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1 Hovedtrekk i budsjettforslaget

Programkategori 18.00 Administrasjon

Kategorien omfatter bevilgninger til Olje- og ener-
gidepartementets (OEDs) drift, herunder pro-
sjektmidler til utredninger og beslutningsstøtte.
Videre omfatter kategorien støtte til internasjona-
lisering av petroleumsvirksomheten, herunder
støtte til Intsok og Petrad.

Det foreslås totalt bevilget om lag 158,7 mill.
kroner i 2002, en økning på 7,5 mill. kroner
sammenlignet med saldert budsjett for 2001. I
budsjettforslaget for 2002 er støtten til interna-
sjonalisering av petroleumsvirksomheten økt med i
overkant av 5 mill. kroner, dvs. en økning på om lag
50 pst. Videre er det foreslått å gi 1 mill. kroner i
driftsstøtte til Norsk Oljemuseum for 2002.

Programkategori 18.10 Petroleumsforvaltning

Kategorien omfatter bevilgninger til Oljedirekto-
ratet (OD) som i hovedsak er knyttet til drift, her-
under tilsynsvirksomhet, oppdrags- og samar-
beidsvirksomhet og undersøkelser på kontinen-
talsokkelen. OD skal bidra til å skape størst mulig
verdier for samfunnet fra olje- og gassvirksomhe-
ten med forankring i forsvarlig ressursforvalt-
ning, sikkerhet og miljø.

Det foreslås totalt bevilget 314,5 mill. kroner i
2002, en økning på 9 mill. kroner sammenlignet
med saldert budsjett 2001. Regjeringen foreslår
en tiltakspakke på totalt 20 mill. kroner i budsjet-
tet for 2002 over Arbeids- og administrasjonsde-
partementets og Olje- og energidepartementets
budsjetter for å bedre sikkerhetsnivået i petrole-
umsvirksomheten. Av dette foreslås Oljedirekto-
ratets budsjett økt med 5 mill. kroner for å styrke
direktoratet med hensyn til ressurser og kompe-
tanse på teknologiske problemstillinger, tilsyns-
metode og regelverksutvikling.

Programkategori 18.20 Energi- og vassdragsforvaltning

Kategorien omfatter bevilgninger til Norges vass-
drags- og energidirektorat (NVE) og NVE
Anlegg, herunder forbygningsvirksomhet og støt-
teordninger som forvaltes av NVE. NVE skal
bidra til at vannressursene forvaltes helhetlig og
samfunnsmessig forsvarlig, og at samfunnets
behov for energi dekkes effektivt, på en miljømes-
sig og brukervennlig måte.Videre omfatter katego-
rien bevilgninger knyttet til omlegging av energi-
bruk og energiproduksjon, herunder overføring til
et nyopprettet energifond.

Det foreslås totalt bevilget om lag 646,5 mill.
kroner i 2002 til energi- og vassdragsforvaltning,
en reduksjon på om lag 24 mill. kroner sammen-
lignet med saldert budsjett 2001. Programmet for
økt sikkerhet mot leirskred trappes opp til minst
10 mill. kroner i 2002.

Med etableringen av Enova SF vil arbeidet
med en miljøvennlig omlegging av energibruk og
energiproduksjon samles i en institusjon. Enova
skal ta initiativ til og fremme mer effektiv energi-
bruk, produksjon av ny fornybar energi og miljø-
vennlig bruk av naturgass. Foretaket skal ha en
markedsnær pådriverrolle i utviklingen av tjenes-
ter og produkter knyttet til bruk og tilgang på mil-
jøvennlig energi. Enovas virksomhet vil finansi-
eres med midler fra et nyopprettet energifond.
Fondet vil få inntekter både fra ordinære bevilg-
ninger over statsbudsjettet og et påslag på netta-
riffen. Det foreslås bevilget 269 mill. kroner til
energifondet over statsbudsjettet for 2002. Videre
foreslås det en tilsagnsfullmakt på 130 mill. kro-
ner. I tillegg vil videreføringen av dagens påslag i
nettariffen på 0,3 øre/kWh tilføre fondet om lag
200 mill. kroner på årsbasis. Dette er midler som
tidligere har gått til å dekke nettselskapenes lov-
pålagte oppgaver knyttet til informasjon og veiled-
ning om energiøkonomisering. På årsbasis kan
det derfor anslås at Enova vil komme til å dispo-
nere om lag 470 mill. kroner.

Det er et mål for Regjeringen at en større del
av naturgassen skal brukes innenlands. Støtten til
infrastrukturtiltak økes til 30 mill. kroner i bud-
sjettet for 2002. I tillegg foreslås det en tilsagns-
fullmakt på 20 mill. kroner. Bevilgningen skal
sikre videreføring og realisering av pilotprosjektet
i Bergensområdet. I tillegg vil det være rom for
andre prosjekter.

Programkategori 18.30 Forskningsformål

Kategorien omfatter bevilgninger til energifors-
kning, dvs. overføring til Norges forskningsråd,
forvaltningsrettet energi- og vassdragsforskning i
regi av NVE og internasjonale samarbeids- og
utviklingstiltak.

Det foreslås totalt bevilget 239,1 mill. kroner i
2002, en økning innenfor kategorien på om lag
39 mill. kroner sammenlignet med saldert bud-
sjett 2001. Regjeringen legger opp til å øke bevilg-
ningene til videreutviking av renseteknologi for
gasskraftverk. Det er avsatt om lag 35 mill. kroner
til denne type formål over Miljøverndepartemen-
tets og Olje- og energidepartementets budsjett for
2002, hvorav 20 mill. kroner over OEDs budsjett.
Videre er den brukerstyrte petroleumsforskningen
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økt, herunder den samfunnsvitenskapelig fors-
kning. I tillegg er det satt av 20 mill. kroner til pro-
sjektrettet teknologiutvikling i petroleumssekto-
ren (Demo 2000) som tidligere ble bevilget over
programkategori 18.70 Petroleumsvirksomheten.
Forvaltningsrettet energi- og vassdragsforskning
i regi av NVE er økt med 5,5 mill. kroner. Dette
har hovedsakelig sammenheng med økt støtte til
forskning og utvikling i forbindelse med mikro-,
mini- og småkraftverk, samt opprusting og utvi-
delse av kraftverk. Videre foreslås det å gi
1,5 mill. kroner i støtte til Norsk Vasskraft- og
Industristadsmuseum (NVIM) i Tyssedal.

Programkategori 18.60 Statsforetak

Kategorien omfatter inntekter fra statsforetak, dvs.
avdrag og renter på lån til statsforetak og utbytte fra
statsforetak under Olje- og energidepartementet.

Totalt anslås inntektene fra Statnett SF og
Statkraft SF til om lag 2,88 mrd. kroner i 2002, en
økning på 761,5 mill. kroner sammenlignet med
saldert budsjett 2001. Økningen har sammen-
heng med økt utbytte fra Statkraft SF som fore-
slås satt til 1 750 mill. kroner, en økning på
1 187,5 mill. kroner sammenlignet med saldert
budsjett 2001. Utbyttet fra Statnett SF foreslås

satt til 80 mill. kroner, en nedgang på 310 mill.
kroner sammenlignet med saldert budsjett 2001.

Programkategori 18.70 Petroleumsvirksomhet

Kategorien omfatter bevilgninger til Statens
direkte økonomiske engasjement i petroleums-
virksomheten (SDØE), disponering av innretnin-
ger på kontinentalsokkelen, tilskudd til Petoro AS
og utbytte fra Statoil ASA.

Det budsjetteres med om lag 16 mrd. kroner i
utgifter til statens direkte økonomiske engasje-
ment (SDØE) i 2002, hvorav 15,3 mrd. kroner er
investeringer. Dette er en reduksjon på om lag
830 mill. kroner sammenlignet med saldert bud-
sjett 2001. SDØEs driftsresultatet budsjetteres til
75,2 mrd. kroner for 2002. Inntektsanslaget for
2002 er utarbeidet på grunnlag av en gjennom-
snittlig oljepris på kr 200 pr. fat. Statens andel av
fjerningsutgiftene anslås til 140 mill. kroner.
Driftsutgifter for det nye forvalterselskapet for
SDØE-porteføljen; Petoro AS, budsjetteres med
250 mill. kroner. Petoro skal på et forretningsmes-
sig grunnlag ivareta og forvalte SDØE-porteføl-
jen. I budsjettet for 2002 legges det foreløpig til
grunn et utbytte fra Statoil ASA på 4,6 mrd. kro-
ner som er en teknisk videreføring av utbyttebeta-
lingen for 2001 justert for endring i eierandel.

Utgifter fordelt på kapitler

(i 1 000 kr)

Kap. Betegnelse Regnskap
2000

Saldert
budsjett 2001

Forslag
2002

Pst. endr.
01/02

Administrasjon

1800 Olje- og energidepartementet 137 945 151 175 158 650 4,9

Sum kategori 18.00 137 945 151 175 158 650 4,9

Petroleumsforvaltning

1810 Oljedirektoratet (jf. kap. 4810) 311 158 305 500 314 500 2,9

Sum kategori 18.10 311 158 305 500 314 500 2,9

Energi- og vassdragsforvaltning

1820 Norges vassdrags- og energi-
direktorat (jf. kap. 4820 og 4829) 352 979 314 025 326 650 4,0

1825 Omlegging av energibruk og 
energiproduksjon 132 112 347 200 308 500 -11,1

2490 NVE Anlegg (jf. kap. 5490) 9 210 11 300 22,7

Sum kategori 18.20 485 091 670 435 646 450 -3,6
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Inntekter fordelt på kapitler

Forskningsformål

1830 Energiforskning (jf. kap. 4829) 193 788 200 200 239 100 19,4

Sum kategori 18.30 193 788 200 200 239 100 19,4

Petroleumsvirksomheten

2440 Statens direkte økonomiske 
engasjement i petroleums-
virksomheten (jf. kap. 5440) 23 247 195 16 870 000 16 040 000 -4,9

2441 Petroleumsrettet teknologi-
utvikling 50 000 50 000 -100,0

2442 Disponering av innretninger på 
kontinentalsokkelen 3 000 150 000 140 000 -6,7

2443 Petoro AS 250 000

Sum kategori 18.70 23 300 195 17 070 000 16 430 000 -3,7

Sum programområde 18 24 428 175 18 397 310 17 788 700 -3,3

Sum utgifter 24 428 175 18 397 310 17 788 700 -3,3

(i 1 000 kr)

Kap. Betegnelse Regnskap
2000

Saldert
budsjett 2001

Forslag
2002

Pst. endr.
01/02

(i 1 000 kr)

Kap. Betegnelse Regnskap
2000

Saldert
budsjett 2001

Forslag
2002

Pst. endr.
01/02

Administrasjon

4800 Olje- og energidepartementet 2 489

Sum kategori 18.00 2 489

Petroleumsforvaltning

4810 Oljedirektoratet (jf. kap. 1810) 99 210 104 700 100 800 -3,7

Sum kategori 18.10 99 210 104 700 100 800 -3,7

Energi- og vassdragsforvaltning

4820 Norges vassdrags- og energi-
direktorat (jf. kap. 1820) 60 144 66 100 68 200 3,2

4826 Hjemfalte anlegg m.v. 
(jf. kap. 1826) 42 000

4829 Konsesjonsavgiftsfondet
(jf. kap. 1820 og 1830) 284 600 116 900 125 000 6,9
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1.1 Bruk av stikkordet «kan overføres»

Under Olje- og energidepartementet blir stikkordet foreslått knyttet til disse postene utenom postgruppe 30-49

5490 NVE Anlegg (jf. kap. 2490) 5 410 1 200 -77,8

Sum kategori 18.20 386 744 188 410 194 400 3,2

Statsforetak

4860 Statsforetak under Olje- og energi-
departementet 907 431 905 200 825 200 -8,8

5608 Renter av lån til statsforetak under 
Olje- og energidepartementet 315 242 261 000 225 000 -13,8

5680 Utbytte fra statsforetak under 
Olje- og energidepartementet 808 000 952 500 1 830 000 92,1

Sum kategori 18.60 2 030 673 2 118 700 2 880 200 35,9

Petroleumsvirksomheten

5440 Statens direkte økonomiske 
engasjement i petroleums-
virksomheten (jf. kap. 2440) 121 465 890 104 700 000 99 800 000 -4,7

5685 Aksjer i Statoil ASA 1 702 000 4 000 000 4 600 000 15,0

Sum kategori 18.70 123 167 890 108 700 000 104 400 000 -4,0

Sum programområde 18 125 687 005 111 111 810 107 575 400 -3,2

Sum inntekter 125 687 005 111 111 810 107 575 400 -3,2

(i 1 000 kr)

Kap. Betegnelse Regnskap
2000

Saldert
budsjett 2001

Forslag
2002

Pst. endr.
01/02

(i 1 000 kr)

Kap. Post Betegnelse Overført til
2001

Forslag
2002

1800 21 Spesielle driftsutgifter 6 362 22 000

1800 22 Beredskapslagre for drivstoff 2 996 21 000

1800 70 Internasjonalisering av petroleumsvirksomheten 16 000

1820 21 Spesielle driftsutgifter 855 48 700

1820 22 Forbygningsarbeid og opprydningstiltak 874 55 350

1820 70 Tilskudd til lokale el-forsyningsanlegg 646 1 000

1820 71 Refusjon av dokumentavgift 17 000

1820 72 Tilskudd til investeringer i ledningsnett 2 519

1820 73 Tilskudd til utjevning av overføringstariffer 10 000
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Bruk av stikkordet «kan overføres» benyttes
fordi utbetaling på en inngått avtale eller tilsagn
om tilskudd i 2002 helt eller delvis kan foretas i
2003 eller senere budsjetterminer for å sikre at
alle vilkår i avtalen eller tilsagnet er oppfylt før
utbetaling finner sted. Når det gjelder kap. 1820,
post 22, post 70, post 75 og kap. 1825, post 72 kan
bruk av stikkordet i tillegg begrunnes ut fra at
bevilgningen gjelder bygg, anlegg eller materiell.

2 Hovedmål og strategier i energipoli-
tikken

Olje- og energidepartementets hovedoppgave er å
tilrettelegge en helhetlig energipolitikk basert på
effektiv utnyttelse av naturressursene.

2.1 Olje og gass

Petroleumsvirksomheten på norsk kontinental-
sokkel avhenger i stor grad av forhold som ligger
utenfor norsk kontroll. Den viktigste faktoren er
utviklingen i oljemarkedet, og dermed prisen på
råolje. Norsk sokkel har samtidig i større grad
merket konkurransen fra andre deler av verden
som forsøker å tiltrekke seg interessen til de store
oljeselskapene. Det kan være snakk om områder
som har et større potensiale, og som kan utnyttes
til en lavere kostnad enn hva tilfellet er for norsk
sokkel. Det er på denne bakgrunn viktig at norsk
sokkel er kostnadsdyktig også som en mer
moden oljeprovins i årene fremover. Dette må
gjøres ved å videreutvikle rammebetingelser og
legge til rette for et konstruktivt og kreativt sam-
arbeid mellom partene i petroleumsvirksomhe-
ten. På denne måten kan vi sikre oss at vi ved fort-
satt utvikling av ny teknologi og nye utbyggings-
løsninger får en best mulig utnyttelse av
petroleumsressursene.

Olje- og gassressursene utgjør samtidig en
betydelig del av landets nasjonalformue og må

derfor forvaltes i et langsiktig perspektiv. Hoved-
målene for petroleumsvirksomheten kan på
denne bakgrunn sammenfattes på følgende måte:

Verdiskaping, velferd og sysselsetting

Olje- og gassressursene skal gi høyest mulig ver-
diskaping og bidra til å sikre velferd og sysselset-
ting. Den beste måten å sikre inntektene på er å
påvise nye ressurser og bygge ut og drive feltene
på en mest mulig effektiv måte.

Internasjonalisering

Olje- og gassektoren er preget av store struktu-
relle endringer og sterk internasjonal konkur-
ranse. Departementet skal bidra til at energires-
sursene gir grunnlag for lønnsom næringsutvik-
ling. Forholdene må legges til rette for en
internasjonalisering av vår industri knyttet til olje-
og gassvirksomheten, basert på industriens egen
konkurransedyktighet. Dette vil bidra til å videre-
utvikle næringen utover varigheten av de norske
olje- og gassressursene.

Miljø og energi

Rollen som stor energiprodusent skal forenes
med å være et foregangsland i miljøspørsmål.
Dette betyr at norske petroleumsressurser skal
forvaltes innenfor de rammene som er miljømes-
sig forsvarlig.

Disse tre målene henger sammen og danner
grunnlaget for Regjeringens petroleumspolitikk.
For å oppnå disse målene, er det viktig at olje- og
gassvirksomheten organiseres slik at ressursene
utnyttes på en best mulig måte.

Målsettingen med delprivatiseringen av Statoil
og restruktureringen av SDØE som er gjennom-
ført i 2001, har vært å bidra til å realisere de over-
ordende petroleumspolitiske målene ved å sikre
staten inntekter, videreutvikle norsk oljeindustri

1820 75 Tilskudd til sikringstiltak 750 2 600

1825 21 Spesielle driftsutgifter 22 235 6 000

1825 72 Tilskudd 223 000

1830 21 Spesielle driftsutgifter 3 690 16 800

1830 70 Internasjonale samarbeids- og utviklingstiltak 551 8 200

(i 1 000 kr)

Kap. Post Betegnelse Overført til
2001

Forslag
2002
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både nasjonalt og internasjonalt, videreutvikle
norsk kontinentalsokkels konkurransekraft, samt
å sikre en langsiktig gassforvaltning som en inte-
grert del av disse tre elementene.

2.2 Innenlands energiforsyning

Forbruket av energi er nært knyttet til utviklingen
i velstanden og produksjonen. Det norske energi-
forbruket pr. innbygger er på samme nivå som i
de andre nordiske landene med sammenlignbare
klimaforhold.

Et særtrekk i den norske energiforsyningen er
elektrisitetens dominerende rolle. I de andre nor-
diske og europeiske landene er det mer utbredt
med vannbårne varmesystemer og direkte bruk
av gass til oppvarming. Utviklingen fra begynnel-
sen av 1970-årene og fram til i dag har forsterket
elektrisitetens posisjon i Norge på bekostning av
fyringsolje.

Vannkraften står for nær all elektrisitetspro-
duksjon. Dette gjør at norsk elektrisitetsproduk-
sjon er tilnærmet fri for miljøskadelige utslipp til
luft. Vannkraftens rolle i energiforsyningen inne-
bærer imidlertid at den norske energiforsyningen
er sårbar for nedbørssvingninger.

Investeringene i produksjons- og overførings-
anlegg har vært lave over en årrekke samtidig
som forbruket har økt betydelig. Dette har ført til
at Norge har gått over fra å være en netto ekspor-
tør til å bli en netto importør av elektrisitet i år
med normal nedbør. Sårbarheten for tørrår har
økt betydelig i løpet av de senere årene. Også
effektbalansen har blitt knappere og situasjonen
er til tider anstrengt.

Sårbarheten for tørrår vil øke ytterligere i årene
framover som følge av at det fortsatt ventes vekst i
elektrisitetsforbruket, samtidig som produksjons-
kapasiteten vil øke relativt beskjedent. Økningen i
overføringskapasitet vil også være begrenset.
Problemene i forhold til sårbarheten forsterkes av
at de andre nordiske landene trolig vil ha en til-
svarende utvikling. Stor oppmerksomhet må
derfor rettes mot sikkerheten i energiforsyningen.
Fremover vil andre energibærere enn elektrisitet
og andre energikilder enn vannkraft måtte spille en
større rolle for norsk energiforsyning. I dette
perspektivet vil økt bruk av naturgass være viktig.
Regjeringen vil legge til rette for en miljøvennlig
omlegging av energibruk og energiproduksjon.
Etableringen av Enova SF skal bidra til å styrke og
effektivisere arbeidet med omleggingen.

Norge skal være et foregangsland i miljøspørs-
mål. En står overfor betydelige utfordringer både
knyttet til utslipp til luft og i forhold til inngrep i

natur. Kraftmarkedet blir stadig mer internasjo-
nalt og mange av miljøproblemene er av en slik
karakter at de løses best gjennom en felles inter-
nasjonal innsats. Kyotoprotokollen og protokoller
under konvensjonen om langtransporterte gren-
seoverskridende luftforurensninger har særlige
konsekvenser for bruken av fossile brensler. I
internasjonal sammenheng er norsk energiforsy-
ning svært miljøvennlig.

Det er også et hovedmål å sikre en effektiv og
konkurransedyktig energiforsyning. I Norden er
det etablert en felles markedsbasert kraftomset-
ning som bidrar til å sikre en effektiv kraftforsy-
ning. Det nordiske elmarkedet vil i økende grad
bli en del av et større europeisk elektrisitetsmar-
ked. Utviklingen i det nordiske elektrisitetsmar-
kedet vil påvirkes av liberaliseringen i elektrisi-
tets- og gassmarkedene innen EU. Dette innebæ-
rer at energimarkedet i større grad vil bli preget
av internasjonal konkurranse og at kravene til
effektivitet og omstillinger blir sterkere.

2.3 Bruk av naturgass

Norge er en stor produsent av naturgass. Hittil
har nesten all naturgass blitt eksportert. Norsk
gasseksport har bidratt til energiforsyning og
verdiskaping i Europa. Regjeringen ønsker at en
større del av våre gassressurser skal tas i bruk i
Norge. Innenlands bruk av gass vil gi grunnlag
for verdiskaping, industriell og teknologisk utvik-
ling, og et bedre miljø. Regjeringen mener at bruk
av naturgass skal være en integrert del av energi-,
nærings- og samferdselspolitikken, basert på løs-
ninger som er økologisk bærekraftige.

Regjeringen vil legge fram en stortingsmelding
om en helhetlig strategi for bruk av gass i Norge.
Et utvalg i regi av LO og Arbeiderpartiet leverte i
juli 2001 en rapport hvor ulike strategier for å ta i
bruk naturgassen i Norge ble drøftet. Regjeringen
vil komme tilbake til konkrete forslag til hvordan
denne rapporten skal følges opp, basert på en
grundig gjennomgang av de viktigste problemstil-
lingene.

Økt bruk av naturgass fordrer investeringer i
infrastruktur og distribusjon. Det er viktig for den
videre satsingen at en avklarer hvordan utbyg-
ging av infrastruktur skal finansieres, eies og dri-
ves. Regjeringen legger til grunn at dette skal skje
i et samarbeid mellom det offentlige og private
aktører. Derfor er statlig deltakelse i, og økono-
misk støtte til utbygging av infrastruktur for gass
nødvendig.

Regjeringen mener Norge må bidra sterkere
til forskning, utvikling og kommersialisering av
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nye teknologier for mer miljøvennlig bruk av
naturgassen til energiformål. Regjeringens sat-
sing på utvikling av renseteknologi for gasskraft
er sentral i denne sammenheng. Likeledes vil
framstilling, distribusjon, lagring og bruk av
hydrogen være viktige satsingsområder for en
mer miljøvennlig bruk av naturgassen i tiden
framover.

2.4 Vannressursforvaltning

Norge har rikelig tilgang på vannressurser. Det er
kryssende interesser knyttet til utnyttelsen av
vannressursene.

Det skal legges til rette for allsidig bruk av
vassdragene med vekt på tåleevne og rettferdig
fordeling. Behandlingen av konsesjonssøknader
er Regjeringens viktigste virkemiddel for å ivareta
disse hensynene. Vannressursloven er et
moderne og velegnet styringsverktøy for forvalt-
ningen av landets vannressurser. EUs vanndirek-
tiv vil også kunne legge føringer for vannressurs-
forvaltningen.

NVE er fagdirektoratet som ivaretar generelle
vannressursspørsmål. Arbeidet med å fremskaffe
et godt faglig grunnlagsmateriale for vurderin-
gene prioriteres høyt. NVE har ansvar for å følge
opp arbeidet med vannressursloven, verneplanut-
videlser, avvikling av samlet plan m.v. NVE vil
som fagdirektorat på området også få en sentral
rolle i arbeidet med EUs vanndirektiv. NVE må
samarbeide med andre direktorater som har for-
valtningsansvar innenfor de rammer som EUs
vanndirektiv dekker, men som faller utenfor vann-
ressurslovens område.

