutt kan være god klimapolitikk», Taran Fæhn, seniorforsker ved
Statistisk sentralbyrå, Cathrine Hagem, seniorforsker ved Statistisk
sentralbyrå, Michael Hoel, professor emeritus ved Økonomisk institutt ved
Universitetet i Oslo, Knut Einar Rosendahl, professor ved Handelshøyskolen
ved NMBU, Dagens Næringsliv 29.8.2018

TIDSBRUK OG TIDSPLAN

I planmøtet i saken ble det avklart at lagmannsretten i hovedsak vil følge det samme opplegg for
gjennomføring av forhandlingen som ble fulgt for tingretten, dvs. at hver side holder et kort
innledende innlegg før vitneforklaringene, et hovedinnlegg etter disse, og så til slutt replikk og
duplikk (avsluttende innlegg).
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Staten mener denne modellen fungerte godt for tingretten med ett unntak: At det ble satt av en
hel dag til replikk og duplikk. Begrunnelsen for dette var at ankende parter mente at statens
anførsler i saken var så uklare at de ville ha god tid til å kommentere dem. Resultatet ble et nytt
forberedt hovedinnlegg fra ankende parter over en halv dag, som staten måtte kommentere på
sparket. Statens anførsler har ikke endret seg etter behandlingen i tingretten, og staten mener
derfor at det nå ikke kan være behov for at det settes av så lang tid til replikk og duplikk.
Replikken bør være nettopp det, og ikke et nytt selvstendig hovedinnlegg i saken.
Det er som kjent satt av 8 dager til ankeforhandlingen, der den åttende dagen, fredag 15.
november, er reservedag. I tingretten ble saken avviklet på 7 dager, og hele den siste dagen gikk
da med til replikk og duplikk. I lys av det som er sagt over mener staten at saken også for
lagmannsretten bør kunne avvikles på 7 rettsdager. Det er lagt frem en del nytt materiale for
lagmannsretten, men om det i lys av dette bør settes av mer tid til hovedinnleggene kan denne
tiden tas fra det som for tingretten var satt av til replikk og duplikk.
*****
Prosesskrivet er signert elektronisk ved opplasting i Aktørportalen.
Oslo, 27. september 2019
REGJERINGSADVOKATEN
Anders F. Wilhelmsen
For Fredrik Sejersted
Regjeringsadvokat

Side 14 av 14

