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Økt utvinning på norsk kontinentalsokkel - høring 

Vi viser til Olje- og Energidepartementets brev av 24. september 2010 der rapporten 
"Økt utvinning fra norsk kontinentalsokkel" sendes på høring. 

Miljøverndepartementet mener at det er en vesentlig mangel ved utredningen at 
miljøkonsekvensene ved de enkelte tiltakene ikke er gjennomgått. Vi noterer oss også 
at utvalget konkluderer med at: "For felt i halefasen må myndighetene være varsomme 
med å stille nye, kostbare og omfattende krav til HMS og ytre miljø dersom dette 
forkorter et felts levetid og medfører tap av verdier." Miljøverndepartementet vil gjerne 
understreke at krav til HMS og ytre miljø vil og må stilles uavhengig av hvilken fase og 
situasjon en aktivitet er inne i. 

Regjeringen vil neste høst legge fram en Klimamelding der det vil redegjøres for 
hvordan de norske klimamålene skal ivaretas. Utslippene fra norsk petroleumsaktivitet 
utgjør om lag en fierdedel av de norske klimagassutslippene, og anslagene for utslipp 
framover har økt, også for målåret 2020. Tiltak for økt utvinning vil i mange tilfeller ha 
store konsekvenser for utslipp av CO2. Økt energiforbruk vil øke utslippene, mens 
injeksjon av CO2kan tenkes å redusere utslippene. Konsekvensene for utslipp av CO2 
av de enkelte tiltakene må vurderes og kvantifiseres. Det er også viktig at utslipp av 
CO2 prissettes i beslutningsunderlaget når beslutning om tiltak for økt utvinning skal 
tas. 
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Vi imøteser anledningen til å vurdere temaet nærmere i forbindelse med den 
kommende petroleumsmeldingen. 
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