2.5 Forskning

Regjeringens målsetting med forskning og utvik-
ling (FoU) innenfor petroleums- og energisekto-
ren er å ivareta langsiktig kompetanseutvikling og
konkurransekraft i berørt industri, samt å sikre
en samfunnsøkonomisk og bærekraftig forvalt-
ning av Norges naturressurser. Videre er det et
mål at den offentlige FoU-innsatsen skal bidra til å
sikre en rasjonell og kostnadseffektiv utnyttelse
av de norske energi- og petroleumsressursene,
herunder sikre økt verdiskaping og velferd for
dagens samfunn og kommende generasjoner.

Forskningsinnsatsen over Olje- og energide-
partementets budsjett skal ivareta samfunnsmes-
sige og sektorpolitiske hensyn som ikke i tilstrek-
kelig grad ivaretas gjennom den private FoU-inn-
satsen innenfor energiområdet. 

Regjeringen ønsker videre å bidra til å styrke
næringslivets egen FoU-virksomhet, jf. oppfølgin-
gen av Hervik-utvalget.

Energi- og vassdragssektoren

Med Norges rike energiressurser og høye kompe-
tanse innenfor energiområdet, ligger det et stort
potensiale for verdiskaping innen denne sektoren
også i fremtiden. Innenfor energi- og vassdragssek-
toren utgjør offentlige forskningsmidler nær halv-
parten av sektorens totale forskningsinnsats.

Forskning i skjæringsfeltet energi og miljø er et
av Regjeringens satsingsområder. Satsingen på
energiforskning skal bidra til å nå de mål som er
satt for omlegging av energisektoren, det vil si å
begrense energiforbruket og produsere mer miljø-
vennlig energi på en effektiv måte. Fra en sentral
energiproduksjon basert på elektrisitet som energi-
bærer, vil vi i fremtiden se et mer mangfoldig ener-
gisystem med sentral og lokal energiproduksjon,
både i form av varme, kulde og elektrisitet. Dette
er viktige premisser for energiforskningen. 

Det er en klar utfordring å utvikle konkurran-
sedyktig kompetanse som næringsliv, offentlige
myndigheter og andre kan bruke for å nå målene
om et mer miljøvennlig energisystem og økt ver-
diskaping på grunnlag av nasjonale energiressur-
ser og energiutnyttelse. Dette fordrer også inter-
nasjonalisering av norsk næringsliv og internasjo-
nalt samarbeid på området.

Forskning og utvikling sees i sammenheng
med energipolitikken for øvrig ved at nye mulig-
heter søkes fulgt opp fra et tidlig stadium og helt
frem til ny teknologi er etablert som en forret-
ningsmessig mulighet.

Petroleumssektoren

Gjennom mer enn 35 års aktivitet på norsk sokkel
er det utviklet en ledende industriell kompetanse
innen viktige fremtidsrettede områder i olje- og
gassvirksomheten. Det er viktig at denne kompe-
tansen beholdes og styrkes slik at teknologiutvik-
lingen holder følge med de utfordringene som er
knyttet til ny vekst i olje- og gassnæringen. 

Det er en viktig oppgave for myndighetene å
sikre at den samlede innsatsen innen petroleums-
rettet forskning og utvikling bidrar til å utvikle en
bærekraftig industri utover olje- og gassressurse-
nes varighet på norsk sokkel. Teknologiutvikling
er en grunnlegende forutsetning for å sikre økte
markedsandeler for norsk industri internasjonalt.

Ressursbasen på norsk sokkel og økt satsing i
internasjonale markeder representerer unike
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nasjonale verdiskapingsmuligheter. Teknologi-
utviklingen har gjort betydelige ressurser tilgjen-
gelige som før var regnet som umulige å utvinne.
I lys av at mesteparten av ressursene fortsatt blir
liggende igjen i feltet etter endt produksjon, er det
et stort potensial å realisere gjennom økt produk-
tivitet. Staten har som ressurseier de største inter-
essene i å sørge for at FoU innsatsen sikrer en
effektiv utnyttelse av olje- og gassforekomstene. 

En mer kraftfull og effektiv teknologiutvikling
vil være nødvendig for å møte følgende hovedut-
fordringer:
– økt ressursutnyttelse og verdiskaping på norsk

sokkel
– styrke industriell konkurransekraft og interna-

sjonalisering
– realisere store nasjonale miljøforbedringer i

kjølvannet av effektivitetsforbedringer innen
leting og produksjon.

Renseteknologi for gasskraftverk

Det er et mål å ta i bruk en større del av gassres-
sursene innenlands. For å bedre sikkerheten i
energiforsyningen er det særlig viktig å ta i bruk
naturgass til energiformål, og legge til rette for
bygging av gasskraftverk. Samtidig med økt
anvendelse av gass innenlands er det viktig å
styrke arbeidet med å utvikle teknologier og løs-
ninger som kan bidra til å redusere utslippene fra
gasskraftverk. CO2-fri gasskraft fordrer nye løs-
ninger og kompetanse både for å skille ut og
deponere CO2.

Dette er en utfordring som krever både langsik-
tig, grunnleggende forskning og mer målrettede,
kortsiktige prosjekter der utviklet teknologi kan
utprøves. Ovennevnte krever samarbeid mellom
forskningsinstitusjoner, myndigheter og industrien.

3 Fornyelse av offentlig sektor

Elektronisk informasjonsutveksling/e-samhandling

I både Oljedirektoratet (OD) og Norges vass-
drags- og energidirektorat (NVE) satses det på
e-samhandling med næringen. I OD har det spesi-
elt vært viet oppmerksomhet omkring informa-
sjonsutvekslingen mellom direktoratet og ulike
operatører i forbindelse med sistnevntes innrap-
portering av nasjonalbudsjettdata.

Videre har Oljedirektoratet og oljeselskapene
i fellesskap etablert et ekstranett; Secure Oil
Information Link (SOIL). Bakgrunnen er bran-
sjens ønske om en bedre samhandling og utnyt-

telse av både teknologiske og markedsmessige
verktøy som i dag finnes tilgjengelig. Det er et
stort behov for å utveksle og dele informasjon
mellom selskaper og myndighetene i bransjen.
Ambisjonen er at SOIL skal bli en rimelig, global
infrastruktur hvor alle selskaper i bransjen er til-
koplet.

LicenseWeb er et eksempel på informasjons-
deling mellom operatør og partnere/myndigheter
i den enkelte lisens på sokkelen. LicenseWeb skal
utvikles til en felles kommunikasjonskanal for alle
lisensene på norsk sokkel og blir gjort tilgjengelig
for brukerne via SOIL. Løsningen er kostnadsbe-
sparende for næringen, gir stor effektivisering av
informasjonsplikten og sikrer pålagt rapportering
til myndighetene. I løpet av 2001 skal næringen ha
etablert lisensweber for alle olje-, gass- og leteli-
senser. På sikt vil transportsystemene også bli
dekket. Tiltaket effektiviserer informasjonsflyten
mellom operatør og myndigheter.

Olje- og energidepartementet fikk i 2001 til-
gang til Secure Oil Information Link (SOIL).
Dette gir OED adgang til all lisensinformasjon
som deles mellom operatør og partner via Licen-
seWeb.

NVE har på sin side satset på utvikling av en
web-basert databaseløsning for innrapportering
av regnskapsdata fra nettselskaper og avbrudds-
data underlagt monopolkontrollordningen. Både
OD og NVE har utarbeidet strategier for tilrette-
legging av elektroniske «døgnåpne» tjenester.

Konsesjonssøknader på kontinentalsokkelen

St.meld. nr. 39 (1999-2000) om Olje- og gassvirk-
somheten inneholdt flere forenklings- og effektivi-
seringstiltak. Blant annet vil OED utarbeide stan-
darder for søknadsinnhold i konsesjonssøknader
om utvinningstillatelser på kontinentalsokkelen.
Standardisering bidrar til reduksjoner i nødven-
dig dokumentasjon fra selskapene, noe som i sin
tur fører til effektiviseringsgevinster for alle invol-
verte parter. Videre legges det også opp til å åpne
for gruppesøknader for hele kontinentalsokkelen.
Det ble også foreslått ulike endringer og forenk-
linger for utbyggings- og driftsfasen.

Status med hensyn på forenklings- og effekti-
viseringstiltakene ble rapportert i St.prp. nr. 84
(2000-2001).

Saksbehandlingen ved vannkraftsaker

I St.meld. nr. 37 (2000-2001) Om vasskrafta og
kraftbalansen går Regjeringen inn for en effektivi-
sering av tiden og ressursene som går med til
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behandlingen av vannkraftsaker. Dette innebæ-
rer blant annet å gi NVE nye rammer for behand-
lingen av utbyggingssaker, gjøre Samlet Plan om
fra et prosjektorientert plansystem til en vass-
dragsbasert ressursoversikt og verne de mest
omstridte prosjektene i Samlet Plan.

3.1 Organisasjons- og strukturendringer

Ny organisering av arbeidet med omlegging av 
energibruk og energiproduksjon

Aktivitetene som i dag utføres av NVE og nettsel-
skapene innen omlegging av energibruk og -pro-
duksjon, vil nå bli samlet i en ny energiinstitusjon,
Enova SF. Foretaket ble stiftet i Trondheim
22. juni 2001 og skal være fullt operativt fra
1. januar 2002. Fra dette tidspunktet bortfaller
nettselskapenes arbeid med lovpålagt enøk og
NVEs forvaltning av tilskuddsmidler til omleg-
ging av energisektoren. Enova er organisert som
et statsforetak under Olje- og energidepartemen-
tet, og det er utnevnt et styre for virksomheten.
Det vises for øvrig til omtalen under kap. 1825.

Ny organisering av statens engasjement i petrole-
umsvirksomheten

I 2001 er det gjennomført store endringer innen
det statlige engasjementet i petroleumsvirksom-

heten, jf. St.prp. nr. 36 (2000-2001) Eierskap i Sta-
toil og fremtidig forvaltning av SDØE:
– delprivatisering og børsnotering av Statoil ASA
– restrukturering av SDØE-porteføljen 
– opprettelsen av et nytt statsaksjeselskap;

Petoro AS, for ivaretakelse av SDØE-porteføl-
jen som staten beholder andeler i

– opprettelsen av et nytt statsaksjeselskap;
Gassco AS, for transport av naturgass på norsk
kontinentalsokkel.

Omorganisering av Olje- og gassavdelingen i Olje- 
og energidepartementet

Olje- og gassavdelingen er delt i to nye avdelinger;
Utvinnings- og markedsavdelingen og Petrole-
umsavdelingen. Utvinnings- og markedsavdelin-
gen vil ha sokkelaktiviteter og marked som
ansvarsområde, og inkludere nåværende Letesek-
sjon, Oljeseksjon og Gasseksjon. Petroleumsavde-
lingen vil omfatte øvrige aktiviteter mot petrole-
umssektoren, og inkludere nåværende Industri-
seksjon, Petroleumsjuridisk seksjon, Seksjon for
økonomisk analyse, Miljøseksjon og Seksjon for
statlig engasjement. Delingen vil bety mer fleksi-
ble organisasjonsenheter der flere oppgaver får
større oppmerksomhet og lederfokus. Organisa-
sjonsendringen skal også fremme åpne løsnings-
drøftelser.

Tabell 3.1 Bemanningsoversikt (pr. 1. mars 2001)

Faktisk
bemanning

Antall
årsverk

Olje- og energidepartementet 130 127

Oljedirektoratet 359 347

Norges vassdrags- og energidirektorat 409 392

Sum 898 866



Del II
Budsjettforslag



20 St.prp. nr. 1 2001-2002
Olje- og energidepartementet
Programområde 18 Olje- og energiformål

Programkategori 18.00 Administrasjon

Olje- og energidepartementet

Olje- og energidepartementet har både ordinære
departementsfunksjoner, etatsansvar for Oljedi-
rektoratet (OD) og Norges vassdrags- og energi-
direktorat (NVE), samt ansvar for statlig eieropp-
følging av Statkraft SF, Statnett SF, Enova SF, Sta-
toil ASA, Petoro AS og Gassco AS. Departementet
ivaretar rollen som sekretariat for den politiske
ledelsen i tillegg til å inneha rollen som sektorfor-
valter.

Olje- og energidepartementet er organisert i
fire avdelinger; Utvinnings- og markedsavdelin-
gen, Petroleumsavdelingen, Energi- og vassdrags-
avdelingen og Administrasjons- og økonomiavde-
lingen. Departementet hadde pr. 1. mars 2001 en
bemanning på 130 tilsatte, fordelt på 65 kvinner
og 65 menn, som til sammen utgjorde om lag
127 årsverk.

Olje- og energidepartementet har energiråder
ved ambassaden i Washington og ved Norges
delegasjon til EU i Brussel, energi- og miljøråd ved
ambassaden i Moskva og en energimedarbeider
ved OECD-delegasjonen i Paris. Departementet
har flere permanente råd, utvalg og kommisjoner.
Av de mest sentrale er Petroleumsprisrådet,
Unitiserings- og rørledningsdelegasjonen, samt
ulike beredskapsråd og utvalg. Innenfor olje- og
gassektoren er det åtte kommisjoner, henholdsvis
Statfjord-, Murchison-, Ekofisk-Teesside-, Frigg-
Heimdal-, Ekofisk-Emden-, Zeepipe-, Europipe- og
Norfra-kommisjonen.

Resultatmål 2002

I 2002 vil departementet prioritere arbeidsinnsat-
sen med utgangspunkt i sentrale mål, strategier,
resultatkrav og andre styringssignaler. Dette gjel-
der blant annet følgende områder:

Olje- og gassforvaltningen

Det er i 2001 gjennomført store endringer innen
det statlige engasjementet i petroleumsvirksom-
heten, gjennom delprivatisering og børsnotering

av Statoil ASA, restrukturering av SDØE og opp-
rettelsen av de to nye selskapene Petoro AS og
Gassco AS. Departementet vil arbeide for en best
mulig eieroppfølging for å bidra til å oppnå høyest
mulig verdiskaping fra petroleumsvirksomheten
for fellesskapet.

Olje- og energidepartementet vil tilpasse kon-
sesjonstildelingene og rammeverket for tildelin-
ger etter utfordringene i de ulike petroleumspro-
vinsene på norsk kontinentalsokkel. Dette for å
sikre gode letestrategier og effektiv påvisning av
nye olje- og gassressurser. I 2002 planlegger
departementet å igangsette en ny Nordsjøtilde-
ling.

Departementet vil videreutvikle et gassforvalt-
ningssystem tilpasset avsetning av gass på sel-
skapsbasis, inkludert utforming av gasstransport-
regime og avklaring av skatteavregningssystem.

Departementet vil ivareta myndighetenes
ansvar vedrørende utbygging og drift samt dispo-
nering av innretningene på sokkelen.

Departementet vil i 2002 følge opp og videre-
utvikle norsk oljemarkedspolitikk for å ivareta
norske interesser.

Departementet vil fortsatt arbeide aktivt for å
minimere petroleumssektorens utslipp gjennom
videre utvikling og bruk av kostnadseffektive vir-
kemidler. Et godt samspill mellom myndigheter og
industri er helt sentralt for å nå målene på miljøom-
rådet, og videreføringen av Miljøsok-arbeidet vil
bidra til fortsatt fokus på utvikling av et mer effek-
tivt samarbeid mellom industri og myndigheter.

Innenfor beredskapsområdet vil departemen-
tet i samarbeid med sikringsmyndighetene bidra
til at konseptet for sikring og beskyttelse av petro-
leumsvirksomheten, inklusive hav- og landinstal-
lasjoner, ivaretas.

Departementet har ansvaret for at nivået på
beredskapslagrene av oljeprodukter oppretthol-
des i henhold til NATO-forpliktelsene og nasjonal
målsetting. Det foregår en løpende utskifting fordi
kravsspesifikasjonene i Auto Oil-programmet og
miljøhensyn fremtvinger stadig strengere krav til
oljeprodukter.
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Departementet skal sikre at krisehåndterings-
tiltak tilpasses markedet og forpliktelsene overfor
IEA. Departementet vil sluttføre og formalisere
omorganiseringen av Beredskapsorganisasjonen
for drivstofforsyningen når forsvarets endelige
organisasjon er på plass.

Energi- og vassdragsforvaltningen

Regjeringen tar sikte på å legge fram en stortings-
melding om bruk av gass i Norge i vårsesjonen
2002.

Regjeringen vil vurdere mulighetene for å inn-
føre et sertifikatmarked for fornybar energi og
legge frem saken for Stortinget.

Enova SF vil fra og med 2002 forvalte et ener-
gifond med sikte på omleggingen av energisekto-
ren i Norge, jf. omtale under kap. 1825. For depar-
tementet er det viktig å utvikle hensiktsmessige
mål- og resultatstyringssystemer i forhold til
Enova SF. En viktig oppgave vil være å sette over-
ordnede, men konkrete og klare mål for fondet,
samt å sikre en god resultatrapportering.

Departementet vil i løpet av våren 2002
utarbeide en handlingsplan for vannbåren varme i
tråd med anmodningsvedtak fra Stortinget (nr. 442
(2000-2001)). 

Departementet vil fortsette arbeidet med vur-
deringer av hvordan det samlede energisystemet
virker i forhold til mål for miljø, økonomisk effek-
tivitet og sikkerhet. Reguleringen av den eksiste-
rende infrastrukturen er sentral i denne sammen-
heng.

Departementet vil prioritere internasjonalt
samarbeid innenfor forvaltningen av vann- og
energiressursene, blant annet som ledd i oppføl-
gingen av det norske formannskapet i Nordisk
Ministerråd i 2002.

Arbeidet med forskrifter til vannressursloven
skal ferdigsstilles.

For departementet vil det også være viktig å
følge opp NVEs arbeid med en handlingsplan for
forbygning, herunder arbeid med sikring mot
kvikkleire i tilknytning til vassdrag.

Kap. 1800 Olje- og energidepartementet

Vedrørende 2001

Ved Stortingets vedtak av 15. juni 2001 ble post 01
Driftsutgifter redusert med 2,875 mill. kroner.
Videre ble post 21 Spesielle driftsutgifter og
post 22 Beredskapslagre for drivstoff økt med
henholdsvis 1,5 og 0,3 mill. kroner, jf. St.prp.
nr. 84 og Innst. S. nr. 325 (2000-2001).

Post 01 Driftsutgifter

Det foreslås bevilget 98,65 mill. kroner i ordinære
driftsutgifter under departementet for 2002.
Driftsbudsjettet er netto redusert med om lag
2,8 mill. kroner i forhold til saldert budsjett 2001.
Reduksjonen har først og fremst sammenheng
med nedjustering av husleieutgiftene som følge av
ny husleiekontrakt (6,1 mill. kroner). Videre er
driftsutgiftene pris- og lønnsjustert (om lag 2 mill.
kroner) og kompensert med merutgifter som
følge av innføringen av merverdiavgift på tjenes-

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse Regnskap
2000

Saldert
budsjett 2001

Forslag
2002

01 Driftsutgifter 95 565 101 425 98 650

21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres 32 380 19 000 22 000

22 Beredskapslagre for drivstoff, kan overføres 20 000 21 000

70 Internasjonalisering av petroleumsvirksomheten, 
kan overføres 10 000 10 750 16 000

71 Tilskudd til Norsk Oljemuseum 1 000

Sum kap 1800 137 945 151 175 158 650
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ter 1. juli 2001 (0,1 mill. kroner). Det er også lagt
inn et anslag på 1,2 mill. kroner i VPS-gebyrer i
2002 med bakgrunn i at Statoil ASA er børsnotert
fra og med 2001.

Post 21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres

For å løse sine oppgaver er departementet avhen-
gig av tilgang til fremtredende og dyktige kunn-
skapsmiljøer i Norge og internasjonalt for å sup-
plere egen fagkompetanse og saksbehandlingska-
pasitet.

Midlene under denne posten nyttes hovedsa-
kelig til ulike typer utredninger og analyser, uav-
hengige vurderinger og evalueringer, beslut-
ningsstøtte og annen støtte av tidsbegrenset
karakter knyttet til oppgaver innenfor departe-
mentets ansvarsområde.

Det foreslås bevilget 22 mill. kroner i 2002, en
økning på 3 mill. kroner i forhold til saldert bud-
sjett 2001. Økningen har sammenheng med kom-
pensasjon for merutgifter som følge av innførin-
gen av merverdiavgift på tjenester 1. juli 2001. Det
foreslås en fullmakt til å pådra forpliktelser ut

over gitt bevilgning på 2,5 mill. kroner, jf. Forslag
til vedtak IV.

Post 22 Beredskapslagre for drivstoff, kan 
overføres

Bevilgningen på posten går i all hovedsak til dek-
ning av bundne utgifter for forsvarlig forvaltning av
beredskapsproduktene. Slike tiltak er leie av lager-
kapasitet hos oljeselskapene, løpende utskifting og
oppgradering av beholdningene, samt vedlikehold
av drivstoffanlegg hvor OED har eierinteresser.

Humla-anlegget utenfor Ålesund, som Olje og
energidepartementet eier, skal stenges ned. Etter
at en omfattende miljøundersøkelse er gjennom-
ført, skal det gjennomføres tiltak for fysisk avsper-
ring av anlegget og utvikles/gjennomføres nød-
vendige renoverings- og overvåkingstiltak. Neds-
tengingen vil derfor strekke seg utover 2002. For
2002 foreslås det bevilget 21 mill. kroner til for-
valtning av beredskapsproduktene, en økning på
1 mill. kroner i forhold til saldert budsjett 2001.
Økningen har sammenheng med kompensasjon
for merutgifter som følge av innføringen av mer-
verdiavgift på tjenester 1. juli 2001.

Post 70 Internasjonalisering av petroleumsvirksomheten, kan overføres

Bevilgningen dekker utgifter knyttet til inter-
nasjonalisering av petroleumsvirksomheten. For
2002 foreslås det bevilget 16 mill. kroner, en
økning på 5,25 mill. kroner i forhold til saldert
budsjett 2001. Støtten til Intsok er økt fra 6,5 i
2001 til 10 mill. kroner i 2002. I 2002 er det avsatt
3 mill. kroner til prosjektmidler for å møte en
økende etterspørsel etter norsk kompetanse, tek-
nologi og erfaringene med forvaltning av våre
petroleumsressurser. Gjennom bilaterale relasjo-
ner og samarbeidsavtaler med andre lands myn-
digheter er det skapt forventninger om forplik-
tende oppfølging i form av konkrete prosjekt.

Det er lagt ned betydelige ressurser i å bygge
opp en norskbasert petroleumsindustri i tilknyt-
ning til aktivitetene på den norske kontinentalsok-
kelen. Med etableringen av Intsok i 1997, signali-
serte myndighetene at de ønsket økt fokusering
på internasjonalisering av petroleumsindustrien.

Internasjonalisering gir nye vekstmuligheter og
reduserer sårbarheten overfor svingningene i akti-
vitetsnivået på norsk sokkel. Det er viktig å påpeke
at norsk olje- og gassindustri gjennom internasjona-
lisering vil kunne videreutvikle og erverve ny tek-
nologi og kompetanse slik at industrien får langsik-
tig bærekraft. Olje- og gassindustrien representerer

(i 1 000 kr)

Betegnelse Regnskap
2000

Saldert
budsjett 2001

Forslag
2002

Intsok 6 500 6 500 10 000

Petrad 3 500 3 500 3 000

Prosjektmidler 750 3 000

Sum post 70 10 000 10 750 16 000
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i dag en av de viktigste næringene i Norge. For at
denne skal kunne beholdes er det en forutsetning
at den utvikler seg internasjonalt.

Basert på en studie utført av Stiftelsen for sam-
funns- og næringslivsforskning, er den norske
andelen av markedet utenfor norsk kontinentalsok-
kel relativt liten (27-29 mrd. kroner i 1999). Dette
er mindre enn 2 pst. av det anslåtte markedet.

En systematisk og målrettet innsats fra bedrif-
tenes side bør, med bidrag fra myndighetene,
kunne gi en økning i den norske andelen av dette
markedet.

Vurdering av organisasjonsform

På bakgrunn av Riksrevisjonens rapport om bru-
ken av stiftelser i statlig forvaltning har OED fore-
tatt en gjennomgang som har omfattet stiftelsene
Intsok og Petrad. OED finner at det er store avvik
mellom organisasjonsform og formål, oppgavetyper
og derav følgende styringsbehov og styringspraksis
når det gjelder Petrad. OEDs synspunkter er i tråd
med Riksrevisjonens vurderinger i sin rapport.

OED er av den oppfatning at Intsoks selvsten-
dighet er vesentlig sterkere enn tilfellet er for
Petrad. Hovedgrunnen til dette er at Intsok er en
samarbeidsstiftelse med både private og offent-
lige stiftere. Dette bidrar til å skape avstand mel-
lom departementene og stiftelsen. Et vesentlig
poeng er at den økonomiske avhengigheten til
staten er vesentlig mindre for Intsok enn Petrad.

Når det gjelder Petrad, er stiftelsens hovedak-
tivitet knyttet til bistand. Dette er en virksomhet
som ikke er en naturlig del av OEDs ansvarsom-
råde.

OED har sett Petrads rolle i sammenheng
med et arbeid departementet har igangsatt for å
styrke norsk kompetanseoverføring til andre
petroleumsproduserende land som ledd i interna-
sjonaliseringen av den norske petroleumssekto-
ren. OED har i denne forbindelse vurdert å eta-
blere en ny nettverksorganisasjon for internasjo-

nal kompetanseoverføring basert på industriens,
myndighetenes og utdanningsinstitusjonenes
virksomhet på dette området, herunder deler av
Petrads aktiviteter.

Modellen har vært drøftet med Utenriksdepar-
tementet og NORAD. På bakgrunn av undersøkel-
ser og analyser som har blitt gjort, synes det van-
skelig å finne et forsvarlig økonomisk fundament
for en slik organisasjon.

Petrad

Stiftelsen Petrad er et organ i norsk bistandsar-
beid når det gjelder forvaltning og kompetanse-
oppbygging innenfor petroleumsområdet i utvi-
klingsland og mer industrialiserte land. I sin opp-
læringsvirksomhet benytter Petrad forelesere fra
norsk petroleumsindustri og forvaltning, og trek-
ker på den måten med og profilerer norsk
industrikompetanse. I tillegg til bistandsperspekti-
vet har intensjonen vært at Petrad skal bidra til
internasjonalisering gjennom nøytral profilering
av norsk petroleumsindustri og kompetanse.

For å oppnå et mer slagkraftig virkemiddel for
å støtte opp om internasjonaliseringen av norsk
petroleumsindustri, ble det i 2000 tatt initiativ for å
vurdere en sammenslåing med Intsok. Dette lot
seg ikke gjennomføre. Intsok og Petrad har i dag
en samarbeidsavtale. Det har således for 2000 og
2001 vært lagt opp til at Petrad i større grad skal
selge inn sine aktiviteter til industrien og gene-
rere inntekter fra private aktører i tillegg til avta-
ler med NORAD og andre statlige organer. Til
tross for dette samarbeidet er Petrad fortsatt i en
situasjon hvor aktivitetene må sies å være under
en kritisk masse, og dermed av liten relevans for
OEDs internasjonaliseringsarbeid.

I lys av ovennevnte vil OED gå inn for å avvikle
støtten til Petrad. Det foreslås at den avvikles fra
og med 2003, men opprettholdes for 2002 slik at
Petrad får anledning til å tilpasse sin drift.

Tabell 4.1 Finansieringen av Petrad

Betegnelse Regnskap
2000

Saldert
budsjett 2001

Forslag
2002

Kursavgifter og andre inntekter 2 208 000 2 614 000 2 500 000

Tilskudd/oppdrag NORAD 5 190 000 6 457 000 6 000 000

Tilskudd/oppdrag OED 3 837 000 3 535 000 3 000 000

UD/EØS prosjekt 485 000

Sum inntekter 11 720 000 12 606 000 11 500 000
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Resultatmål 2002

På bakgrunn av forslaget om avvikling av OEDs
støtte fra og med 2003 vil 2002 måtte anvendes til
omstilling av dagens drift og aktiviteter. Det leg-
ges derfor ikke opp til igangsetting av nye pro-
sjekt, men gjennomføring av aktiviteter stiftelsen
allerede har igangsatt.

Intsok

Intsoks mål er å styrke det langsiktige grunnlaget
for verdiskaping og sysselsetting i norsk petrole-
umsindustri gjennom fokusert internasjonal virk-
somhet. Utgangspunktet er den betydelige kom-
petanse og konkurransekraft som norsk oljein-
dustri har bygget opp gjennom store og
kompliserte oppgaver på norsk kontinentalsok-
kel. Intsoks virkemåte er å gjennomføre ulike fel-
lestiltak for medlemsbedriftene som skal øke
deres forståelse for, og gjennomslagskraft i inter-
nasjonale markeder. Intsok har som langsiktig
målsetting at verdien av eksporten fra norsk olje-
og gassindustri når 50 mrd. kroner innen 2005,
noe som om lag vil innebære en dobling fra 1999.
Dette målet betraktes som realistisk, men forut-
setter et konstruktivt samarbeid mellom industri
og myndigheter.

Intsok, med sine 78 medlemsbedrifter (juni
2001), representerer rundt 90 prosent av verdi-
skapingen innenfor norsk olje og gassvirksomhet.
Ved å forene kompetansen som medlemsbedrif-
tene representerer kan Intsok markedsføre norsk
olje- og gassindustri som en næringsklynge i
verdensklasse.

Resultatmål 2002

Den overordnede strategien for INTSOK ligger
fast. Arbeidsprosesser er under stadig utvikling
og vil tilpasses partnernes behov. Strategien inne-
bærer fokus på prioriterte markeder (Angola,
Aserbajdsjan, Brasil, Canada, Mexicogolfen, Iran,

Nigeria og Storbritannia). Intsok vil fortsatt legge
vekt på:
– oppfølging av utbyggingsprosjekter i de priori-

terte markeder
– innhenting av markedsinformasjon
– profilering av kompetanse og bygging av rela-

sjoner mot markedene hvor oljeselskapene,
kontraktører og skipsverft er nøkkelkunder.

Ovennevnte områder vil stå for store investeringer
de kommende årene. Målet for Intsok er å øke
norske leveranser til disse prosjektene fra 1-2 pst.,
som er dagens norske andel av verdensmarkedet,
til 3-4 pst. innen 2005.

For å oppnå sterkere slagkraft, har Intsok pla-
ner om å styrke tilstedeværelsen i strategisk vik-
tige markeder. Dette er planlagt gjennom rekrut-
tering av lokale konsulenter som skal arbeide for
INTSOK. Partnerbedrifter med tilstedeværelse i
markedet oppfordres til å sekondere personnell til
slike oppgaver. Dette ansees som et vesentlig vir-
kemiddel for å realisere ambisjonene om en
økning av norske leveranser internasjonalt.

INTSOK påpeker spesielt viktigheten av å for-
ankre holdningen om et mer forpliktende samar-
beid der bedrifter ikke bare høster, men også er
villige til å dele sine erfaringer med andre. Tilret-
telegging for økt samarbeid innenfor definerte
verdikjeder og klynger synes å være den mest
konkrete måten å få til resultater på.

Prosjektmidler

Midler til næringsutvikling og ressursforvaltning

Internasjonalisering av petroleumssektoren inne-
bærer på mange måter å markedsføre en norsk
modell der de tre parter; myndigheter, oljeselskap
og leverandørindustri utgjør en enhet. Når oljesel-
skap og leverandørindustri får til et samarbeid,
etterspørres også en myndighetsprofilering fra
norsk side.

Tabell 4.2 Finansieringen av Intsok

Betegnelse Regnskap
2000

Saldert
budsjett 2001

Forslag
2002

Bidrag fra partnere, og deltakeravgifter 7 677 000 7 050 000 9 500 000

Tilskudd fra OED 6 500 000 6 500 000 10 000 000

Finansinntekter 554 000 550 000 450 000

Sum inntekter 14 731 000 14 100 000 19 950 000
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Norge har en betydelig og velfungerende petro-
leumssektor. Det er derfor stor interesse for hvor-
dan vi har organisert og utviklet denne virksomhe-
ten. Vi har i dag en god dialog og nære relasjoner
på både politisk og industrielt plan med en rekke
land. Med for eksempel Aserbajdsjan, Nigeria,
Newfoundland har vi inngått forpliktende samar-
beidsavtaler (MoU). Det er en økende etterspørsel
etter norsk kompetanse, teknologi og erfaringene
med forvaltning av vår petroleumssektor.

Det er behov for å finansiere prosjekt som
omfatter problemstillinger av både politisk og
industriell karakter, og som er bedriftsnøytrale,
dvs. at de går utover den enkelte bedrifts egenin-
teresser.

Resultatmål 2002

OED vil støtte prosjekter som kan bidra til overfø-
ring av kompetanse og teknologi, samt erfaringer
fra forvaltningen av de norske petroleumsressur-
sene, til andre petroleumsproduserende land.

I Nigeria og Angola er det ønske og behov for
å gjennomføre studier for kartlegging av deres
industribase. Kartlegging av lokal industri skal
blant annet avdekke mulige områder for samar-
beid med norsk industri for utvikling av lokalt
næringsliv og nødvendig teknologioverføring.

Tilsvarende samarbeid er under vurdering for
Venezuela, Iran og provinsen Newfoundland i
Canada.

Iran er i en fase hvor sterke krefter arbeider
for i større grad å åpne landet mot verdenssam-
funnet. Samtidig forsøker man å modernisere
petroleumsindustrien. I denne prosessen har lan-
det vist stor interesse for å lære mer om organise-
ringen av petroleumsvirksomheten, regelverket
og oppbyggingen av petroleumsindustrien i
Norge. Norske myndigheter og norsk industri
kan bidra på en konstruktiv måte til utviklingen i
Iran ved teknologi- og kompetanseoverføring på
myndighets- og industrinivå. 

Det er videre planer om å kartlegge de sosiale
effektene av norske direkte investeringer i
utvalgte petroleumsprovinser med en svak stats-
forvaltning.

Hverken Intsok, Petrad eller enkeltbedrifter
kan løfte denne type prosjekt alene. Ovennevnte
prosjekt har en politisk forankring, men samtidig
en betydelig kommersiell side da de styrker mar-
kedsadgangen for norske bedrifter.

I budsjettet for 2002 foreslås det avsatt 3 mill.
kroner til dette formålet.

Samarbeidsavtale med Aserbajdsjan

Det ble i 1998 inngått en samarbeidsavtale mel-
lom Norge og Aserbajdsjan, hvor norske myndig-
heter forpliktet seg til å være vert for to aseriske
studenter som skal gjennomføre et 2-årig Master
of Science studium ved NTNU i Trondheim. Stu-
diene er en del av NTNUs oppdragsundervisning
for NORAD. 

I budsjettet for 2002 er det tatt høyde for at
totalt fire aseriske studenter vil få sine studier ved
NTNU finansiert av OED. 

Post 71 Tilskudd til Norsk Oljemuseum

Norsk Oljemuseum (NOM) ble åpnet i mai 1999.
Museet skal være et nasjonalt senter for formid-
ling av informasjon og kunnskaper til allmennhe-
ten om petroleumsvirksomhetens utvikling og
betydning for det norske samfunn.

Byggingen av museet ble finansiert i et samar-
beidsprosjekt hvor finansielle bidragsytere var;
staten v/OED (60 mill. kroner), Stavanger kom-
mune (20 mill. kroner og tomt), Rogaland fylkes-
kommune (10 mill. kroner) og oljeindustrien
(75 mill. kroner). Totalkostnaden var på 165 mill.
kroner. OED har også bidratt med innskudd til et
driftsfond på 10 mill. kroner, mens Stavanger
kommune gir en årlig driftsstøtte på 1,5 mill. kro-
ner. Utover dette har NOM ikke mottatt offentlig
støtte til drift.

I 1999 og 2000 har NOM hatt inntekter på hen-
holdsvis 6,25 og 6,85 mill. kroner. Med driftskost-
nader på henholdsvis 10 og 10,85 mill. kroner har
de årlige driftsunderskudd vært på 3,8 - 4 mill.
kroner. NOM har derfor på de to årene tappet
driftsfondet med i alt 6,45 mill. kroner. For 2001 er
det budsjettert med inntekter på i alt 7,6 mill. kro-
ner, og utgifter på 11,65 mill. kroner. Ved inngan-
gen til 2002 regner en med at driftsfondet vil være
nede i 1,7 mill. kroner. Museets styre har vurdert
dagens bemanning og omfang av driften som et
minimum for å ivareta de oppgaver som ligger til
institusjonen.

Med bakgrunn i ovennevnte situasjon har
NOM søkt staten v/OED om et årlig drifts-
tilskudd på 4 mill. kroner, for å sikre at driften kan
opprettholdes som i dag. Museet har ikke søkt
om støtte fra andre offentlige institusjoner. I bud-
sjettet for 2002 har NOM på inntektssiden i tillegg
til et driftstilskudd fra OED satt opp en avkastning
på et sponsorfond på 2 mill. kroner. Museet har
fått tilsagn fra selskaper om bidrag på om lag
20 mill. kroner til et slikt fond. Museet håper at
dette sponsorfondet etter hvert skal komme opp i
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30 mill. kroner, og at en skal kunne hente ut en
årlig avkastning på om lag 2 mill. kroner.

Departementet viser til at staten har bevilget
betydelige midler til byggingen og etableringen av
NOM gjennom byggebevilgning og driftsfond.
Departementet viser videre til at selv om NOM ved
utgangen av 2001 vil ha brukt det meste av drifts-
fondet, så vil museet fortsatt kunne disponere
midler fra fondet i 2002. Videre vil museet motta
avkastning fra det nye sponsorfondet. Departemen-
tet foreslår at det i tillegg bevilges 1 mill. kroner i
tilskudd til NOM i 2002. 

Resultatrapport 2000

Olje- og gassforvaltningen

Det har siden 1999 pågått et bredt anlagt utred-
ningsarbeid knyttet det statlige engasjementet i
petroleumsvirksomheten, herunder eierskap i
Statoil og restrukturering og fremtidig forvaltning
av SDØE. 15. desember 2000 la regjeringen frem
sine anbefalinger til endringer vedrørende det
statlige engasjementet, i St.prp. nr. 36 (2000-2001)
Eierskap i Statoil og fremtidig forvaltning av
SDØE.

Departementet har gjennomført 16. konsesjons-
runde i Norskehavet samt Nordsjøtildelingen i 2000.
I 16. konsesjonsrunde ble til sammen 37 blokker
eller deler av blokker tildelt, mens det i Nordsjøtilde-
lingen ble tildelt 15 blokker eller deler av blokker.
Fra og med Nordsjørunden 2000 er kravene til søk-
nadsdokumentasjon i forbindelse med konsesjons-
rundene vesentlig forenklet, for å få en mer effektiv
søknadsprosess.

I 2000 ble det gitt myndighetsgodkjennelse for
utbygging av feltene Ringhorne, Grane, Kvite-
bjørn, brønnramme (P2) på Troll Vest, Tambar,
Glitne og Heidrun Nord. Myndighetsgodkjen-
nelse ble også gitt for Valhall vanninjeksjon,
Norne og Heidrun Gasseksport, Draugen gassek-
sport, Vesterled gassrør, Valhall-Hod gassrør og
Ula-Gyda gassrør. Utbyggingsplanene for Fram-
Vest, nord av Troll-feltet, og Svaleforekomsten
nord-øst av Norne-feltet ble fulgt opp. Feltene Kvi-
tebjørn, Vale, Mikkel og Balder/Ringhorne ble i
2000 tildelt leveranseforpliktelser under gjeldende
gassalgsavtaler.

Departementet framla St.meld. nr. 47 (1999-
2000), hvor man informerte Stortinget om gene-
relle prinsipper for disponering av utrangerte rør-
ledninger og kabler på norsk kontinentalsokkel
samt aktuelle disponeringssaker. Som en generell
regel bør det gis tillatelse til at rørledninger og
kabler etterlates når de ikke er til ulempe eller

utgjør en sikkerhetsrisiko for bunnfiske, sammen-
holdt med kostnadene med nedgraving, tildek-
king eller fjerning.

Som et tiltak for stabilisering av oljemarkedet
innførte Norge 1. mai 1998 produksjonsregule-
rende tiltak. Tiltaket ble videreført i 1999 og
avsluttet 1. juli 2000. Ved avslutningen signali-
serte regjeringen at den følger markedsutviklin-
gen nøye, og er villig til å diskutere nye tiltak på et
senere tidspunkt dersom det skulle være behov
for det.

Departementet har vært i aktiv dialog med
EU-kommisjonen om innlemmelse av gassdirekti-
vet i EØS-avtalen og gjennomføring av det i norsk
lovgivning.

Som en oppfølging av St.meld. nr. 39 (1999-
2000) iverksatte Olje- og energidepartementet en
samlet gjennomgang av den nasjonale forsknings-
og teknologiinnsatsen i petroleumsvirksomheten.
Det er generell enighet om behovet for en ny
basisstruktur for forskning og teknologiutvikling i
petroleumssektoren.

Et topplederforum (KON-KRAFT) ble etablert
i 2000 på initiativ fra Olje- og energiministeren.
Forumet består av rundt 20 toppledere fra oljesel-
skapene, leverandørindustrien, redernæringen,
arbeidstakerorganisasjonene og myndighetene.
Målet med topplederforumet er todelt; sikre at
norsk kontinentalsokkel forblir konkurransedyk-
tig, samt styrke norsk leverandørindustris kon-
kurransekraft både på hjemmemarkedet og inter-
nasjonalt. Topplederforumet har iverksatt en
rekke prosjekter og prosesser for å møte dette
målet. Igangsatte prosjekter vil bli avsluttet i 2001.

Departementet var i fjor representert ved Kli-
maforhandlingene under Klimakonvensjonen, og
har sammen med øvrige departementer, OD og
industrien ved OLF arbeidet for en kostnadseffek-
tiv oppfølging av forpliktelsene. Også i forhold til
blant annet NOx- og VOC-utslipp regulert gjen-
nom Gøteborg-protokollen ble det nedlagt betyde-
lig innsats for å oppnå utslippsreduksjoner.

Miljøsok fase 2 ble avsluttet i 2000, og arbeidet
videreføres ved at industrien ved OLF har påtatt
seg et hovedansvar som koordinator for oppføl-
gingsarbeidet, blant annet ved etablering av Miljø-
forum.

En arbeidsgruppe med representanter fra fors-
kningsmiljøene, berørte myndigheter og industri
har i regi av Norges forskningsråd arbeidet med å
identifisere kunnskapsbehov omkring langtids-
virkninger av utslipp til sjø. Departementet har
fulgt prosessen frem mot en avsluttende rapport.

Gjennom deltakelse i ulike fora arbeider
departementet kontinuerlig med problemstillin-
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ger knyttet til petroleumssektoren og miljø i for-
hold til EØS-samarbeidet.

Departementet har også deltatt aktivt i forbe-
redelsene til høynivå-møtet i 2001 i FNs kommi-
sjon for bærekraftig utvikling (CSD 9) der energi
var et av hovedtemaene.

Departementet har i samarbeid med sikrings-
myndighetene intensivert arbeidet med å styrke
konseptet for ivaretakelse av sikring og beskyt-
telse av petroleumsvirksomheten. Det er utarbei-
det planverk for departementet for bruk i hen-
holdsvis kriser i fred og beredskap/krig.

Norske interesser innenfor oljeberedskapen
er fremmet gjennom deltakelse i IEAs krisesty-
ringskomite og innenfor nordisk energisamarbeid
gjennom deltakelse i relevante fora.

Energi- og vassdragsforvaltningen

Våren 2000 ble hovedlinjene i energipolitikken
fastlagt gjennom Stortingets behandling av ener-
gimeldingen, jf. Innst. S. nr. 122 (1999-2000). Sam-
let innebærer de energipolitiske utfordringene at
det er viktig å legge om og styrke energipolitik-
ken. Dette krever omfattende tiltak over et bredt
felt.

Et sentralt element i energipolitikken er å
legge til rette for bygging av gasskraft i Norge.
Stortinget har lagt til grunn at det ikke skal stilles
strengere krav til utslipp av CO2 fra norske kraft-
verk enn fra gasskraftverk i EØS-området. På
dette grunnlag omgjorde Miljøverndepartemen-
tet utslippstillatelsene for de omsøkte gasskraft-
verkene på Kollsnes og Kårstø. Som et grunnlag
for omgjøringsvedtaket utarbeidet OED en vurde-
ring av virkningen på CO2-utslippene av bygging
av disse kraftverkene.

En strategi for innenlands bruk av naturgass
og et program for renseteknologi, ble på bak-
grunn av Stortingets anmodning, lagt fram i
St.prp. nr. 1 (2000-2001). Strategien for innenlands
bruk av naturgass vil bli utdypet og konkretisert i
en stortingsmelding våren 2002. En oversikt over
rammevilkårene for kraftproduksjon i Norge, Sve-
rige, Finland og Danmark ble gitt i Revidert nasjo-
nalbudsjett våren 2001.

I energimeldingen ble det varslet en gjennom-
gang av byggforskriftene med hensyn til krav til
energibruk i bygninger. Dette arbeidet ble påbe-
gynt i 2000 og blir ledet av Statens byggetekniske
etat med deltakelse fra OED i referanse- og
arbeidsgruppe.

Vannressursloven ble vedtatt høsten 2000 og
trådte i kraft ved årsskiftet. Også forskrift om sik-

kerhet og tilsyn med vassdragsanlegg ble utarbei-
det og trådte i kraft fra årsskiftet. Det ble fastsatt
ved kgl.res. hvem som skal være vassdragsmyn-
dighet etter loven.

Det ble fremmet sak for Stortinget om ny kon-
sesjon for fortsatt regulering av Numedalslågen,
jf. St.prp. nr. 37 (2000-2001).

Forslag om endringer i energiloven ble sendt
på alminnelig høring sommeren 2000. De loven-
dringsforslag som var nødvendige i forhold til
finansieringen av arbeidet med omlegging av
energisektoren, jf. omtale knyttet til opprettelsen
av Enova SF under kap. 1825, ble lagt fram i
desember 2000, jf. Ot.prp. nr. 35 (2000-2001). Et
forslag til generelle endringer i energiloven ble
fremmet i vårsesjonen 2001, jf. Ot.prp. nr. 56
(2000-2001).

Det ble fattet endelig vedtak vedrørende
anleggskonsesjoner som er nødvendige for å rea-
lisere en kabelforbindelse til Tyskland. Alle kon-
sesjonsmessige forhold knyttet til kabelforbindel-
sen mellom Tyskland og Norge er nå avklart.

Organiseringen av krafthandelen med Dan-
mark ble endret fra 1. januar 2001. Kraftutveks-
lingsavtalene mellom Statkraft og henholdsvis
Elsam og E-ON Energie ble omgjort til finansielle
avtaler, og nye avtaler mellom Statnett og Eltra
utgjør nå grunnlaget for utvekslingen mellom de
to landene. Stortinget ble forelagt saken ved
St.meld. nr. 9 (2000-2001). Statnett og Nord Pool
fikk 21. desember 2000 nye konsesjoner for tilret-
teleggingen av kraftutvekslingen med utlandet i
tråd med stortingsmeldingen.

Det ble foretatt to verdivurderinger av Stat-
kraft SF i 2000, jf. omtale i St.prp. nr. 1 (2000-
2001). Her ble det også lagt fram forslag til lang-
siktig utbyttepolitikk for Statkraft. Forslaget ble
vedtatt av Stortinget.

Statkraft SF ble i september 2000 instruert å
stoppe arbeidene i Beiarn og senere også virk-
somheten vedrørende Melfjord og Bjøllåga. Høs-
ten 2000 ble det arbeidet med å avklare økono-
miske forhold knyttet til dette.

I St.prp. nr. 52 (1998-99) ble utvalgte bedrifter i
kraftintensiv industri tilbudt langsiktige kraftkon-
trakter og leieavtaler med Statkraft. Det viste seg
at ESA hadde innvendinger til opplegget med å
legge den økonomiske verdien av eksisterende
avtaler inn i nye avtaler. ESA mente dette kunne
innebære ulovlig statsstøtte. St.prp. nr. 78 (1999-
2000) som ble lagt fram våren 2000 inneholdt for-
slag om å justere de langsiktige kontraktene i tråd
med ESAs syn. Saken er nå avsluttet.
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Intsok

Intsok har stadfestet sin rolle som den sentrale
institusjonen i arbeidet med å styrke eksporten av
norsk olje- og gassteknologi og kompetanse. Ved
utgangen av 2000 var 78 bedrifter registrert som
Intsok-partnere, en økning på 20 i løpet av 2000. I
annen halvdel av 2000 ble det foretatt en uavhen-
gig undersøkelse om medlemsbedriftenes til-
fredshet med det arbeidet Intsok utfører. Resulta-
tet var meget oppløftende, særlig når Intsoks
kompetanse og erfaring ble målt.

Intsok har etablert flere regionale nettverk
hvor partnerne kan møtes for å utveksle erfarin-
ger og diskutere markedstiltak og nye initiativ.
Effektiv utnyttelse av Internett er en viktig del av
dette nettverksarbeidet, og på Intsoks web-sider
kan medlemmene finne markedsrapporter og
annen detaljert informasjon fra viktige markeder
som Aserbajdsjan, Canada, Brasil og Storbritan-
nia.

Intsok videreførte innsatsen på seminarer og
arbeidsverksteder. I tillegg til de internasjonale
oljeselskapene har Intsok arbeidet målbevisst
overfor større internasjonale kontraktører for å

markedsføre norsk industri, særlig med henblikk
på små og mellomstore bedrifter.

Intsok har også i 2000 organisert delegasjons-
reiser til og seminarer i de viktigste eksportmar-
kedene, noe som har styrket markedsføringen av
norske produkter, teknologi og kompetanse.
Intsok har også spilt en viktige rolle i forbindelse
med besøk fra internasjonale delegasjoner som
ønsker en dialog om viktige spørsmål innen olje-
og gassektoren, herunder organisering av petro-
leumssektoren og oppbygging av en lokal, bære-
kraftig leverandørindustri.

Petrad

Petrad gjennomførte i 2000 totalt 17 seminarer i
11 land, med til sammen 624 deltakere fra 17 land
i Afrika, Asia, Latin-Amerika og Øst-Europa. Det
ble avholdt to åtte-ukers kurs i Stavanger med til
sammen 45 deltagere fra 34 nasjoner. Fem av
kursplassene ble finansiert av midler fra OED.

Når det gjelder Petrads fremtidige rolle, viser
vi til omtalen foran om det arbeidet som er igang-
satt for å styrke norsk kompetanseoverføring.
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Programkategori 18.10 Petroleumsforvaltning

Oljedirektoratet

Oljedirektoratet ble opprettet i 1972, og er lokali-
sert med hovedkontor i Stavanger og avdelings-
kontor i Harstad. OD hadde pr. 1. mars 2001 en
bemanning på 359 tilsatte, som til sammen
utgjorde om lag 347 årsverk.

Direktoratet utøver forvaltningsmyndighet i
forbindelse med undersøkelser etter, og utnyt-
telse av petroleumsforekomster på den norske
kontinentalsokkelen. Det omfatter også myndig-
het til å fastsette forskrifter for virksomheten og
fatte vedtak om samtykke, pålegg, fravik og god-
kjennelse i henhold til regelverket.

OD har en sentral rolle innenfor området
petroleumsforvaltning, og er dermed et viktig råd-
givende organ for foresatte departementer. OD er
underlagt Olje- og energidepartementet (OED) i
ressursforvaltnings- og administrative saker og
Arbeids- og administrasjonsdepartementet (AAD)
i spørsmål knyttet til sikkerhet og arbeidsmiljø.
Innenfor saksområdet CO2-avgift utøver OD myn-
dighet på vegne av Finansdepartementet.

Hovedmål og resultatmål for 2002

Ut fra Regjeringens hovedmål i energipolitikken
når det gjelder olje- og gass (jf. kap. 2), er det utle-
det følgende overordnede mål for Oljedirektoratet:

Oljedirektoratet skal bidra til å skape størst
mulig verdier for samfunnet fra olje- og gassvirk-
somheten med forankring i forsvarlig ressursforvalt-
ning, sikkerhet og miljø.

Innenfor ressursforvaltningsområdet er hoved-
mål, mål og strategier omtalt innledningsvis i
proposisjonen. Innenfor området sikkerhet og
arbeidsmiljø skal myndighetene sette premisser
for og føre et effektivt tilsyn med at aktørene i
petroleumsvirksomheten etablerer, opprettholder
og videreutvikler et fullt forsvarlig sikkerhetsnivå
og arbeidsmiljø på norsk sokkel.

På ressursforvaltningsområdet er ODs mål å foku-
sere på:

a) kostnadseffektiv leting ved å bidra til å:
– maksimere ressurstilvekst pr. letebrønn, funn-

rate og tidsriktig leting
– minimere letekostnader pr. ressurstilvekst

OD skal i 2002 prioritere arbeidet med
17. konsesjonsrunde i Norskehavet og videreut-
vikling av det konsesjonspolitiske rammeverket.
Dette arbeidet skal i 2002 resultere i at en får en
langsiktig og tidsriktig tildeling av leteareal, tids-
riktig innfasing av funn og tidsriktig leting i nær-
området til eksisterende infrastruktur som sikrer
en optimal utforsking av kontinentalsokkelen.

b) kostnadseffektiv uttak ved å bidra til å:
– maksimere utvinningsgraden på det enkelte

felt og uttak av marginale ressurser
– minimere investeringskostnader pr reserveen-

het og driftskostnader pr. produsert enhet

OD skal i 2002 prioritere arbeidet med videreut-
vikling av miljøkrav med høy faglig integritet for å
påvirke industrien til å velge løsninger som er hel-
hetlige og effektive

c) kostnadseffektiv utnyttelse av infrastruktur og
samordning på tvers av lisensgrenser ved å
bidra til å:

– maksimere utnyttelsesgraden av prosesskapa-
sitet og transportkapasitet

– minimere investeringskostnader pr reserveen-
het og driftskostnader pr. produsert enhet

OD skal i 2002 prioritere arbeidet med videreutvik-
ling av gassforvaltningsmodellen og å synliggjøre
potensialet for økt verdiskaping fra norsk sokkel,
identifisere tiltak som er nødvendige for å realisere
potensialet og være en pådriver for å få det realisert.

Innenfor både ressurs- og sikkerhetsforvaltning er 
ODs mål å fokusere på:

d) faktagrunnlag for beslutninger ved å bidra til å:
– maksimere beslutningsgrunnlaget i alle faser
– minimere kostnadene for datatilfang
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OD skal i 2002 prioritere arbeidet med den teknolo-
giske utviklingen innenfor informasjons- og kom-
munikasjonsteknologi som vil kreve økte investe-
ringer og kontinuerlig kompetanseoppbygging.

På sikkerhets- og arbeidsmiljøforvaltningsområdet 
skal OD bidra til å: 

e) minimere skader på mennesker og opprett-
holde og videreutvikle et fullt forsvarlig
arbeidsmiljø

f) minimere utslipp som belaster ytre miljø
g) minimere kostnader forbundet med risiko for

materielle skader og utilsiktede driftsavbrudd

Dette ivaretas ved å maksimere ODs innsats for i
virksomheten å bidra til:
– god kultur som manifesteres gjennom holdnin-

ger, forståelse og handling
– god oversikt over risikoforhold
– god styring
– erfaringsoverføring og kontinuerlige forbe-

dringer
– arbeidstagermedvirkning
– forbedring av elementene som utgjør et godt

arbeidsmiljø
– reduksjon av sannsynlighet for og konsekven-

ser av ulykker, blant annet ved hjelp av effek-
tive barrierer og optimal beredskap

– forsvarlig teknisk tilstand
– forsvarlig gjennomføring av aktiviteter
– tilstrekkelig kompetanse og kapasitet i forhold

til oppgavene

Rapporter og statistikker som nå foreligger, synes å
underbygge påstander om at forbedringsprosessene
i virksomhetene har stanset opp eller at den positive
utviklingen har snudd på enkelte områder, slik at det
samlede risikonivået er i ferd med å øke. Det vil
være en viktig utfordring for OD å videreføre
arbeidet med å utvikle gode verktøy i industrien som
gjør det mulig på en mer presis måte å si noe om
utviklingen av risikonivået for så å kunne iverksette
adekvate tiltak for å forbedre sikkerheten. 

OD vil fortsette sin tilsynsvirksomhet med
uforminsket styrke mot aktørene som driver ope-
rativ virksomhet, i tillegg til å videreføre den
fokus som er satt på rettighetshavers plikter til å
sørge for sikkerhetsmessig forsvarlig drift. Det vil
i løpet av høsten 2001 bli lagt frem en egen stor-
tingsmelding om helse, miljø og sikkerhet i petro-
leumsvirksomheten hvor ulike sikkerhetsmessige
problemstillinger vil bli omtalt. Regjeringen fore-
slår en tiltakspakke på 20 mill. kroner i budsjettet
for 2002 over Arbeids- og administrasjonsdeparte-

mentets og Olje- og energidepartementets bud-
sjetter. Arbeids- og administrasjonsdepartementet
vil i samarbeid med Norges forskningsråd utvikle
et program som vil inneholde de sentrale pro-
blemstillinger i forhold til sikkerhet i petroleums-
virksomheten. For nærmere omtale vises til
kap. 1575, post 50 i Arbeids- og administrasjons-
departementets budsjettproposisjon. ODs bud-
sjett foreslås styrket for at direktoratet i tilstrekke-
lig grad skal være rustet med hensyn til ressurser
og kompetanse på teknologiske problemstillinger,
tilsynsmetode og regelverksutvikling. Dette vil
være av avgjørende betydning for å kunne se til
og følge opp industriens håndtering av sikkerhets-
og arbeidsmiljømessige problemstillinger.

OD har i samarbeid med Statens forurens-
ningstilsyn og Statens helsetilsyn sluttført arbeidet
med et nytt omfattende samlet regelverk for helse,
miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten.
Regelverket trer i kraft 1. januar 2002. Det vil være
en viktig oppgave å følge opp at næringen har til-
strekkelig kompetanse i det nye regelverket. OD
skal prioriterte følgende i 2002:
– følge opp at næringen har tilstrekkelig kompe-

tanse i det nye regelverket
– styrke ODs kompetanse og kapasitet knyttet til

sikkerhetsforvaltning
– følge opp tiltak fra stortingsmelding om helse,

miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten
– videreføre arbeidet med å kartlegge og følge

opp utviklingen av HMS-nivået og herunder
følge opp de tiltak næringen iverksetter

– følge opp rettighetshaveres plikter i lisenssam-
menheng, spesielt med henblikk på utviklings
og endringsprosesser, herunder se til at det blir
avsatt tilstrekkelig med ressurser for å ivareta
HMS-forhold i utvikling og drift av lisensene

– følge opp at aktørene opprettholder teknisk til-
stand på anlegg og utstyr slik at dette er i sam-
svar med lover og forskrifter og i henhold til
gjeldende standarder, for å forhindre storulyk-
ker og sikre leveransesikkerhet

– følge opp at aktørene sikrer at flyttbare innret-
ninger er i samsvar med gjeldende sikkerhets-
og arbeidsmiljøregelverk

Verdivurdering av Oljedirektoratet

Det ble i 2000 foretatt en verdivurdering av OD
hvor et eksternt konsulentfirma så på ODs bidrag
til verdiskaping på norsk sokkel. Dette var et pilot-
prosjekt hvor hensikten har vært å etablere et sys-
tem/modell for å vurdere ODs bidrag til verdiska-
pingen på sokkelen. Resultatene, som ble referert
i St.prp. nr. 1 (2000-2001), viste at ODs historiske
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bidrag til verdiskaping på sokkelen har vært posi-
tivt. Også oljeselskapene vurderer ODs bidrag til
verdiskapingen som positivt, og bidraget til sik-
kerhet og arbeidsmiljø som betydelig.

I tiden etter at St.prp. nr. 1 (2000-2001) ble lagt
frem, er det jobbet videre med plan- og strategi-
prosesser mellom departementene (AAD og
OED) og Oljedirektoratet. 

Kap. 1810 Oljedirektoratet (jf. kap. 4810)

Vedrørende 2001

Ved Stortingets vedtak 15. juni 2001 ble post 01
Driftsutgifter og post 21 Spesielle driftsutgifter økt
med henholdsvis 0,35 og 0,5 mill. kroner, jf. St.prp.
nr. 84 og Innst. S. nr. 325 (2000-2001).

Post 01 Driftsutgifter

Foruten lønn og ordinære driftsutgifter dekker
posten blant annet utgifter i forbindelse med
utredningsprosjekter og konsulenttjenester.

Det foreslås en bevilgning på 241,0 mill. kro-
ner under posten for 2002, en økning på 12,2 mill.
kroner i forhold til saldert budsjett 2001. Endrin-

gen har sammenheng med pris- og lønnsjustering
av posten (5,5 mill. kroner) og kompensasjon for
merutgifter som følge av innføringen av merverdi-
avgift på tjenester 1. juli 2001 (1,7 mill. kroner).
Videre foreslås det å øke ODs driftsbudsjett med
5 mill. kroner som del av en tiltakspakke for å
bedre sikkerhetsnivået i petroleumsvirksomhe-
ten, jf. omtale ovenfor.

I tilknytning til salg av publikasjoner og kanti-
nedrift foreslås det at bevilgningen for 2002 kan
overskrides mot tilsvarende merinntekter under
kap. 4810 Oljedirektoratet, post 05 Salg av publi-
kasjoner og post 06 Ymse inntekter, jf. Forslag til
vedtak II.

Post 21 Spesielle driftsutgifter

Posten er redusert med 3,2 mill. kroner i for-
hold til saldert budsjett 2001. Endringen har sam-
menheng med en reduksjon i midlene til undersø-

kelser (-5 mill. kroner) og parallell oppjustering av
Oljedirektoratets oppdrags- og samarbeidsvirk-
somhet (0,8 mill. kroner), jf. kap. 4810, post 02.

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse Regnskap
2000

Saldert
budsjett 2001

Forslag
2002

01 Driftsutgifter 231 682 228 800 241 000

21 Spesielle driftsutgifter 74 885 70 200 67 000

45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, 
kan overføres 4 590 6 500 6 500

Sum kap 1810 311 158 305 500 314 500

(i 1 000 kr)

Betegnelse Regnskap
2000

Saldert
budsjett 2001

Forslag
2002

Tilsyn med petroleumsvirksomheten 74 885 14 000 14 000

Oppdrags- og samarbeidsvirksomhet 31 200 32 000

Undersøkelser m.v. 25 000 21 000

Sum post 21 74 885 70 200 67 000
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Videre er posten kompensert med merutgifter
som følge av innføringen av merverdiavgift på tje-
nester 1. juli 2001 (1 mill. kroner).

Tilsyn med petroleumsvirksomheten

Forslaget omfatter utgifter til tilsyn med petrole-
umsaktivitetene som direktoratet utfører selv
eller ved hjelp av eksterne konsulenter. Utgiftene
refunderes fullt ut av operatørselskapene.

Tilsyn med petroleumsvirksomheten budsjet-
teres til 14 mill. kroner i 2002.

Oppdrags- og samarbeidsvirksomhet

Utgifter tilknyttet Oppdrags- og samarbeidsvirk-
somheten omfatter også ODs samarbeidsavtale
med NORAD om rådgivning innen petroleumsfor-
valtning for utviklingsland.

OD arbeider aktivt sammen med petroleums-
industrien i ulike samarbeidsfora; effektiv datafor-
valtning (DISKOS), økt oljeutvinning (FORCE),
forbedret leteteknologi (FIND), forbedret drift og
vedlikehold (CORD) samt prognoser og usikker-
hetsvurdering relatert til petroleumsproduksjon
(FUN). Oljedirektoratet vil benytte samarbeids-
prosjektet DISKOS for lagring og distribusjon av
ODs geofysiske data. Dette systemet vil i økende
grad også bli benyttet til frigiving av selskapsdata.
Dette er et viktig bidrag for å kunne opprettholde
en høy økonomisk leteeffektivitet.

Oppdrags- og samarbeidsvirksomheten bud-
sjetteres til 32 mill. kroner i 2002. 

I tilknytning til oppdrags- og samarbeidsvirk-
somheten foreslås det at bevilgningen for 2002
kan overskrides mot tilsvarende merinntekter
under kap. 4810 Oljedirektoratet, post 02 Opp-
drags- og samarbeidsvirksomhet, jf. Forslag til
vedtak II.

Undersøkelser m.v.

Forslaget omfatter utgifter i forbindelse med inn-
samling og bearbeiding av geofysiske, geologiske
og geokjemiske undersøkelser, systematisering
av disse og andre sokkelrelaterte data samt vedli-
kehold av nødvendig utstyr for å ivareta disse opp-
gavene. Aktivitetene er svært viktige for vurderin-
gen av nye leteområder og organisering av en
effektiv letevirksomhet på norsk sokkel. De ulike
undersøkelsene og studiene er av stor betydning
for å kartlegge petroleumspotensialet på norsk
sokkel.

I 2002 vil OD fortsette arbeidet med kartleg-
ging av norsk sokkels avgrensing  utover 200 nau-
tiske mil. Hovedoppgaven vil være å samle inn
seismiske data ved Antarktisk og bearbeide data
samlet inn på årets tokt i Polhavet og i Norskeha-
vet.

Undersøkelser budsjetteres med 21 mill. kro-
ner for 2002, en netto reduksjon i forhold til sal-
dert budsjett 2001 på 4 mill. kroner.

Post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlike-
hold, kan overføres

Bevilgningen foreslås videreført på samme nivå
som i 2001. Direktoratet har de siste årene gjen-
nomført en betydelig teknologisk modernisering i
forbindelse med tilgjengeliggjøring av aktuelle
fagdata og utvikling av elektroniske nettverk i
samarbeid med oljeindustrien. OD har måttet, og
må fortsatt videreutvikle nettverk, backupløsnin-
ger, lagringskapasitet og ta i bruk nyutviklet mas-
kin- og programvare for å være à jour med utvik-
lingen i næringen. Dette vurderes av OD som
svært viktige forhold for å kunne drive en profe-
sjonell myndighetsutøvelse.

Kap. 4810 Oljedirektoratet (jf. kap. 1810)

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse Regnskap
2000

Saldert
budsjett 2001

Forslag
2002

01 Gebyr- og avgiftsinntekter 2 547 2 300 2 400

02 Oppdrags- og samarbeidsvirksomhet 39 375 31 200 32 000

03 Refusjon av tilsynsutgifter 46 078 54 000 55 000

04 Salg av undersøkelsesmateriale 10 000 5 000

05 Salg av publikasjoner 1 412 2 000 1 000
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Post 01 Gebyr- og avgiftsinntekter

Posten omfatter gebyrer i forbindelse med
behandling av undersøkelses- og utvinningstilla-
telser og registreringer i petroleumsregisteret.
Totalt budsjetteres det med 2,4 mill. kroner i
gebyr- og avgiftsinntekter for 2002.

Post 02 Oppdrags- og samarbeidsvirksomhet

Det budsjetteres med 32 mill. kroner i inntekter
fra oppdrags- og samarbeidsvirksomhet i 2002, jf.
kap. 1810, post 21, en økning på 0,8 mill. kroner i
forhold til saldert budsjett 2001. Dette skyldes en
parallelljustering av inntekts- og utgiftssiden med
0,8 mill. kroner, jf. omtale under kap. 1810, post 21
Spesielle driftsutgifter.

Post 03 Refusjon av tilsynsutgifter

Posten dekker rettighetshavernes refusjon til OD
for utgifter direktoratet har hatt i forbindelse med
tilsyn med petroleumsvirksomheten til havs.

Det budsjetteres med 55 mill. kroner i refu-
sjonsinntekter for 2002. Det understrekes at
omfanget av tilsynsarbeidet i det enkelte år kan
være vanskelig å anslå.

Post 04 Salg av undersøkelsesmateriale

Inntektene under posten kommer fra salg av seis-
misk undersøkelsesmateriale til oljeselskapene.
Det er stor usikkerhet knyttet til disse salgsinn-
tektene. De fleste aktørene på norsk sokkel har
allerede kjøpt de seismiske datapakkene som til
nå er gjort tilgjengelige (Norskehavet og Barents-
havet sør). Inntektene fremover vil derfor

avhenge av salg av geofysiske og geologiske data-
pakker for Barentshavet Nord. Det er ikke tatt
endelig beslutning om når disse blir lagt ut for
salg. Bevilgningen ble i budsjettet for 2000 satt til
null, jf. St.prp. nr. 19 og Innst. S. nr. 67 (2000-
2001). På denne bakgrunn foreslås en bevilgning
for 2002 på 5 mill. kroner, en reduksjon på 5 mill.
kroner i forhold til saldert budsjett 2001.

Post 05 Salg av publikasjoner

Inntektene under posten er knyttet til Oljedirekto-
ratets salg av publikasjoner. Det budsjetteres med
1 mill. kroner i inntekter, en reduksjon på 1 mill.
kroner i forhold til saldert budsjett 2001. Bevilg-
ningen har de senere årene blitt redusert som
følge av at stadig flere publikasjoner blir gjort til-
gjengelig på CD-rom eller via internett, jf. blant
annet St.prp. nr. 19 og Innst. S. nr. 67 (2000-2001).

Dette, sammen med at flere publikasjoner er
fjernet fra salg, gjør at en fremover ikke vil klare å
oppnå de samme inntektene fra salg av publikasjo-
ner som tidligere.

Post 06 Ymse inntekter

Det budsjetteres med 2 mill. kroner i inntekter på
posten for 2002. Inntektene er i hovedsak knyttet
til ODs kantinedrift.

Post 08 Inntekter barnehage

Under denne posten inntektsføres foreldrebeta-
ling og statstilskudd i forbindelse med barneha-
gen i Oljedirektoratet. Det budsjetteres med
3,4 mill. kroner i inntekter under barnehagen for
2002.

06 Ymse inntekter 2 026 2 000 2 000

08 Inntekter barnehage 3 223 3 200 3 400

10 Refusjoner 2 113

15 Refusjon arbeidsmarkedstiltak 500

16 Refusjon av fødselspenger/adopsjonspenger 1 715

17 Refusjon lærlinger 220

Sum kap 4810 99 210 104 700 100 800

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse Regnskap
2000

Saldert
budsjett 2001

Forslag
2002



34 St.prp. nr. 1 2001-2002
Olje- og energidepartementet
Lønnsutgifter og andre driftsutgifter dekkes
over ODs ordinære driftsbudsjett.

Resultatrapport 2000

Tiltak på HMS-området vil oftest være av langsik-
tig karakter. Årlige rapporter om utviklingen og
oppnådde resultater er således ikke tilstrekkelig.
OD har derfor i løpet av 2000/2001 utarbeidet en
rapport om utviklingen de siste 3-5 år med hensyn
til oppnådde resultater for de mål OD har for sik-
kerhets- og arbeidsmiljøforvaltningen. De utvi-
klingstrekk denne rapporten peker på, vil bli
grundig behandlet i den sikkerhetsmeldingen
som skal legges frem for Stortinget høsten 2001.

Hovedmål 1: Videreutvikle et hensiktsmessig ram-
meverk

Utkast til rammeforskrift og de fire tematiske for-
skrifter ble i samarbeid med Statens helsetilsyn
og Statens forurensningstilsyn sendt på høring i
2000. Forskriftene ble fastsatt 31. august 2001
med ikrafttredelse 1. januar 2002. Det nye sokkel-
regelverket vil fremstå som mer hensiktsmessig
og brukervennlig for myndigheter og eksterne
brukere. Næringen forbereder seg på denne nye
situasjonen ved at den gjennomfører et omfat-
tende opplæringsprogram for bruk av det nye
regelverket. OD gir faglig bistand i programmet.

I påvente av at det nye regelverket for petrole-
umsvirksomheten skal tre i kraft, har det ikke

vært foretatt noen stor revisjon av ODs samlede
regelverk i 2000. Som følge av at Samsvarsutta-
lelse for flyttbare innretninger (SUT) trådte i kraft
1. august 2000, har det vært foretatt små justerin-
ger i «Utdypende beskrivelse av ordning med til-
synet i petroleumsvirksomheten».

OD har fulgt opp standardiseringsarbeid i
ulike fora med formål å redusere omfanget av
ODs regelverk og oppnå større brukervennlighet.

Hovedmål 2: Gi faglig gode råd

Som et ledd i effektiviseringsarbeidet er ODs
hjemmesider  videreutviklet til også å inneholde
faktasider med kvalitetskontrollerte data til hjelp
for eksterne brukere. Arbeidet med å forenkle og
effektivisere innrapporteringen fra selskapene til
myndighetene er videreført med blant annet nytt
ressursklassifikasjonssystem samt innrapporte-
ring via SOIL.

Oljedirektoratet har i 2000 bistått en rekke
land i Afrika med blant annet utvikling av ramme-
verk, utvikling av gassressurser samt kartlegging
av kontinentalsokkel. I tilknytning til arbeidet med
kartlegging av norsk sokkels yttergrenser har det
i 2000 vært gjennomført to store innsamlingstokt
for bathymetri og seismikk i Norskehavet.

OD har arbeidet med å utvikle en modell for å
måle risikonivået på norsk sokkel. Arbeidet har
foregått i samarbeid med industrien og fors-
kningsmiljøer. Det er gjennomført et pilotprosjekt
med begrenset omfang for å teste ut modellen. 

1 Differansen mellom driftsinntekter og driftsutgifter er forutsatt dekket med tilskudd fra Oljedirektoratets ordinære driftsbudsjett.

Tabell 4.3 Inntekter og utgifter ved drift av barnehagen i OD

(i 1 000 kr)

Betegnelse Regnskap
2000

Saldert
budsjett 2001

Forslag
2002

Foreldrebetaling 1 710 1 750 1 800

Driftstilskudd fra staten 1 512 1 530 1 600

Refusjon fødsels-/adopsjonspenger 319 380 380

Sum inntekter 3 541 3 660 3 780

Lønnsutgifter 4 657 4 600 4 700

Andre driftsutgifter 977 980 1 100

Sum utgifter 5 634 5 580 5 800

Differanse1 -2 093 -1 920 -2 020
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Hovedmål 3: Se til at virksomheten drives effektivt 
og sikkert

På norsk sokkel ble det avsluttet 24 undersøkelses-
brønner i 2000, av disse var 18 rene letebrønner,
hvor funnraten var høy. Det ble gjort ni nye funn
med totalt ressursestimat på om lag 150 mill. Sm3

oljeekvivalenter. Fortsatt påvises mindre olje enn
det som produseres, mens de påviste gassressur-
sene er større enn det som produseres. Nye bereg-
ninger har imidlertid oppgradert forvent-
ningsverdien for de totale petroleumsressursene
fra 13,2 til 13,8 mrd Sm3 oljeekvivalenter. 

Etter en midlertidig bunn i 1999 fremmer sel-
skapene nå et stigende antall utbyggings- prosjek-
ter (PUD/PAD) for myndighetsgodkjenning.
Trenden er at funn som vurderes utbygd, blir
generelt mindre og har enklere utbyggingsløsnin-
ger, ofte med innfasing til eksisterende infrastruk-
tur direkte med brønner eller via en bunnramme.
Det er ferdigbehandlet PUD på åtte felt/prosjek-
ter i 2000. PAD er behandlet for fire prosjekter.
PUD-fritak er behandlet for fem prosjekter. OD
har i 2000 også behandlet flere avslutningsplaner.

Utviklingen i retning av økende bruk av infor-
masjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) for
å effektivisere bruk av informasjon om virksom-
heten har fortsatt i 2000. OD har deltatt i arbeidet
med å tilrettelegge for bedre erfaringsoverføring
mellom aktørene i næringen og aktørene og myn-
dighetene, blant annet ved bruk av web-teknologi.
Dette har gitt muligheter for effektivisering i opp-
følging av lisenser. Også arbeidet med å tilgjenge-
liggjøre aktuelle viktige felles fagdata og utvikling
av nye elektroniske nettverk i oljeindustrien er
prioriterte områder.

Også i 2000 er det gjennomført tilsyn mot
eiere av flyttbare innretninger, først og fremst
boreinnretninger. Det viser seg at det fortsatt er
varierende og til dels mangelfulle kunnskaper om
regelverk og regelverksanvendelse hos eierne av
flyttbare innretninger. Dette gir seg blant annet
utslag i at OD gjennom sitt tilsyn avdekker fort-
satt høyt antall avvik av betydning for helse, miljø
og sikkerhet. Konklusjonene fra tilsynet mot flytt-
bare innretninger i 2000, tilsier videre oppfølging i
2001. OD har tidlig i 2001 hatt møter med eierne
av flyttbare innretninger enkeltvis for å søke og
oppnå mest mulig konkret og oversiktlig informa-
sjon til OD, og samtidig oppnå en best mulig
effekt av tilsynet.

OD etablerte i 2000 en ordning med samsvars-
uttalelse (SUT) for flyttbare boreinnretninger.
Ordningen gir eiere av flyttbare boreinnretninger
bedre forutsigbarhet med hensyn til regelverks-

krav og forenkler saksbehandlingen både for
myndighetene og operatør. Ordningen oppfattes
som attraktiv i næringen, og OD har et økende
antall boreinnretninger i kø for behandling i 2001
og 2002.

Oljeselskapene har også i 2000 hatt et sterkt
fokus på kostnadsreduksjoner, noe som har med-
ført at det ble planlagt og iverksatt en rekke orga-
nisatoriske endringsprosesser ved innføring av
nye organisasjonsformer, reduksjon av bemannin-
gen og overføring av oppgaver fra sokkel til land.
Parallelt med dette øker vedlikeholds- og modifi-
kasjonsoppgaver knyttet til aldrende innretninger,
noe som skaper spesielle utfordringer ved redu-
sert bemanning.

ODs tilsyn har vist ufullstendige og man-
glende analyser av konsekvenser for sikkerhet og
arbeidsmiljø som følge av endringsprosesser. Det
er også avdekket svakheter og varierende praksis
hos selskapene når det gjelder involvering av
arbeidstakerne i de forskjellige faser av endrings-
prosessene. Gjennom dialog med næringen,
påtrykk fra arbeidstakerorganisasjonene og
pålegg fra OD, er det direktoratets inntrykk at de
fleste større aktører nå har innsett nødvendighe-
ten av og betydningen av planlegging, konsekven-
svurderinger og arbeidstakermedvirkning i orga-
nisatoriske endringsprosesser. 

OD har i 2000 prioritert å følge opp operatøre-
nes tiltak for å forhindre brann og eksplosjon på
innretningene, samt tiltak for å opprettholde leve-
ransesikkerheten. OD har gjennom sin tilsyns-
virksomhet avdekket en rekke forhold/avvik fra
regelverkskrav med betydning for sikkerheten på
innretningene og for leveransesikkerheten. Ope-
ratørene har erkjent forholdene og satt i verk nød-
vendige tiltak i samsvar med regelverkets krav.

Det er i 2000 opprettet et Sikkerhetsforum
med myndigheter, næringen og partene som del-
tagere. Dette vil være et viktig forum for disku-
sjon og håndtering av sikkerhets- og arbeidsmiljø-
messige problemstillinger. Sikkerhetsforumet vil
bidra til at den konstruktive dialogen som tidli-
gere har preget samarbeidet mellom myndigheter
og næringen kan holde frem, samt bidra til å for-
bedre samarbeidsklimaet mellom arbeidstaker-
og arbeidsgiversiden.

På bakgrunn av at små og spesialiserte selska-
per nå er gitt innpass som deltagere på norsk sok-
kel, er det i 2000 også etablert en ordning med
forhåndsvurdering av nye selskaper på norsk sok-
kel. Disse nye aktørene vil kunne gi et verdifullt
bidrag til økt verdiskaping i lisensene. Det stilles
samme krav til disse deltakerne som for de eta-
blerte selskapene på norsk sokkel når det gjelder
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regelverkets krav til helse, miljø og sikkerhet. Det
forventes også økt arbeid som følge av ordningen
med forhåndsvurdering. 

Samarbeidet mellom myndighetene i Nordsjø-
bassenget har bidratt til erfaringsutveksling og
praktisk samarbeid. OD har tatt initiativ til gjen-
nomføring av felles tilsyn mot innretninger som
krysser sokkelgrensene. Dette har bidratt til at det
i dag er mindre sprik mellom landenes regelverk
og praktisering av dette. I regi av NSOAF (North
Sea Offshore Authorities) arbeides det nå med å
etablere ordninger som skal bidra til enklere for-
flytning/bruk av boreinnretning i Vest Europa. 

Det inntraff en dødsulykke innenfor ODs for-
valtningsområde i petroleumsvirksomheten i
2000. Det er registrert 777 personskader i
petroleumsvirksomheten i 2000, mot 801 i 1999.
Direktoratet mottok rapport om 217 lekkasjer av
hydrokarbon gass i 2000, mot 165 i 1999. 

Hovedmål 4: Videreutvikle en profesjonell organisa-
sjon

I forbindelse med sluttføring av revisjon av sikker-
hetsregelverket, har OD gjennomført to kompe-
tanseutviklingsprogrammer med opplæring av
sine ansatte. De samarbeidende etater Statens for-
urensningstilsyn og Statens helsetilsyn deltok i
opplæringen. 

«OD 2000 og framover» er avsluttet pr.
31. desember 2000. Det er foretatt en helt ny orga-
nisering av virksomheten i direktoratet. Det
gamle hierarkiet med divisjoner, avdelinger og
seksjoner er erstattet med om lag 60 selvstyrte
produksjonslag. 

Tallet på ledere er redusert fra 40 til 10. Målet
for prosjektet er å sette OD bedre i stand til å løse
fremtidens utfordringer.
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Programkategori 18.20 Energi- og vassdragsforvaltning

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er
et statlig forvaltningsorgan med ansvar for forvalt-
ningen av vann- og energiressursene i Norge.
NVE er organisert med fire fagavdelinger og en
sentral stab ved hovedkontoret i Oslo:
– Energi og marked
– Vannressurser
– Konsesjoner og tilsyn
– Hydrologi
– Stab for Informasjon og samfunnskontakt,

Policy og strategi, Internasjonalt utviklings-
samarbeid og Administrasjon

NVE har fem regionkontorer som er lokalisert i
henholdsvis Hamar, Tønsberg, Førde, Trondheim
og Narvik. NVE hadde pr. 1. mars 2001 totalt 409
ansatte, inklusive 53 tidsavgrensede engasjemen-
ter. Dette utgjør om lag 392 årsverk. Andelen kvin-
ner i NVE var 35,7 pst.

NVEs visjon er «Vann- og energi for en bære-
kraftig utvikling». Dette innebærer at vannressur-
sene skal forvaltes helhetlig og samfunnsmessig
forsvarlig, og at samfunnets behov for energi skal
dekkes effektivt, på en miljø- og brukervennlig
måte.

Hovedmål og resultatmål for 2002

NVE styrer sin virksomhet etter fire hovedmål:

Hovedmål 1: Ivareta verdiene i vannressursene 
utover kraftproduksjon

Iverksetting og oppfølging av ny vannressurslov
har vært viktig i 2001 og vil fortsatt være det i
2002. Arbeidet med forskrifter og etableringen av
grunnvann som et delvis nytt forvaltningsområde
vil ha høy prioritet.

Arbeidet med EUs vanndirektiv vil også ha pri-
oritet i 2002. Direktivet forutsetter nedbørsfeltba-
sert forvaltning, noe som øker kravene til helhets-
tenkning i bruken av vannressursene. Vanndirek-
tivet er EØS-relevant, og skal være implementert
innen utgangen av 2003. Oppfølgingen av vanndi-
rektivet krever god oversikt over vannressursene,

noe som igjen forutsetter et representativt og
effektivt drevet stasjonsnett.

Forvaltningen av vernede vassdrag vil fortsatt
være et sentralt arbeidsområde.

Regjeringen har i St.meld. nr. 37 (2000-2001)
Om vasskrafta og kraftbalansen varslet at forslag
til omlegging av Samlet Plan for vassdrag, forslag
til supplering av Verneplan for vassdrag og andre
pulje med nasjonale laksevassdrag skal legges
fram for Stortinget innen utgangen av 2003. Dette
arbeidet vil kreve betydelige ressurser i NVE.

Revisjon av konsesjonsvilkår og nytt bereg-
ningsgrunnlag for konsesjonsavgifter vil også
kreve ressurser.

Det er på det rene at eventuelle større klima-
endringer vil påvirke vassdragene på en rekke
måter. NVE vil på denne bakgrunn prioritere kli-
marelatert forskning, jf. omtale under kap. 1830,
post 21.

Hovedmål 2: Fremme verdiskaping ved energipro-
duksjon

En effektiv og kvalitetsmessig god konsesjonsbe-
handling av nye prosjekter skal prioriteres både
på energisiden og vassdragssiden. NVE skal bidra
til klare og langsiktige rammebetingelser og god
samordning med andre aktører, slik at myndig-
hetskravene blir mest mulig forutsigbare.

Behandling av søknader om utbygging av
vindkraft og fjernvarme vil være en sentral opp-
gave i 2002.

Konsesjonsbehandlingen av vannkraftanlegg
skal følges opp innenfor rammene i St.meld. nr. 37
(2000-2001).

NVE skal ha oversikt over energiressursene.

Hovedmål 3: Ivareta sikkerhet og beredskap

Ivaretakelse av liv og verdier langs vassdrag er en
prioritert oppgave for NVE. Forbygnings- og sik-
ringstiltak må prioriteres ut fra en helhetlig vurde-
ring av behov. NVE skal prioritere sikringstiltak
som har høy samfunnsmessig nytte.

Kartlegging viser at det eksisterer farlige fore-
komster av kvikkleire langs flere vassdrag. NVE
har derfor startet et program for økt sikkerhet
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mot leirskred. Programmet består av risikoklassi-
fisering av kartlagte kvikkleireområder i Trønde-
lag og på Østlandet, kartlegging av kvikkleireom-
råder i Nord-Norge, informasjon og etter hvert
også konkrete fysiske sikringstiltak langs vass-
drag i områder med høy risiko for skred.

NVE har definert flere utviklings- og fors-
kningsprosjekter som skal bidra til en forbedring
og effektivisering av prognose og flomvarslings-
tjenesten. Noen av prosjektene er allerede i gang,
mens andre skal starte i 2002.

Nye strategier for kraftforsyningens bered-
skap skal i de kommende årene implementeres
gjennom forskrifter, veiledere og et tilpasset til-
synsregime. Konklusjonene fra BAS-prosjektet
(Beskyttelse av samfunnet) og Sårbarhetsutval-
gets arbeid må vurderes og hensyntas i regel-
verks- og beredskapsarbeidet.

Hovedmål 4: Sikre effektive systemer for omsetning, 
overføring og fordeling av energi

Utformingen av overføringstariffene og inntekts-
reguleringen skal vektlegge hensynet til effektiv
bruk av nettet, effektive nettinvesteringer og til-
fredsstillende leveringskvalitet i alle deler av lan-
det. I arbeidet på disse områdene skal også har-
monisering og koordinering i forhold til den inter-
nasjonale utviklingen vektlegges. Det er viktig at
et nordisk perspektiv legges til grunn for å bidra
til et mer effektivt og sikkert nordisk kraftmar-
ked.

Ny inntektsregulering av nettvirksomheten
skal tre i kraft fra 2002, og gjelde til og med 2006.
NVEs forslag til ny regulering er basert på samme
hovedmodell som for inneværende reguleringspe-
riode, men det er foretatt en oppdatering og
enkelte endringer. Statnetts særskilte oppgaver
som systemansvarlig og sentralnettsoperatør gjør
det hensiktsmessig at ny inntektsramme for Stat-
nett først fastsettes med virkning fra 2003.

NVE skal vurdere reguleringen av annen infra-
struktur for distribusjon av energi og konkurran-
seforholdet mellom ulike typer infrastruktur for
energi. NVE skal bidra til en helhetlig energiplan-
legging.

NVE skal legge til rette for å sikre effektbalan-
sen, og må ha en helhetlig tilnærming til dette
arbeidet. Utviklingen av et mer effektivt og fleksi-
belt sluttbrukermarked vil være viktig.

Utviklingen i retning av større selskaper og
økt integrasjon av de nordiske markedene nød-
vendiggjør en oppfølging for å sikre et effektivt
nordisk kraftmarked. NVE skal vurdere markeds-
makt blant annet i forhold til flaskehalshåndterin-
gen.

En viktig oppgave er å sikre en effektiv kraftut-
vekslig med utlandet. I den sammenheng skal
NVE følge utviklingen som skjer ved innføring av
kraftmarkedsreformer i Europa. Dessuten vil
utviklingen i Europa, blant annet nytt EØS-rele-
vant regelverk, kunne gi viktige føringer for den
framtidige utviklingen også i Norge. Det vil være
nødvendig med et økt samarbeid mellom NVE og
reguleringsmyndighetene i øvrige europeiske
land, særlig gjelder dette de nordiske regulerings-
myndighetene. NVE skal i 2002 følge opp det
pågående arbeidet med sikte på nordisk og euro-
peisk harmonisering av vilkår knyttet til å effekti-
visere kraftmarkedene, herunder tariffer i det
sentrale overføringsnettet.

NVE skal ha en meget god faglig kompetanse
på alle aktuelle energikilder, energibruk og det
samlede energisystemet. Direktoratet skal sørge
for at det er et tilfredsstillende informasjons-
grunnlag for energiforvaltningen i Norge. NVEs
forvaltning av tilskudd til omlegging av energi-
bruk og energiproduksjon opphører 1. januar
2002. Denne typen arbeidsoppgaver blir da over-
tatt av Enova SF.

Kap. 1820 Norges vassdrags- og energidirektorat (jf. kap. 4820 og 4829)

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse Regnskap
2000

Saldert
budsjett 2001

Forslag
2002

01 Driftsutgifter 197 298 206 200 209 000

21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres 48 235 50 275 48 700

22 Forbygningsarbeid og opprydningstiltak, 
kan overføres 43 950 55 350
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Vedrørende 2001

Ved Stortingets vedtak av 15. juni 2001 ble post 01
Driftsutgifter og post 21 Spesielle driftsutgifter
økt med henholdsvis 1,2 og 0,175 mill. kroner.
Videre ble post 22 Forbygningsarbeider og opp-
rydningstiltak økt med 0,2 mill. kroner, jf. St.prp.
nr. 84 og Innst. S. nr. 325 (2000-2001).

Post 01 Driftsutgifter

Det foreslås en bevilgning på 209 mill. kroner
under denne posten for 2002, en økning på 2,8 mill.

kroner i forhold til saldert budsjett 2001. Endrin-
gen har sammenheng med bortfall av arbeidsopp-
gaver i NVE knyttet til omlegging av energibruk og
energiproduksjon (-5 mill. kroner). Videre er drifts-
utgiftene pris- og lønnsjustert (4,6 mill. kroner) og
kompensert for merutgifter som følge av innførin-
gen av merverdiavgift på tjenester 1. juli 2001
(3,2 mill. kroner). Bevilgningen under posten skal
også dekke utgifter til ulike utrednings- og ut-
viklingsoppgaver knyttet til virksomheten.

Post 21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres

Oppdrags- og samarbeidsvirksomheten

Oppdrags- og samarbeidsvirksomheten under
NVE budsjetteres til 43,2 mill. kroner i 2002, en

reduksjon på 2,075 mill. kroner i forhold til
saldert budsjett i 2001.

Inntektene skal dekke lønnskostnader og
andre driftskostnader knyttet til hydrologisk opp-

30 Forbygningsarbeider og oppryddingstiltak, 
kan overføres 43 501

34 Utbedring ved Solbergfoss dam, kan overføres 17 722

70 Tilskudd til lokale el-forsyningsanlegg, kan 
overføres 354 1 000 1 000

71 Refusjon av dokumentavgift, kan overføres 28 158

72 Tilskudd til investeringer i ledningsnett, kan 
overføres 7 710

73 Tilskudd til utjevning av overføringstariffer, 
kan overføres 10 000 10 000 10 000

75 Tilskudd til sikringstiltak, kan overføres 2 600 2 600

Sum kap 1820 352 979 314 025 326 650

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse Regnskap
2000

Saldert
budsjett 2001

Forslag
2002

(i 1 000 kr)

Betegnelse
Regnskap

2000
Saldert

budsjett 2001
Forslag

2002

Oppdrags- og samarbeidsvirksomhet 43 167 45 275 43 200

Flomsonekart 5 068 5 000 5 500

Sum post 21 48 235 50 275 48 700
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dragsvirksomhet, institusjonelle oppdrag og sam-
arbeidsavtalen med NORAD.

I tilknytning til oppdrags- og samarbeidsvirk-
somheten foreslås det at bevilgningen for 2002
kan overskrides mot tilsvarende merinntekter
under kap. 4820 Norges vassdrags- og energidi-
rektorat, post 02 Oppdrags- og samarbeidsvirk-
somhet, jf. Forslag til vedtak II.

Flomsonekart

Det foreslås bevilget 5,5 mill. kroner i 2002 til
arbeidet med å utarbeide flomsonekart, en økning
på 0,5 mill. kroner i forhold til saldert budsjett
2001. Økningen har sammenheng med merutgif-
ter som følge av innføringen av merverdiavgift på
tjenester 1. juli 2001.

Post 22 Forbygningsarbeider og oppryddings-
tiltak, kan overføres

Det foreslås bevilget 55,35 mill. kroner til forbyg-
ningsarbeider og opprydningstiltak i 2002, en
økning på 11,4 mill. kroner i forhold til saldert
budsjett 2001. Økningen har først og fremst sam-
menheng med opptrapping av programmet for økt
sikkerhet mot leirskred (7 mill. kroner). Videre er
posten økt med 4 mill. kroner, på grunn av økte inn-
tekter under kap. 4820, post 40, og kompensert med
merutgifter som følge av innføringen av merverdi-
avgift på tjenester 1. juli 2001 (0,4 mill. kroner).

Siden distriktsbidragenes størrelse er vanske-
lige å anslå, foreslås det at bevilgningen for 2002
kan overskrides mot tilsvarende merinntekter
under kap. 4820 Norges vassdrags- og energidi-
rektorat, post 40 Forbygningsvirksomhet, jf. For-
slag til vedtak II.

Post 70 Tilskudd til lokale el-forsyningsanlegg, 
kan overføres

Formål med ordningen

Støtten går til drift og investeringer i lokal el-forsy-
ning for kunder som ikke er tilknyttet el-nettet.
Ordningen stiller midler til disposisjon for hus-
stander som er fast bosatt i utkantstrøk, og som
ikke har eller vanskelig kan få tilført elektrisk
kraft fra det ordinære el-nettet.

Tildelingskriterier

For nye bosettinger uten tilknytning til el-nettet er
det praktisert et krav om ervervsmessig begrun-

nelse for å motta tilskudd etter denne ordningen.
Husstanden må således bo på stedet og drive en
eller annen form for næringsvirksomhet, for
eksempel jordbruk, reindrift eller turisthytte.

Lokale el-forsyningsanlegg som får tilskudd kan
være dieselaggregat, solcelleanlegg, mikrovann-
kraftverk, vindmøller eller kombinasjoner av disse.

Resultatrapport

I 2000 er det registrert 89 fastboende husstander
som ikke er tilknyttet det alminnelige lednings-
nettet. Av disse er det 66 som mottar driftsstøtte,
hvorav 44 er helårsboliger og 22 halvårsboliger.
Samlet utbetaling i driftsstøtte til uforsynte hus-
stander var i 2000 om lag kr 360 000.

I tillegg ble det utbetalt om lag kr 400 000 som
investeringstilskudd til lokale el-forsyningsan-
legg.

Budsjettforslag

For 2002 foreslås det bevilget 1 mill. kroner i til-
skudd til lokale el-forsyningsanlegg. Dette er en
videreføring av bevilgningen for inneværende år.

Post 73 Tilskudd til utjevning av overføringsta-
riffer, kan overføres

Formål med ordningen

Tilskudd til utjevning av overføringstariffer skal
bidra til å redusere forskjeller i overføringstarif-
fene som følge av naturgitte forhold og høye over-
føringskostnader. Tilskuddet bidrar til en direkte
reduksjon av overføringstariffene for sluttbrukere
tilknyttet distribusjonsnett i de områder av landet
med høyest overføringskostnader.

Tildelingskriterier

Ved tildeling av tilskudd tas det utgangspunkt i
distribusjonsverkenes årlige inntektsramme fast-
satt av NVE, fratrukket inntekter fra andre enn
forbrukere, og tillagt kostnader fra overordnet/
sideordnet nett. Inntektsrammen gjenspeiler kost-
nadsforholdene i leveringsområdet, blant annet
som følge av topografi, klima og bosetting.

Kriteriet for tildeling av støtte, er gjennomsnitt-
lig nettkostnad pr. kWh for uttak av kraft. Det fast-
settes en terskelverdi for gjennomsnittlige nett-
kostnader som gir grunnlag for støtte. Terskel-
verdien beregnes ut fra størrelsen på den årlige
bevilgningen. Midlene fordeles slik at hvert distri-
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busjonsselskap mottar 2/3 av differansen mellom
terskelverdien og den gjennomsnittlige nettkost-
naden i selskapet. Distribusjonsselskap der støtten
til forbrukere blir mindre enn 1 øre/kWh i forhold
til gjennomsnittlig nettkostnad, omfattes ikke av
ordningen. Dette skyldes at den tariffmessige virk-
ningen blir relativt beskjeden i forhold til de admi-
nistrative kostnadene.

Tilskuddet inngår i selskapets tillatte inntekt
(inntektsrammen), og bidrar på denne måten til
direkte reduksjon i overføringstariffen til forbruker.

NVE er ansvarlig for tildeling av midler til det
enkelte distribusjonsverk, og for oppfølging av
ordningen. Ordningen administreres lokalt av dis-
tribusjonsverkene gjennom tarifferingen.

Resultatrapport

I 2000 ble det bevilget 10 mill. kroner, og ordnin-
gen omfattet ni distribusjonsnett med til sammen
om lag 27 000 sluttbrukere.

Forbrukere i distribusjonsnett som har høyere
gjennomsnittlig nettkostnad enn 29,15 øre/kWh (ter-
skelverdi) mottok tilskudd på mellom 1,2 øre/kWh
og 4,7 øre/kWh. Dette medførte at ingen distribu-
sjonsnett i 2000 hadde høyere gjennomsnittlig nett-
kostnad enn 30,8 øre/kWh.

Budsjettforslag

For 2002 foreslås det bevilget 10 mill. kroner til
ordningen i tilskudd til utjevning av overføringsta-
riffer. Dette innebærer en videreføring av bevilg-
ningen for inneværende år.

Post 75 Tilskudd til sikringstiltak, kan overføres

Formål med ordningen

NVE kan i medhold av energiloven gi pålegg om
gjennomføring av sikringstiltak ved kraftforsy-
ningsanlegg. Tiltakene skal bidra til å sikre anleg-
gene mot skade som skyldes naturgitte forhold,
teknisk svikt eller tilsiktede ødeleggelser i fred,
beredskap eller krig. Det kan ytes tilskudd, etter
søknad, for å gjennomføre pålegg om sikringstil-
tak gitt av NVE, og til anskaffelse av reservemate-
riell og nødstrømsaggregater for å opprettholde
driften ved kritiske situasjoner i fred, beredskap
og krig.

Tildelings- og oppfølgingskriterier

Det er redegjort nærmere for tildelings- og opp-
følgingskriterier under kap. 1820, post 70 i St.prp.
nr. 1 (1998-99). Kriteriene vil bli vurdert og even-
tuelt justert i forbindelse med revideringen av
regelverk og endret strategi for kraftforsynings-
beredskap.

Resultatrapport 2000

For sikring av kraftforsyningens drift ved krisesi-
tuasjoner i fred og forberedelse til beredskap/
krig, har NVE i 2000 gitt om lag 2,3 mill. kroner i
tilskudd til sikringstiltak og anskaffelse av reser-
vemateriell og nedstrømsaggregater.

Budsjettforslag

For 2002 foreslås det et samlet tilskudd på
2,6 mill. kroner. Dette innebærer en videreføring
av bevilgningen for inneværende år. I likhet med
tidligere år foreslås det en tilsagnsfullmakt på
2,5 mill. kroner, jf. Forslag til vedtak III.

Kap. 4820 Norges vassdrags- og energidirektorat (jf. kap. 1820)

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse Regnskap
2000

Saldert
budsjett 2001

Forslag
2002

01 Gebyr- og avgiftsinntekter 12 652 12 600 12 700

02 Oppdrags- og samarbeidsvirksomhet 42 926 45 500 43 500

10 Refusjoner 2 094

15 Refusjon arbeidsmarkedstiltak 220
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Post 01 Gebyr- og avgiftsinntekter

Inntekter under denne posten knytter seg til avgif-
ter fra damtilsyn, natur- og miljøtilsyn og bered-
skapstilsyn. Gebyrinntektene dekker 80 pst. av
utgiftene ved driften av tilsynsvirksomheten i
NVE og 100 pst. vedrørende kraftforsyningsbe-
redskap. Det budsjetteres med gebyr- og avgifts-
inntekter på 12,7 mill. kroner i 2002.

Post 02 Oppdrags- og samarbeidsvirksomhet

Det budsjetteres med 43,5 mill. kroner i inntekter
under oppdrags- og samarbeidsvirksomheten i
2002, jf. kap. 1820, post 21.

Post 40 Forbygningsvirksomhet

Inntektene under denne posten knytter seg til dis-
triktsbidrag fra kommuner og andre som får
utført forbygningsarbeid i regi av NVE. Bidraget
utgjør normalt 20 pst. av anleggets totale kostna-
der. Det budsjetteres med totalt 12 mill. kroner i
2002, en økning på 4 mill. kroner i forhold til  sal-
dert budsjett  2001, jf. kap. 1820, post 22.

Resultatrapport for 2000

Resultatrapporten følger NVEs gamle målstruk-
tur som gjaldt ut 2000.

Tilfredsstillende beslutningsgrunnlag for bruk av 
vannressursene og ivaretakelse av verneverdiene i 
vassdrag

For å ivareta en forsvarlig ressursforvaltning er
det nødvendig med et godt hydrologisk data-
grunnlag. I 2000 ble det satt i gang en gjennom-
gang av hydrologisk datainnsamling og tilhø-
rende stasjonsnett. Arbeidet har ført til en nedpri-
oritering og utsettelse av nyinvesteringer.

NVE har lagt stor vekt på å bygge opp kompe-
tanse i forbindelse med ny vannressurslov og for-
valtningsansvaret for grunnvann.

Prosjektet «Verneverdier i vernede vassdrag»
ble avsluttet i 2000. Aktiviteten for å sikre verne-
verdiene i de vernede vassdragene er nå i stor
grad integrert i oppfølgingen av kommunenes
arealplaner. Evaluering av bruken av Rikspolitiske
retningslinjer for forvaltning av vernede vassdrag
viser at det fortsatt er behov for en aktiv oppføl-
ging overfor kommunene. I samarbeid med
Direktoratet for naturforvaltning (DN) startet
NVE i 2000 et forprosjekt for å se hvordan dette
best kan gjøres. Et utkast til informasjonsstrategi
er utarbeidet i samråd med de viktigste bruker-
gruppene.

Miljømessig akseptable vassdrags- og energianlegg

NVE nedla i 2000 et betydelig arbeid med å oppda-
tere samtlige tilsigsserier for Norge. Tilsigsseriene
danner grunnlaget for beregning av midlere vann-
kraftproduksjon. NVE har konkludert med at det
er riktig å bruke perioden 1970-99 som grunnlag
for beregning av midlere vannkraftproduksjon.
Dette gir en middelproduksjon på 118 TWh, mens
den tidligere benyttede dataserien fra 1931-90 gir
113,4 TWh.

NVE har i likhet med tidligere år prioritert
arbeidet med saker som gir ny kraftproduksjon.
Når det gjelder vannkraft ble det i løpet av året
lagt fram 15 innstillinger til OED med en samlet
produksjon på 700 GWh. NVE mottok 18 søkna-
der om ny utbygging på totalt 2 200 GWh. Av
disse er Sauda (1 130 GWh), Kjøsnesfjorden
(245 GWh) og Øvre Otta (525 GWh) de største.
NVE mottok seks meldinger for prosjekter som
samlet vil gi en produksjon på om lag 400 GWh.

Praktiseringen av vannressursloven og økte
konflikter knyttet til vassdragsinngrep og bruk av
vannressursene, gjør behandlingen av slike saker
stadig mer krevende.

16 Refusjon av fødselspenger/adopsjonspenger 2 237

17 Refusjon lærlinger 15

40 Forbygningsvirksomhet 8 000 12 000

Sum kap 4820 60 144 66 100 68 200

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse Regnskap
2000

Saldert
budsjett 2001

Forslag
2002
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Det ble i 2000 gitt konsesjon for et gasskraft-
verk på Skogn med en produksjonskapasitet på
6 TWh elektrisitet og 1 TWh varme.

Interessen for utbygging av vindkraft har vært
meget stor. I 2000 ble det gitt konsesjon til anlegg
med en produksjonskapasitet på nesten 700 GWh.

Arbeidet med hydrologiske konsesjonspålegg
ble intensivert i 2000. NVE har også fattet en
rekke enkeltvedtak i medhold av energiloven og
oreigningsloven.

Aktiviteten innenfor mikro-/minikraftverk har
vært på omtrent samme nivå som tidligere. Det er
registrert en utvikling mot noe større prosjekter.

Effektiv kraftomsetning

NVE har en tett oppfølging av selskapene i forbin-
delse med de krav som stilles for å legge til rette
for en effektiv kraftomsetning. I 2000 har NVE
blant annet vektlagt at nettselskapene skal opptre
nøytralt i forhold til kraftomsetningen.

I 2000 ble det gjennomført om lag 156 000
leverandørskifter blant husholdningskundene.
Dette er en økning på ca. 26 pst. fra 1999. Ved
utgangen av 2000 hadde om lag 295 000 av i alt
2,2 millioner husholdningskunder en annen leve-
randør enn den dominerende i sitt område, dvs.
ca. 13,5 pst. Utviklingen av konkurransen i slutt-
brukermarkedet viser en fortsatt positiv utvikling.

For å bidra til økt effektivitet i markedet er det
lagt til rette for at sluttbrukere kan skifte kraftle-
verandør på internett. Nye, felles kommunika-
sjonsstandarder for elektronisk utveksling av kun-
dedata og data i forbindelse med leverandørskif-
ter, samt for avregningsdata, er nå i hovedsak
innført og bidrar til å effektivisere selskapenes
håndtering av disse oppgavene. NVE har foreslått
å senke grensen for krav til timesmålinger fra
2004, fra dagens 400 000 kWh til 100 000 kWh.
Dette kan legge til rette for at flere sluttbrukere
får tilgang til løpende informasjon om markeds-
pris og nettleie.

NVE overvåker organisasjons- og strukturut-
viklingen i bransjen. Det er registrert et økt antall
konserner og en reduksjon i antall vertikalt inte-
grerte selskaper.

Det er observert en noe økende grad av kon-
sentrasjon innen både monopol og konkurranse-
utsatt virksomhet, dvs. at de største selskapene
har en økende markedsandel.

NVE har gjennomført løpende kontroll og til-
syn med at konsesjonsbetingelser, med tilhø-
rende retningslinjer, for kraftutvekslingen med
utlandet er overholdt. Det er ikke funnet forhold

som gir grunn til å tro at gjeldende konsesjons-
krav ikke er overholdt.

Konsesjonene til Statnett SF og Nord Pool
ASA ble fornyet 21. desember 2000, og omfatter
nå tilrettelegging av all fysisk kraftutveksling med
utlandet på eksisterende overføringsforbindelser,
jf. St.meld. nr. 9 (2000-2001) og Innst. S. nr. 93
(2000-2001).

Kostnadseffektive energisystemer

NVE foretar årlig en justering av nettselskapenes
inntektsrammer, blant annet på grunnlag av et
generelt og et individuelt effektivitetskrav. Veid,
samlet gjennomsnittlig effektivitetskrav i 2000 var
2,5 pst.

Ordningen med kvalitetsjustering av inntekts-
rammen for ikke-levert energi (KILE) ble innført
med virkning fra 1. januar 2001. Ordningen skal gi
nettselskapene bedre økonomiske incentiv til å
ivareta leveringskvaliteten.

Riksrevisjonen har evaluert om den gjeldende
inntektsreguleringsmodellen virker i samsvar
med målene i energiloven. Konklusjonen er at
modellen, gitt riktig bruk av de virkemidlene den
inneholder, vil være et hensiktsmessig verktøy for
å oppnå økt effektivitet i nettvirksomheten og
lavere og mer like tariffer for nettkundene.
Sammen med innføring av KILE-ordningen kan
dette skje samtidig som hensynet til leveringssik-
kerheten blir ivaretatt.

Sammenlignende effektivitetsanalyser er et
viktig element i inntektsrammereguleringen.
NVE har arbeidet for å få internasjonale analyser
av effektiviteten i nettet.

Pr. 1. januar 2001 var gjennomsnittlig overfø-
ringstariff for en husholdningskunde med et årlig
forbruk på 20 000 kWh 23,9 øre/kWh, inklusive
merverdiavgift. Tilsvarende tariff for 2000 var
23,3 øre/kWh. Justert for inflasjon er tariffen i
2001 omtrent 16 pst. lavere enn prisen i 1993.

NVE har i 2000 fulgt opp problemstillinger
vedrørende bedre langsiktige signal til produsen-
ter og forbrukere i tarifferingen. Endring av
avregningsgrunnlaget for tariffene for produksjon
fra å være effektbasert til å være mer energiba-
sert er nå foreslått. En ønsker ikke å innføre
såkalte geografisk differensierte faste ledd i sen-
tralnettstariffen, jf. St.meld. nr. 29 (1998-99). Dette
skyldes at faglig grunnlag for slike tariffledd ikke
er funnet.

NVE har videre gjennomført en vurdering av i
hvilken grad og på hvilken måte tariffer og tilknyt-
ningsvilkår bør belønne kunder som har et for-
bruksmønster med relativt lite uttak av kraft når
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nettet er tungt belastet. Arbeidene har ført til for-
skriftsendringer som foreslås å tre i kraft i 2002.

I 2000 har en ny databaseløsning for regn-
skapsrapportering fra konsesjonærene blitt utvi-
klet. Databasen legger til rette for at selskapene
kan rapportere ved bruk av internett. Dette er et
bidrag til en døgnåpen forvaltning og en forbedret
datakvalitet, som innebærer en effektivisering for
både NVE og konsesjonærene.

Effektsituasjonen blir stadig strammere og
belastningen i løpet av vinteren 2000/2001 ga en
klar indikasjon på at effektsituasjonen er
anstrengt selv i moderate kuldeperioder. Gjen-
nom reguleringen legger NVE opp til at markeds-
messige virkemidler i størst mulig grad skal
benyttes for å håndtere knapphetssituasjoner.
Statnett SF etablerte høsten 2000 et marked for
effektreserver fra både produsenter og større for-
brukere. Dette markedet anses å gi foretaket et
nyttig virkemiddel for håndteringen av knapphets-
situasjoner.

For å gi incentiv til å opprettholde effektkapa-
siteten i produksjonssystemet ga myndighetene i
2000 dispensasjon fra tarifforskriften etter søknad
fra Statnett SF. Dispensasjonen innebærer at
enkelte effektkraftverk vil få redusert tariff.
Effektutvidelser i kraftverk vil normalt ikke med-
føre økte tariffkostnader.

NVE har lagt til rette for en mer oversiktlig
bruk av prisområder. Store og langvarige flaske-
halser i nettet skal håndteres ved bruk av faste
prisområder over sesongen og ellers skal Statnett
SF benytte spesialregulering.

NVE vurderte i 2000 også andre muligheter
for reduksjon av effektbelastningen i nettet, blant
annet gjennom sluttbrukertiltak i form av toveis-
kommunikasjon og laststyring. Dette arbeidet er
videreført i 2001.

Det ble gjennomført et prosjekt i samarbeide
med Statnett SF, som kartla den norske kraftba-
lansen i tørrårssituasjoner.

NVE har i 2000 og 2001 arbeidet med forslag
til nye forskrifter og forskriftsendringer på flere
viktige områder knyttet til kraftmarkedet og nett-
virksomheten, og det ovennevnte arbeidet har
blant annet utgjort et viktig grunnlag for dette.
Forskriftsarbeidet har omfattet systemansvaret,
rasjonering, tariffering, inntektsreguleringen av
nettvirksomheten og måling og avregning. Forsla-
gene til forskriftsendringer ble sendt på høring
våren 2001, og det legges opp til at nye forskrifter
på disse områdene trer i kraft fra 1. januar 2002.
Forskriftsendringer knyttet til innføring av kvali-
tetsjustering av inntektsrammer for ikke-levert
energi (KILE) og tilrettelegging for skifte av kraft-

leverandør over Internett ble innført henholdsvis
1. januar 2001 og 1. februar 2001.

Høy sikkerhet og begrensede skader i og ved vass-
drag

Det ble i 2000 gitt nye retningslinjer for priorite-
ring av sikringstiltak langs vassdrag, med høy pri-
oritet for ras- og flomsikring av bebyggelse. Det
ble videre utarbeidet forslag til forskrift for kom-
munalt tilsyn med sikringsanlegg med hjemmel i
vannressursloven.

De store nedbørsmengdene på Østlandet og
Sør-Norge høsten 2000 førte til mange flomepiso-
der med rasfarlige situasjoner og store skader på
enkelte sikringsanlegg. Rasfaren ga behov for
flere krise- og strakstiltak for å sikre bebyggelse.
Også i andre deler av landet var det nødvendig
med slike strakstiltak.

Arbeidet for en mer systematisk prioritering
av sikringstiltak i kvikkleireområder ble igangsatt
i 2000. Blant annet ble Norges geotekniske insti-
tutt engasjert til et prosjekt for utprøving av en
metode for risikoklassifisering av kvikkleireområ-
der. Arbeidet skal følges opp i årene framover
gjennom et program for økt sikkerhet mot leir-
skred.

Plan for Kirkenæranlegget ble vedtatt av Grue
kommune i 2000 og arbeidene, som skal gjennom-
føres i løpet av tre år, ble startet opp i august.

For å redusere skadepotensialet ved fremti-
dige flommer følger NVE opp kommunenes areal-
planlegging i tråd med en egen veileder for plan-
behandling. Flomsonekartprosjektet hadde ved
utgangen av 2000 gjennomført deler av analysear-
beidet for 30 av totalt 129 prioriterte delstreknin-
ger og det foreligger ferdige kart for åtte av disse.

Nye sikkerhetsforskrifter for dammer og regu-
leringsanlegg ble utarbeidet i 2000.

Motstandsdyktig og driftssikker energiforsyning

Driftssentraler og andre kraftforsyningsanlegg
som er innmeldt og under planlegging, bygging
eller ombygging er gjennomgått og klassifisert
sikkerhetsmessig. Utviklingen i retning av økt
automatisering og databasert fjernstyring av sys-
temene nødvendiggjør større fokus på sikring av
informasjonssystemene og gjennomføring av
alternative beskyttelsestiltak.

Et kraftforsyningssystem med synkende reser-
ver forutsetter at det opprettholdes et godt utbygd
kraftforsyningsberedskap. BAS-prosjektet og Sår-
barhetsutvalget identifiserte svakheter og mulige
trusler mot det norske kraftforsyningssystemet.
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Ikke uventet pekte kontroll- styringssystemene seg
ut som sårbare mot tekniske feil og inntrenging i
datasystemene. Gjennom BAS-prosjektet er det

fremmet forslag til sikringstiltak og oppbygging av
spesielle kategorier reservemateriell.

Kap. 1825 Omlegging av energibruk og energiproduksjon

Enova SF og energifondet

Regjeringen foreslo i Ot.prp. nr. 35 (2000-2001) en
ny finansieringsmodell for arbeidet med omleg-
ging av energibruk og energiproduksjon, og gikk
samtidig inn for å opprette en ny institusjon som
skulle ha ansvaret for forvaltning av midlene til
energiomleggingen. Forslaget fikk bred støtte i
Innst. O. nr. 59 (2000-2001).

Enova SF ble stiftet i Trondheim 22. juni 2001.
Det er utnevnt et styre til virksomheten. Foretaket
skal være fullt operativt fra 1. januar 2002. Fra dette
tidspunktet opphører nettselskapenes arbeid med
lovpålagt enøk og NVEs forvaltning av tilskudds-
midler til omlegging av energisektoren.

Etableringen av Enova skal bidra til å styrke
arbeidet med en miljøvennlig omlegging av ener-
gibruk og energiproduksjon. Enova skal ta initia-
tiv til og fremme mer effektiv energibruk, produk-
sjon av ny fornybar energi og miljøvennlig bruk
av naturgass. Satsingen på direkte bruk av gass
vil utgjøre en begrenset del av fondet. Foretaket
skal ha en markedsnær pådriverrolle i utviklingen
av tjenester og produkter knyttet til bruk og til-
gang på miljøvennlig energi.

Enovas virksomhet skal finansieres gjennom et
nyopprettet energifond. Fondet vil fra 1. januar
2002 få inntekter fra et obligatorisk påslag på netta-
riffen, og fra ordinære bevilgninger over statsbud-
sjettet. Inntektene til energifondet anslås til om lag
470 mill. kroner på årlig basis. Enova skal selv finne
praktiske løsninger og forvalte midlene på en slik

måte at de overordnede energipolitiske målene blir
nådd på en mest mulig kostnadseffektiv måte.

Post 21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres

Reduksjonen i post 21 har først og fremst sam-
menheng med at midlene som tidligere ble bevil-
get over denne posten fra og med 2002 overføres
til det nyopprettede energifondet, jf. post 50 Over-
føring til energifondet. Fra og med 2002 vil mid-
lene over post 21 i hovedsak dekke utgifter i for-
bindelse med de internasjonale programmene
Save og Alterner, blant annet kontingentutgifter
og utgifter til nasjonale eksperter.

Videre er det tatt høyde for andre utgifter i for-
bindelse internasjonale prosjekter som departe-
mentet engasjerer seg i knyttet til energisparing
og miljøvennlig energiproduksjon.

For 2002 foreslås det bevilget 6 mill. kroner
under post 21.

Post 50 Overføring til energifondet

Midler som tidligere ble bevilget over post 21 og
post 72 vil fra og med 2002 bli overført til det
nyopprettede energifondet.

For 2002 foreslås det bevilget 269 mill. kroner til
energifondet. Videre foreslås det en tilsagnsfullmakt
på 130 mill. kroner, jf. Forslag til vedtak III. I tillegg
vil fondet på årsbasis få tilført om lag 200 mill. kro-
ner gjennom påslaget i nettariffen. Dette er midler
som tidligere har gått til å dekke nettselskapenes

lovpålagte oppgaver knyttet til informasjon og vei- ledning om energiøkonomisering.

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse Regnskap
2000

Saldert
budsjett 2001

Forslag
2002

21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres 51 900 62 000 6 000

50 Overføring til energifondet 269 000

72 Tilskudd, kan overføres 78 825 263 000

73 Produksjonsstøtte til vindkraft 1 386 2 200 3 500

74 Naturgass 20 000 30 000

Sum kap 1825 132 112 347 200 308 500
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2002 vil være det første året Enova SF har
ansvaret for å forvalte midlene til energiomleggin-
gen. I dette overgangsåret vil det være viktig å
sikre kontinuiteten i de grunnleggende aktivite-
tene innenfor dagens ordninger samtidig som en
legger til rette for nødvendige endringer i virke-
midlene.

Departementet legger opp til en overordnet
mål- og resultatstyring av fondet. På bakgrunn av
Stortingets mål for en miljøvennlig energiomleg-
ging, jf. Innst. O. nr. 59 (2000-2001), vil departe-
mentet sette få, men konkrete mål for bruken av
midler. Fondsstrukturen legger til rette for en
langsiktig satsing.

Departementet er opptatt av å styre virksom-
heten slik at målene kan nås ved en kostnadsef-
fektiv forvaltning av fondsmidlene. Forholdene er
lagt til rette for at Enova skal bli et kompetent og
resultatrettet fagmiljø og et effektivt virkemiddel
for å nå målene i energipolitikken. Enova vil der-
med ha de beste forutsetninger for å velge innret-
ningen på tiltakene og å utarbeide en strategi for
hvilke teknologier og løsninger en bør satse på for
å få de beste resultatene. Departementet vil stille
strenge krav til rapportering av resultater.

Det vil bli gitt en årlig status for virksomheten
under energifondet i statsbudsjettet. Etter fire år
legger departementet opp til en grundig evalu-
ering og gjennomgang av resultatene, samt av
Enovas organisering av virksomheten. Resulta-
tene av evalueringen vil bli lagt fram for Stortinget
og vil danne grunnlag for eventuelle endringer i
forvaltningen av fondet.

Post 73 Produksjonsstøtte til vindkraft

Bevilgningen skal dekke støtte tilsvarende halv el-
avgift pr. produsert kWh vindkraft. Det er usik-
kert hvor stor vindkraftproduksjonen vil bli i 2002
ettersom omfanget av nye vindturbiner i drift ikke
er gitt. Det foreslås bevilget 3,5 mill. kroner, en
økning på 1,3 mill. kroner i forhold til saldert bud-
sjett 2001. Dette vil dekke støtte til en anslått total-
produksjonen på 68 GWh.

Post 74 Naturgass

Regjeringen ønsker å sikre at en større del av
våre gassressurser skal tas i bruk innenlands. I
dag eksporterer Norge det meste av den gassen
vi produserer. Regjeringen mener naturgassen
representerer en lite utnyttet ressurs, som kan
brukes i Norge både til energiformål, til industri-
elle formål og i transportsektoren. Ved å utnytte
og foredle naturgassen innenlands, legger en

grunnlag for ny industriutvikling samtidig som
naturgassen vil spille en betydelig rolle innen
flere politikkområder i fremtiden. Å benytte natur-
gass til energiformål vil også avhjelpe den
stramme kraftbalansen.

I ulike deler av landet foreligger det i dag
omfattende planer for hvordan de ulike regionene
ønsker å utnytte naturgassen. Nøkkelen til å få
dette til, ligger i å legge til rette for bygging av
infrastruktur.

Regjeringen foreslår for 2002 at det kan gis til-
sagn for inntil 50 mill. kroner til introduksjon av
naturgass; 30 mill. kroner bevilges over post 74
samt at det gis en tilsagnsfullmakt på 20 mill. kro-
ner, jf. Forslag til vedtak III. Dette representerer
en klar økning sammenlignet med saldert bud-
sjett for 2001, der 20 mill. kroner ble bevilget til
dette formålet.

I 2001 ga Regjeringen støtte til et pilotprosjekt
i Bergensområdet. Bevilgningen og tilsagnsfull-
makten for 2002 skal sikre videreføring og realise-
ring av dette prosjektet. I tillegg vil det være rom
for andre prosjekter.

Som en del av budsjettforliket for 2001 ble
bevilgningene til infrastruktur for naturgass skilt
ut som egen post. Fra og med 2002 skal Enova SF
forvalte midlene.

Virkemidler i omleggingen

NVE forvalter de eksisterende ordningene knyt-
tet til omlegging av energibruk og energiproduk-
sjon frem til 31. desember 2001, da Enova tar over.

Produksjonsrettede tiltak

Formålet med de ulike produksjonsrettede tilta-
kene er å øke produksjonen av ny fornybar energi
som miljøvennlig varme- og vindkraft. Lav lønn-
somhet er den viktigste barrieren for økt utnyt-
telse av de nye fornybare energikildene. Ved å yte
investerings- og produksjonsstøtte, samt støtte til
introduksjon av ny energiteknologi og andre mar-
kedsrelaterte tiltak, bedres lønnsomheten slik at
aktørene finner det interessant å investere i slike
anlegg.

Det eksisterer to primære støtteordninger; en
for vindkraftanlegg og en for varmeanlegg basert
på nye fornybare energikilder, varmepumper og
spillvarme. Ved tildeling av midler ses ordningene
i sammenheng, slik at en samlet sett støtter de
beste anleggene. Det er i tillegg egne støtteord-
ninger for teknologiintroduksjon (tidligere
bedriftsspesifikk introduksjon-BSI) og innenlands
bruk av naturgass. Utover de etablerte støtteord-
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ningene gis det også støtte til en del enkeltpro-
sjekter og organisasjoner innen området nye for-
nybare energikilder. Det er for eksempel gitt
støtte til drift av Norsk varmepumpeforening og
Norsk bioenergiforening.

Investeringsstøtte til varmeanlegg

Investeringsstøtte gis til anlegg for uttak, produk-
sjon og distribusjon av varme fra bioenergi, solen-
ergi, geovarme, spillvarme og varmepumper.
Videre støttes anlegg for produksjon av biobren-
sel og samproduksjon av elektrisitet og varme
(kogenereringsanlegg). Støtten skal også bidra til
utvikling av lokale markeder og infrastruktur for
varme, blant annet utbygging av fjern- og nærvar-
menett. Departementet vurderer om dagens regu-
lering av fjernvarme kan endres for å lette etable-
ring av slike anlegg.

Støtte gis til de prosjektene som gir størst
mengde varme og biobrensel pr. støttekrone. Det
kan også gis støtte til produksjon av elektrisitet i
varmeanlegg. Prosjektene skal føre til varig pro-
duksjon av energi. Det blir i tillegg lagt vekt på å
utvikle markeder for brensel og utbygging av
infrastruktur for vannbåren varme. Støtten skal
være utløsende for prosjektet. Valg av teknisk løs-
ning, herunder valg av energikilde, skal begrun-
nes i søknaden. Investerings- og driftskostnader,
finansieringsplan og intensjonsavtaler for kjøp og
salg av brensel og varme skal dokumenteres. For
konsesjonspliktige anlegg vil sluttbehandling av
søknad og utbetaling av støtte skjer etter at konse-
sjon er gitt.

Generelt gir prosjekter innen industri, yrkes-
bygg og flerbolighus størst energiutbytte per støt-
tekrone, men noen effektive små prosjekter får
også støtte. En del av støtten går til kommunale
og private energi- og varmeselskaper.

Utbetaling av midler skjer etterskuddsvis.
NVE ber jevnlig om rapporter som viser fremdrif-
ten i det enkelte prosjekt. Direktoratet holder til-
bake minst 10 pst. av midlene inntil sluttrapport
foreligger. Sluttrapporten skal inneholde en tek-
nisk beskrivelse av anlegget og et revidert pro-
sjektregnskap.

For videre oppfølging sikrer NVE seg innsyn i
driften av anleggene, som også skal stilles til dis-
posisjon som referanseanlegg dersom ønskelig.

Investeringsstøtte til vindkraftanlegg

Av nye fornybare energikilder er det pr. i dag
vindkraft som gir den mest lønnsomme elektrisi-
tetsproduksjonen. Med dagens kraftpriser er det

fortsatt nødvendig med offentlig støtte for å utløse
nye utbygginger. Det viktigste virkemidlet for å
stimulere vindkraftutbyggingen er investerings-
støtten. I tillegg til investeringsstøtte gis det også
produksjonsstøtte.

De prosjekter som gir høyest energiproduk-
sjon per støttekrone vil bli prioritert. Støtten skal
ha en utløsende effekt og føre til varig produksjon
av elektrisitet. Det kan gis investeringsstøtte på
opptil 25 pst. av godkjente kostnader. Anleggene
som støttes må ha en samlet installert effekt på
minimum 1 500 kW, og hver enkelt vindmølle må
minst ha en effekt på 500 kW. En slik nedre effekt-
grense er nødvendig for å stimulere til installasjon
av effektive vindkraftanlegg som legger beslag på
minst mulig areal.

Investeringsstøtte til vindkraftanlegg forutset-
ter at anleggene er gitt konsesjon. I tillegg stiller
plan- og bygningsloven under visse betingelser
krav om melding og konsekvensutredning.

Oppfølgingskriteriene er de samme som for
investeringsstøtten til varmeanlegg.

Produksjonsstøtte til vindkraft

Ordningen med produksjonsstøtte til vindkraft-
verk ble innført 1. januar 1999. Det gis støtte til-
svarende halv elektrisitetsavgift pr. produsert
kWh.

Teknologiintroduksjon

Ordningen skal bidra til markedsintroduksjon av
norske produkter og tjenester basert på energief-
fektiv og ny fornybar energiteknologi. Støtten
skal stimulere til næringsutvikling i sektoren.
NVE har overført forvaltningen av ordningen til
en operatør.

Støtteordningen er primært rettet mot mar-
kedsintroduksjon av tilnærmet ferdig utviklede
produkter og tjenester med lav teknologisk og
produksjonsmessig risiko, men med betydelig
markedspotensiale.

Det kan gis støtte til markedsundersøkelser,
markedsføringstiltak, demonstrasjons- og referan-
seanlegg, produkttesting og produktutvikling
(ikke FoU). Tilskuddet kan maksimalt dekke
50 pst. av prosjektets kostnader, og midlene skal
ha en utløsende effekt.

Prosjektene blir fulgt opp av operatøren gjen-
nom kvartalsvise fremdrifts- og regnskapsrappor-
ter fra bedriftene som mottar tilskudd. Operatø-
ren rapporterer til NVE. De siste 10 pst. av til-
skuddet blir først utbetalt når sluttrapport og
revisorattestert regnskap foreligger.
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Introduksjon av naturgass

Ordningen har vært rettet inn mot kunnskapsopp-
bygging, introduksjon av teknologi for gassanven-
delse og stimulering av norske teknologi- og
utstyrsleverandører.

Bruken av naturgass til stasjonære formål har
en grenseflate mot transport- og industrisektoren.
NVE har i den forbindelse samarbeidet med
andre forvaltningsorganer, FoU-institusjoner og
næringslivet.

Forbruksrettede tiltak

De forbruksrettede tiltakene knyttet til omlegging
av energibruken er i dag rettet inn mot informa-
sjon, kunnskapsoppbygging og nettverksbygging.
Innsatsen skal på sikt føre til realisering av kon-
krete tiltak som begrenser veksten i energiforbru-
ket. Det fokuseres særlig på energibruken i byg-
ninger og industri. I tillegg vektlegges kommune-
nes rolle i energisektoren. NVE har overlatt mye
av den praktiske administrasjonen av de ulike vir-
kemidlene til operatører.

NVE har gjennom 2000 lagt vekt på samarbeid
med regionale enøk-sentra for å sikre best mulig
samordning av statlig og regional/lokal enøk-virk-
somhet. Den lovpålagte enøk-virksomheten vil
opphøre fra 1. januar 2002, jf. omorganiseringen
av virksomheten og opprettelsen av et energifond
og Enova SF.

Informasjon og opplæring

Mangel på kunnskap og kompetanse er fortsatt
en av de viktigste hindringene for at mange ikke
bruker energien på en effektiv og økonomisk
måte. Informasjons- og opplæringsvirksomheten
skal gjøre ulike energibrukere oppmerksomme
på de muligheter som finnes for å bedre energi-
bruken. NVE benytter en ekstern operatør til
gjennomføringen av det operative arbeidet.

Effektiv bruk av energi i bygningssektoren

Bygningsnettverket har som formål å øke bevisst-
heten og handlingskompetansen omkring effektiv
bruk av energi i bygninger. Målgruppen er bygg-
forvaltere i privat og offentlig sektor i tillegg til
andre sentrale aktører innenfor byggenæringen.
Driften av nettverket er satt ut til en ekstern ope-
ratør. Deltakerne forplikter seg til å gjennomføre

bestemte aktiviteter knyttet til å avdekke lønn-
somme sparetiltak og følge opp energibruken mot
at NVE yter støtte, begrenset oppad til maksimalt
50 pst. av kostnadene.

NVE deltar i prosjektet Øko-bygg. Prosjektet er
et utviklingsprogram for eiendoms-, bygg- og
anleggsbransjen. Gjennom informasjon, veiled-
ning og tilskudd skal programmet fremme bru-
ken av miljøeffektiv teknologi, herunder mer
effektiv og fleksibel energibruk. Prosjektet ble
startet i 1998. Det finansieres av bransjen og myn-
dighetene representert ved Kommunal og regio-
naldepartementet, Miljøverndepartementet (Sta-
tens forurensningstilsyn), Arbeids- og administra-
sjonsdepartementet (Statsbygg) og OED (NVE).

Det ble i 1999 igangsatt en pilotordning i Opp-
land fylke for støtte til energireguleringsutstyr i
boliger. Målgruppen var barnefamilier og pensjo-
nister med begrensede finansieringsmuligheter. 

NVE utarbeidet i 1999 en veileder for energi-
forvaltning i kommunene. Formålet er å fremme
en effektiv energiforsyning ved å styrke kommu-
nens eget energiarbeid ved arealplanlegging, byg-
gesaksbehandling og drift av egne bygninger.
NVE har fått gode tilbakemeldinger på veilede-
ren. Veilederen ble i 2000 testet ut gjennom et
pilotprosjekt. 30 kommuner har gjennom prosjek-
tet utarbeidet ulike kommunale energistrategier
eller energiplaner, som har lagt grunnlaget for at
kommunene kan sette i verk tiltak. NVE har fått
erfaringer gjennom arbeidet med kommunale
energistrategier. En har også bedret samarbeidet
mellom kommuner, nettselskap og enøk-senter.

Effektiv bruk av energi i industrien

Bransjenettverket for energibruk i industrien har
som formål å gi norsk industri handlingskompe-
tanse innen effektiv og miljøvennlig energibruk.
Bedriftene som deltar i nettverket representerer
om lag 44 pst. (35 TWh) av stasjonært energibruk
i norsk industri. Det er i dag om lag 600 medlems-
bedrifter, fordelt på 13 bransjer.

Resultatrapport 2000

Investeringsstøtte til varmeanlegg

NVE mottok 175 søknader om støtte i 2000. Det
ble totalt gitt tilsagn på om lag 86 mill. kroner til
45 prosjekter.
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Tabell 4.4 viser forventet resultat av søknads-
runden i 2000 fordelt på anleggstype.

Som en konsekvens av frigjorte midler fra  tid-
ligere støttede prosjekter som er avbrutt, ble det
gitt støtte på om lag 15 mill. kroner til ytterligere
syv prosjekter. Disse prosjektene vil kunne gene-
rere om lag 33 GWh per år.

Investeringsstøtte til vindkraftanlegg

Det ble ikke tildelt midler til investeringer i vind-
kraftanlegg i 2000. Dette skyldes dels begrenset
tilgangen på konsesjonsbehandlede anlegg og
dels budsjettmessige rammer.

NVE har i 2000 gitt støtte til vindressurskart-
legging, utarbeidelse av korttidsprognoser for
vindkraft, samt til et internasjonalt samarbeid på
vindenergi i kalde klima. ScanWind har i tillegg
mottatt støtte til videreutvikling av en 3 MW vind-
turbin.

Produksjonsstøtte til vindkraft

Støtten var i 2000 på 4,28 øre/kWh. Med en pro-
duksjon på 32,5 GWh ble det utbetalt produk-
sjonsstøtte tilsvarende om lag 1,4 mill. kroner.

Teknologiintroduksjon

Det ble i 2000 gitt tilsagn om støtte på 8,5 mill.
kroner fordelt på 16 prosjekter. Totalt kom det inn
20 søknader. Det meste av støtten gikk til prosjek-
ter innen området bygg og utnyttelse av nye for-
nybar energikilder.

Introduksjon av naturgass

Det ble i 2000 gitt tilsagn om støtte på til sammen
4,4 mill. kroner fordelt på 15 prosjekter. Totalt
kom det inn 20 søknader. Eksempelvis ble det gitt

støtte til kogenereringsanlegg, gass på sykehus-
kjøkken, distribusjonsanalyser, gass i bolighus og
mini LNG-anlegg.

Informasjon og opplæring

I 2000 ble det til sammen brukt om lag 18 mill.
kroner til informasjons- og opplæringsvirksom-
het. Antall medgåtte timeverk hos NVE og ulike
operatører anslås til nær 23 000 timer.

På informasjonssiden har aktivitetene blant
annet bestått i relansering av nettsiden www.enok-
norge.no. Det er utgitt tre utgaver av Enøk-forum
med et opplag på 16 000, og det er til sammen
utsendt om lag 104 000 brosjyrer.

Innen opplæring ble det i 2000 gjennomført
112 kurs med 2 357 deltakere. Det er utviklet fem
nye kurs, 11 eksisterende kurs er revidert og det
er tilrettelagt for fjernundervisning. Det drives
kontinuerlig faglig og pedagogisk oppdatering og
rekruttering av kursledere.

Effektiv bruk av energi i bygningssektoren

I 2000 ble det tildelt 14,5 mill. kroner til Bygnings-
nettverket. Nettverket bestod 31. desember 2000
av 43 kommunale/fylkeskommunale, 12 statlige
og 15 private nettverksgrupper. Totalt var om lag
240 byggeiere representert med om lag 1 400
bygningsobjekter. Gjennom NVEs byggoperatør
er det i 2000 gitt støtte til å opprette 15 nye nett-
verksgrupper.

Øko-bygg ble i 2000 støttet med 5,5 mill. kroner.
Hovedtyngden av prosjektene ligger innenfor
områdene integrert bygging og omstilling av
energibruk.

120 søkere fikk godkjent sine søknader om
støtte til energireguleringsutstyr i boliger. Forelø-
pige resultater viser at det totale elforbruket har
økt etter at utstyret ble installert. Økningen skyl-

Tabell 4.4 Investeringsstøtte til varmeanlegg med estimerte resultater

Anleggstype Antall
prosjekter

Støtte i mill.
kroner

Energi i
GWh/år

Utnyttelse av bioenergi 26 55 182 000 232,30

Varmepumper 12 17 991 000 48,50

Sol 3 102 500 0,05

Spillvarme 3 12 000 000 22,10

Sum varmeproduksjon 44 85 275 500 302,95

Foredlet biobrensel 1 345 000 1,50
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des at mange boliger har redusert bruken av
andre energikilder som ved, olje og parafin, samt
at mange har tatt ut høyere komfort med det nye
anlegget.

Effektiv bruk av energi i industrien

Det ble i 2000 tildelt 11,6 mill. kroner til Bransje-
nettverket. Midlene dekket blant annet innhenting
av statistikk fra om lag 560 bedrifter, ulike infor-
masjonsaktiviteter og en rådgivningstjeneste.
Gjennom rådgivningstjenesten ble det i 2000 inn-
gått 206 avtaler om energiledelse, som blant annet
omfatter en grov energikartlegging og energief-
fektivitetsanalyse. Videre ble det inngått 71 avta-
ler om energioppfølgingssystemer i bedriftene.

NVE har også utviklet en egen modell for ana-
lyse av energibruken i energiintensive bedrifters
kjernevirksomhet. Modellen skal avdekke lønn-

somme energibesparelser. Det ble i 2000 igang-
satt energieffektivitetsprosjekter ved Norcem
Brevik, Lilleby Metall og Holla Metall. Prosjektet
ved Rana Metall som ble startet i 1999 er videre-
ført.

Videre har NVE i løpet av 2000 samarbeidet
med Statistisk sentralbyrå (SSB) om utarbeidelse
av statistikk over energibruken i industrien. SSB
ble tildelt 2,3 mill. kroner i 2000. Det ble etablert
et opplegg for tilbakerapportering av data fra om
lag 1000 bedrifter som representerer 72 TWh.
Dette er 92 pst. av samlet energibruk i industrien.
I tillegg er det laget tre rapporter fra SSB:
– SSB 2001/14 Energibruk i norsk industri
– SSB 2000/14 Om kvalitet og aktualitet for ener-

gistatistikk i industrien
– SSB 2001/75 Indikatorer for energibruk og

utslipp til luft i industri og energisektorene

Kap. 2490 NVE Anlegg (jf. kap. 5490)

Post 24 Driftsresultat

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse Regnskap
2000

Saldert
budsjett 2001

Forslag
2002

24 Driftsresultat 5 210 5 300

45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, 
kan overføres 4 000 6 000

Sum kap 2490 9 210 11 300

(i 1 000 kr)

Betegnelse Regnskap
2000

Saldert
budsjett 2001

Forslag
2002

Driftsinntekter -42 000 -43 000

Driftsutgifter 42 000 40 000

Avskrivninger 3 970 4 500

Renter 1 240 1 800

Til reguleringsfond 2 000

Sum post 24 5 210 5 300
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Vedrørende 2001

Ved Stortingets vedtak av 15. juni 2001 ble post 24
Driftsresultat økt med 0,3 mill. kroner, jf. St.prp.
nr. 84 og Innst. S. nr. 325 (2000-2001).

Underpost 24.1 Driftsinntekter

Driftsinntekter for 2002 er anslått til 43 mill. kro-
ner, en økning på 1 mill. kroner i forhold til sal-
dert budsjett 2001. De knytter seg til NVE
Anleggs salg av forbygningstjenester til NVE for-
valtning og eksterne oppdrag.

Underpost 24.2 Driftsutgifter

NVE Anleggs driftsutgifter er knyttet til lønnin-
ger, samt kjøp av varer og tjenester. Driftsutgif-
tene for 2002 er anslått til 40 mill. kroner, en
reduksjon på 2 mill. kroner i forhold til saldert
budsjett 2001.

Underpost 24.3 Avskrivninger

Det budsjetteres med kalkulatoriske avskrivnin-
ger på 4,5 mill. kroner for 2002, en økning på
0,53 mill. kroner i forhold til saldert budsjett 2001.
Det benyttes lineære avskrivninger. Driften belas-
tes med kalkulatoriske avskrivninger for å ta hen-
syn til kapitalslit. Dette gir et mer korrekt bilde av
ressursbruken. Avskrivningen er en regnskaps-
messig kostnad og har derfor ingen kontantef-
fekt, jf. motpost under kap. 5491, post 30.

Underpost 24.4 Renter

Det budsjetteres med kalkulatoriske renter på
1,8 mill kroner for 2002, en økning på 0,56 mill.

kroner i forhold til saldert budsjett 2001. Driften
belastes med kalkulatoriske renter for å ta hensyn
til kapitalkostnad. Dette gir et mer korrekt bilde
av ressursbruken. Renter er en regnskapsmessig
kostnad og har derfor ingen kontanteffekt, jf. mot-
post under kap. 5603, post 80.

Underpost 24.5 Til reguleringsfond

NVE Anlegg sitt budsjett for 2002 viser en bedret
driftsbalanse i forhold til saldert budsjett 2001 på
3 mill. kroner (overskudd), fordelt på økte drifts-
inntekter (1 mill. kroner) og reduserte driftsutgif-
ter (2 mill. kroner). Av kontantoverskuddet for
2002 foreslås 2 mill. kroner avsatt til regulerings-
fond. Resterende kontantoverskudd foreslås
benyttet til nyanskaffelser og vedlikehold, jf.
post 45. Reguleringsfondet vil være en buffer mot
perioder med lav aktivitet. I år med kontantmes-
sig overskudd vil fondet bygges opp, mens det
motsatte vil være tilfelle i år med underskudd.

Post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlike-
hold, kan overføres

Det foreslås avsatt 6 mill. kroner til utstyrsanskaf-
felser og vedlikehold i 2002, en økning på 2 mill.
kroner i forhold til saldert budsjett 2001.

Av dette beløpet er 1 mill. kroner knyttet til
økte inntekter fra salg av utstyr. jf. kap. 5490,
post 01. Det foreslås videre at bevilgningen for
2002 kan overskrides mot tilsvarende merinntek-
ter under kap. 5490 NVE Anlegg, post 01 Salg av
utstyr m.v., jf. Forslag til vedtak II.

Kap. 5490 NVE Anlegg (jf. kap. 2490)

* I 2002 blir Avskrivninger budsjettert under kap. 5491 Avskrivning på statens kapital i statens forretningsdrift, post 30 Avskrivnin-
ger, og Renter budsjettert under kap. 5603 Renter av statens kapital i statens forretningsdrift, post 80 Renter av statens faste kapital.

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse Regnskap
2000

Saldert
budsjett 2001

Forslag
2002

01 Salg av utstyr m.v. 200 1 200

30 Avskrivninger 3 970

80 Renter 1 240

Sum kap 5490 5 410 1 200
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Post 01 Salg av utstyr m.v.

For 2002 budsjetteres det med 1,2 mill. kroner i
salg av utstyr, jf. omtalen under kap. 2490, post 45.

Dette er en økning på 1 mill. kroner i forhold til
saldert budsjett 2001.

Kap. 4829 Konsesjonsavgiftsfondet (jf. kap. 1820 og 1830)

Vedrørende 2001

Ved Stortingets vedtak 15. juni 2001 ble post 50
økt med 0,26 mill. kroner, jf. St.prp. nr. 84 og
Innst. S. nr. 325 (2000-2001).

Post 50 Overføring fra fondet

Konsesjonsavgifter betales av regulanter og ener-
giverk som kompensasjon for de ulemper vann-
kraftutbygging påfører allmenne interesser, samt
at det gis som en andel av verdiskapingen. Hoved-
delen av avgiftene tilfaller de kommuner hvor
utbygging har funnet sted. En mindre andel går til
staten og er opphav til Konsesjonsavgiftsfondet.
Fondet består av innbetalte avgifter som er regu-
lert gjennom vassdrags- og elektrisitetslovgivnin-
gen. Satsene bestemmes ved tildeling av konse-
sjon og reguleres hvert femte år i takt med pris-
stigningen.

Hovedintensjonen med Konsesjonsavgiftsfon-
det er å ha midler til øyeblikkelig disposisjon for å
forebygge, erstatte eller avbøte skader som skyl-
des dambrudd, isgang, flom eller andre ekstraor-
dinære ulykkeshendelser som følge av vassdrags-
reguleringer eller virksomhet i elektriske anlegg
hvor staten er ansvarlig, eller hvor statens hjelp
anses som påkrevd uten at andre midler kan dis-
poneres til formålet. De senere år har uttaket fra
fondet hovedsakelig gått til forskning, undersø-
kelser, opplæring og informasjon om vassdragsut-
nyttelse og elektrifisering. Midler har også blitt
brukt til konkrete vassdragstiltak. Konsesjonsav-
giftsfondets finansielle utvikling er vist i
vedlegg 1.

Det foreslås et uttak på totalt 125 mill. kroner
fra Konsesjonsavgiftsfondet i budsjettet for 2002,
en økning på 8,1 mill. kroner i forhold til saldert
budsjett 2001.

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse Regnskap
2000

Saldert
budsjett 2001

Forslag
2002

50 Overføring fra fondet 284 600 116 900 125 000

Sum kap 4829 284 600 116 900 125 000
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Programkategori 18.30 Forskningsformål

Kap. 1830 Energiforskning (jf. kap. 4829)

Vedrørende 2001

Ved Stortingets vedtak av 15. juni 2001 er bevilg-
ningen under post 21 økt med kr 750 000 og
bevilgningen under post 50 er økt med kr 748 000,
jf. St. prp. nr. 84 og Innst. S. nr. 325 (2000-2001).

Post 21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres

Bevilgningen på posten dekker forvaltningsrettet
energi- og vassdragsforskning i regi av Norges
vassdrags- og energidirektorat (NVE). Målet er at
forskningsaktivitetene skal understøtte direktora-
tets oppgaver, og bidra til at NVE utvikler og vide-
reformidler kunnskap som bedrer forvaltnings-
grunnlaget. NVE deltar i flere av programmene til
Norges forskningsråd, og det samarbeides nært
med Energibedriftenes landsforening (EBL) og
Direktoratet for naturforvaltning (DN).

Budsjettforslag 2002

For 2002 foreslås det bevilget 16,8 mill. kroner til
forvaltningsrettet energi- og vassdragsforskning i
regi av NVE, en økning på 5,5 mill. kroner i for-
hold til saldert budsjett 2001.

Økningen har hovedsakelig sammenheng
med økt støtte til FoU i forbindelse med mikro-,
mini- og småkraftverk, samt opprusting og utvi-
delse av kraftverk, støtte til Norsk Vasskraft- og
Industristadsmuseum (NVIM) i Tyssedal og kom-

pensasjon for merutgifter som følge av innførin-
gen av merverdiavgift på tjenester 1. juli 2001.

Aktiviteter 2002

Det foreslås en satsing på 3 mill. kroner knyttet til
utvikling av ny teknologi for i større grad å utnytte
potensialet for mer vannkraft gjennom mikro-,
mini- og småkraftverk.

Potensialet for å utnytte mer vannkraft gjen-
nom mikro-, mini- og småkraftverk ble omtalt i
NOU 1998:11 Energi- og kraftbalansen. Regjerin-
gen drøftet dette i St.meld. nr. 29 (1998-99) Om
energipolitikken. I Innst. S. nr. 122 (1999-2000) ba
energi- og miljøkomiteen Regjeringen fremme for-
slag om incentiver slik at det store potensialet av
opprusting og utvidelse av eksisterende vann-
kraftverk kan utløses.

Regjeringen ønsker ikke å innføre en egen ord-
ning med støtte til enkelte utbyggingsprosjekter.
Det foreslås i stedet å støtte prosjekter knyttet til
forskning og utvikling i forbindelse med mikro-,
mini- og småkraftverk, samt generelle prosjekter
knyttet til opprusting og utvidelse av kraftverk.
Andre prosjekter relatert til teknisk kompetanse-
heving og -bevaring innenfor vannkraftsektoren vil
også kunne omfattes.

Arbeidet med NVEs nye FoU-plan (2002-2005)
vil bli sluttført i 2002. Det legges vekt på resultat-
og kunnskapsformidling, samt det å styrke det
nordiske og øvrige internasjonale samarbeidet.

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse Regnskap
2000

Saldert
budsjett 2001

Forslag
2002

21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres 15 171 11 300 16 800

50 Norges forskningsråd 170 700 180 700 214 100

70 Internasjonale samarbeids- og utviklings-
tiltak, kan overføres 7 917 8 200 8 200

Sum kap 1830 193 788 200 200 239 100
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NVE vil delta i Forskningsrådets Villakspro-
gram som viderefører elementer fra Vassdragsmil-
jøprogrammet. Vassdragsmiljøprogrammets slutt-
rapport vil foreligge våren 2002.

Kompetanseprogrammet Energi og miljø vil
blant annet vektlegge identifisering av miljøkost-
nader ved ulike produksjonsteknologier og tiltak
for håndtering av leveringskvalitet og effekt. NVE
vil videre delta i en rekke energiprosjekter i Fors-
kningsrådets regi.

Museumsprosjektet avsluttes i 2002. Prosjektet
vil fremme forslag om hvorledes dette sektoran-
svaret skal ivaretas på permanent basis. En rekke
formidlingsprodukter (film, nettsted, undervis-
ningsmateriell med mere) vil foreligge til bruk
innenfor det museale nettverk. Det foreslås øre-
merket 1,5 mill. kroner i støtte til Norsk Vasskraft-
og Industristadsmuseum (NVIM) i Tyssedal.

I Minstevannsføringsprogrammet skal det blant
annet fokuseres på tålegrense og biologisk mang-
fold. Miljøbasert vannføring og nedbørfeltorien-
tert forvaltning er sentrale elementer i EUs vann-
direktiv. Programmet vil følge opp dette nasjonalt.

Det planlegges et nytt prosjekt rettet mot
restaurering av vassdrag hvor det legges vekt på å
måle effekter av ulike typer tiltak på ulike typer
vassdrag.

Den hydrologiske forskningen vil fokusere på
flomproblematikk, grunnvann og vassdragenes
fysiske prosesser, samt deltakelsen i EU-prosjek-
tene.

Det vil også bli forsket på effektene av endrin-
ger i klima, ettersom dette har betydning for vann-
ressurs- og energiforvaltningen.

Resultatrapport for 2000

HYDRA-programmet (1996-2000) ble avsluttet i
april 2000. Programmet så på tiltak mot skade-
flommer og omfanget av flomskader. I tillegg til
sluttrapporter, er 62 faglige rapporter utgitt. Rap-
porteringen fra programmet finnes på
www.nve.no/hydra.

Innen hydrologi utfører NVE selv FoU. I 2000
ble det sett spesielt på forbedring av flomvarslin-
gen og tilsigsprognosene, samt effekter av klima-
endringer. NVE har også ansvaret for sekretaria-
tet til Norsk hydrologiråd, og har ledelsen i det
nordiske UNESCO-samarbeidet innen hydrologi.

Under Vassdragsmiljøprogrammet (1997-2001)
ble det i 2000 bevilget midler til 18 prosjekter,
hvorav fem var nye. Prosjektresultatene er med
på å forbedre kunnskap om konsekvenser av inn-
grep i vassdrag og utvikle nye tiltak for å sikre et
levende vassdragsmiljø ved ulike inngrep.

Kompetanseprogrammet Energi og miljø
(1999-2003) har vektlagt arbeidet med å koble
hydrologisk og energifaglig kompetanse for å øke
bruken av vannbåren varme.

Museumsprosjektet (1999-2002) gjennomføres i
samarbeid med Norsk museumsutvikling og Riks-
antikvaren. En oversikt over sektorens forvalt-
ningshistorie er utarbeidet, og planleggingen av
et tilhørende formidlingsopplegg er påbegynt.
Arbeidet ved vassdragsparken tilknyttet Norsk
skogbruksmuseum på Elverum ble gjennomført i
2001.

Post 50 Norges forskningsråd

For 2002 foreslås det bevilget 214,1 mill. kroner til
Norges forskningsråd over OEDs budsjett, en
økning på 33,4 mill. kroner i forhold til saldert
budsjett 2001. Endringen har i hovedsak sammen-
heng med at bevilgningen til prosjektrettet tekno-
logiutvikling i petroleumsvirksomheten (Demo
2000) er flyttet fra kap. 2441, post 50 til denne pos-
ten fra og med 2002 (20 mill. kroner). Videre har
endringen sammenheng med økt satsing på petro-
leumsforskning og utvikling av renseteknologi for
gasskraftverk, samt prisjustering og kompensa-
sjon for merutgifter som følge av innføringen av
merverdiavgift på tjenester 1. juli 2001. Tabell 4.5
viser fordeling av bevilgningen på ulike formål.
Det foreslås også en tilsagnsfullmakt på 33 mill.
kroner for 2002, jf. Forslag til vedtak III.

For å sikre en effektiv og god bruk av fors-
kningsmidlene, gir departementet Forskningsrå-
det anledning til å omdisponere midler mellom
strategisk og brukerstyrt forskning.

I tillegg til bevilgningen over denne posten vil
noe av avkastningen fra Fondet for forskning og
nyskaping bli benyttet til energiforskning. For
2001 brukes 7 mill. kroner av avkastningen fra
fondet til forskning med relevans for Olje- og
energidepartementet.

Ny organisering av FoU innsatsen innen petro-
leumssektoren

Ressursbasen på norsk sokkel innebærer store
muligheter for økt verdiskaping, men høstingen
av den fremtidige gevinsten innebærer tunge tek-
nologiske og kompetansemessige utfordringer.
En konkurransedyktig næringsklynge innen olje-
og gassektoren vil være et hovedfundament når
en skal løse disse utfordringene. En styrking av
teknologiutviklingen i olje- og gassektoren vil
være avgjørende for at man i fremtiden skal
kunne utvinne mest mulig av ressursene på norsk
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sokkel og sikre tilgang til internasjonale marke-
der for norsk teknologi og kompetanse.

I Innst. S. nr. 198 (2000-2001) ber Stortinget
departementet vurdere ulike modeller for å øke
de offentlige bidragene til petroleumsrettet fors-
kning og utvikling.

Regjeringen har gjennomført en samlet gjen-
nomgang av norsk FoU innsats, og tatt initiativ til
økt satsing på FoU generelt. Selv om teknologiut-
vikling i petroleumssektoren representerer store
verdier, må dette veies opp mot behov for forster-
ket forskningsinnsats i andre sektorer så vel som
andre prioriterte områder i statsbudsjettet. Det
legges ikke nå opp til en stor økning i offentlige
bevilgninger til FoU i petroleumssektoren, men
en annen organisering av dagens aktiviteter innen
forskning og teknologiutvikling.

Historisk er det oljeselskapene som har stått
for de største bidragene til FoU i sektoren. Gjen-
nom utvikling og anvendelse av ny teknologi for
store felt på norsk sokkel har oljeselskapene
brakt teknologiutviklingen langt fram. Videre har
skattesystemet gitt gode incentiver for oljeselska-
pene til å investere i FoU aktiviteter.

I dag fremstår norsk sokkel som mer moden.
Det er et langt større innslag av mindre felt,
hvorav flere har marginal prosjektøkonomi. Dette
har ført til endringer i arbeidsdelingen mellom
oljeselskap og leverandørindustri. I dag er det
leverandørbedriftene, ikke oljeselskapene, som
står for det meste av teknologiutviklingen i indus-
trien. Forskning og teknologiutvikling i henholds-
vis leverandørbedrifter og oljeselskap er komple-
mentær. Det er i samspillet mellom disse aktørene
at det ligger et stort potensial for verdiskaping.

På denne bakgrunn har Olje- og energidepar-
tementet i nært samarbeid med Norges fors-
kningsråd og olje- og gassnæringen etablert
OG21 som er et permanent samarbeid for en
nasjonal strategi for teknologi og forskning. Initia-
tivet er i særlig grad rettet inn mot å bedre kon-
kurransekraften og derigjennom verdiskapingen i
olje- og gassklyngen. OG21 skal sikre en mer
effektiv og helhetlig FoU innsats. OG21 omfatter
både strategisk og brukerstyrt forskning såvel
som demonstrasjon av nye teknologiske løsnin-
ger, det vil si hele den forskningsrelaterte verdi-
kjeden. Dett er illustrert i figur 4.1

Figur 4.1 Verdikjedefokus OG21

* Det ble i 2001 bevilget 50 mill. kroner til dette formålet under kap. 2441, post 50.

Tabell 4.5 Fordeling av bevilgning under kap. 1830, post 50 til forskning i regi av Norges forskningsråd

(i 1000 kroner)

Formål Saldert
budsjett 2001

Forslag
2002

Endring

Strategisk forskning 65 000 65 000 0

Brukerstyrt forskning eksklusive utvikling av 
renseteknologi 99 700 109 100 9 400

Utvikling av renseteknologi 16 000 20 000 4 000

Prosjektrettet teknologiutvikling i petroleums-
sektoren* 20 000 20 000

Sum bevilgning til Norges forskningsråd 180 700 214 100 33 400 000
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Foruten effektiviseringsgevinster vil OG21 gi
departementet en bedret oversikt over FoU inn-
satsen i petroleumssektoren. Dette er et viktig
grunnlag for fremtidige beslutninger om priorite-
ring av offentlige midler.

OG21 vil ha som ansvar å utarbeide, forankre
og drive nasjonal forsknings- og teknologiutvik-
ling i olje- og gassklyngen. OG21 vil trekke opp
anbefalinger for innretning av de offentlige mid-
lene til petroleumsrettet forskning og teknologiut-
vikling så vel som bidrag fra næringen selv.
Hovedprioriteringene rettes inn mot et mindre
antall, omforente områder som representerer
størst potensial for styrket industriell konkurran-
sekraft og fremtidig verdiskaping i petroleums-
sektoren.

Strategisk forskning

Strategisk forskning er et virkemiddel for å stimu-
lere til langsiktig faglig utvikling innen et fors-
kningsinstitutt/universitet eller på et spesielt fag-
område. Strategisk forskning er også et viktig vir-
kemiddel for å knytte sammen forskningsgrupper
ved universitetene og oppdragsinstituttene. Valg
av innsatsområder for den strategiske forsknin-
gen gjøres på bakgrunn av en vurdering av fremti-
dige muligheter for norsk næringsliv og den kom-
petanse norske miljøer har. Det er tre typer strate-
giske forskningsprogrammer:
– Strategiske instituttprogrammer (SIP) utgjør en

del av instituttenes basisfinansiering. Formålet
med strategiske instituttprogrammer er å
bidra til at instituttsektoren kan bygge opp et
godt tilbud innenfor energi- og petroleumssek-
toren i norsk næringsliv. Programmene utfor-
mes i dialog mellom instituttene, aktuelle bru-
kermiljøer og Forskningsrådet.

– Strategiske universitetsprogrammer (SUP) skal
bidra til å støtte forskergrupper ved universite-
tene med å utvikle fagområder som vil være
viktige for energi- og petroleumssektoren. Det
tas også sikte på å utvikle miljøer som kan delta
aktivt i internasjonalt forskningssamarbeid.

– Strategiske nettverksprogrammer støtter fors-
kningsgrupper ved universitetene og fors-
kningsinstitutter som samarbeider om å utvi-
kle kompetanse på prioriterte områder. Pro-
grammene skal ivareta grunnleggende
aktiviteter som kan gi et bedre fundament for
energi- og petroleumssektorens egne fors-
kningsaktiviteter, samt for Forskningsrådets
brukerstyrte forskning. Programmene utvi-
kles i samarbeid mellom forskningsmiljøene,

sentrale brukere av forskningsresultatene og
Forskningsrådet.

Forskningsrådet er hovedansvarlig for å utvikle
strategien knyttet til satsingen på de strategiske
programmene.

Mål- og strategier

Det overordnede målet for den strategiske fors-
kningen er å oppnå faglig styrking av de enkelte
instituttene og universitetene på relevante områ-
der gjennom å bygge opp kompetanse, utdanne
forskere og utvikle internasjonalt anerkjente mil-
jøer. Dette skal føre til at den teknisk-industrielle
universitets- og instituttsektoren utvikler et godt
tilbud for næringslivet og andre brukere innen
petroleums- og energisektoren.

Innen strategisk forskning har Forskningsrå-
det satt som resultatmål at man gjennom bevilg-
ningen fra Olje- og energidepartementet årlig skal
støtte 60 doktorgradstipend og 20 postdoktorsti-
pend. Videre legges det opp til minst 70 publika-
sjoner i internasjonale tidsskrifter med refere-
eordning og 80 konferansebidrag med referee.

Energi- og vassdragssektoren

Den strategiske forskningen har som mål å bygge
opp kompetanse på strategisk viktige områder for
energisektoren. Det bevilges midler til strate-
giske institutt- og universitetsprogram, samt to
strategiske nettverksprogrammer:

Energi for fremtiden (2000-2006) skal fokusere
på forskningsoppgaver knyttet til bærekraftig sys-
temtilpasning (systemutforming og sluttbrukerfo-
kusering) og bærekraftig energitilgang (distribu-
ert/lokal produksjon og sentral energi- og effekt-
tilgang, herunder gasskraft og CO2-
problematikk). Programmet mottar midler fra
Forskningsfondet som er øremerket til forskning
innen naturgass.

Katalyse og organisk syntetisk kjemi (2000-
2006) skal gi økt kompetanse på foredling av
naturgass og skal bidra til økt verdiskaping innen
norsk kjemisk industri. Programmet retter seg
mot katalytiske prosesser for foredling av natur-
gass til mer verdifulle kjemikalier som for eksem-
pel metanol, drivstoffer og andre kjemikalier,
samt ulike temaer innen organisk syntetisk kjemi.

Petroleumssektoren

De strategiske institutt- og universitetsprogram-
mene skal stimulere berørte kompetansemiljøer
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til å nå et fremragende forskningsnivå internasjo-
nalt innen fokuserte kjerneområder knyttet opp til
nøkkelbehov i næringen. Oppfølgingen av Det
internasjonale energibyrås (IEA) aktiviteter og
samarbeid innen teknologi og forskning på olje-
og gassområdet er også en viktig oppgave.

Forskningsprogrammet Grunnleggende petro-
leumsforskning (PetroForsk, 1998-2004) skal i
størst mulig grad sikre at norske olje- og gassres-
surser utnyttes på en optimal måte. Programmet
vil primært fokusere på utvikling av relevant
kunnskap og kompetanse innen basisdisiplinene.
Programmet har som visjon å bringe frem fors-
kningsresultater som skal gi grunnlaget for tekno-
logi som kan:
– overflødiggjøre letebrønner
– bringe utvinningsgraden i operative felt og

fremtidige felt opp mot det teoretisk maksi-
male nivå

Brukerstyrt forskning

Gjennom støtte til brukerstyrt forskning ønsker
departementet å stimulere til økt verdiskaping og
konkurransekraft i næringslivet, og til positive
økonomiske ringvirkninger i samfunnet for øvrig.
Det legges vekt på at brukernes prioriteringer og
behov ivaretas. Brukerne, som best kjenner
markedsbehovene og hvor mulighetene for suk-
sess og vekst ligger, er dermed med på å sette
premisser for forskningen. Støtten til prosjekter
skal utløse og forsterke næringslivets egen sat-
sing på forskning og utvikling. Støtten forutsetter
forpliktende medvirkning fra brukerne. I de fleste
tilfeller dekker brukerne mer enn 50 pst. av kost-
nadene.

Forskningsrådet foreslår konkrete og etter-
prøvbare resultatmål for prosjektene, noe som
danner grunnlag for rapportering og evaluering i

etterhånd. Flere brukerstyrte aktiviteter samfi-
nansieres med andre departementer.

Forskningsrådet har restrukturert sin pro-
gramportefølje innenfor den brukerstyrte fors-
kningen i Forskningsrådets område for industri
og energi. Restruktureringen er et ledd i imple-
mentering av Forskningsrådets strategi for
næringsrettet forskning og utvikling. Omleggin-
gen til «FoU for næringsrettet verdiskaping» skal
blant annet bidra til større åpenhet, fleksibilitet og
konkurranse om prosjektmidlene i den bruker-
styrte forskningen. Forskningsrådet vil i 2002 til-
dele midler til brukerstyrt forskning innenfor ti
innovasjonsprogrammer, hvorav OEDs midler vil
bli kanalisert til programmene Olje og gass, og
Energi, miljø, bygg og anlegg. Midlene blir deret-
ter fordelt til brukerstyrte innovasjonsprosjekter
som skal ha et verdiskapingsfokus og kompetan-
seprosjekter med brukermedvirkning med fokus
på felt der næringslivet ser behov for å utvikle
kompetanse i forskningsinstitutt eller universitet.

Budsjettforslag 2002

Det foreslås avsatt 129,1 mill. kroner til bruker-
styrt forskning og utvikling i 2002. Fordelingen av
midlene er vist i tabell 4.6.

Energi- og vassdragssektoren

Det forskningsfaglige nivået på energiområdet
karakteriseres blant annet av den lange tradisjo-
nen innenfor vannkraft og elektronikk, der nivået
er godt innenfor energisystem (teknisk og organi-
sering) og elektrisk transmisjon og distribusjon. I
tillegg er det høyt faglig nivå innenfor enkelte
nisjer hvor en har et godt utgangspunkt for økt
teknologibasert verdiskaping. Det er imidlertid
viktig å understreke at et felles trekk ved kompe-
tansemiljøene, i sær innenfor de mindre tradisjo-

Tabell 4.6 Fordeling av bevilgning til brukerstyrt forskning

(i 1000 kr)

Betegnelse Saldert
budsjett 2001

Forslag
2002

Petroleumssektoren 25 700 34 600

Energi- og vassdragssektoren 74 000 74 500

Utvikling av renseteknologi for gasskraftverk/KLIMATEK 16 000 20 000

Sum brukerstyrt forskning 115 700 129 100
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nelle fagområdene, karakteriseres ved at de er
små, mindre robuste og personavhengige. Her er
det en viktig utfordring å styrke utvalgte miljøer
slik at de kan bli faglig og organisatorisk sterkere,
mer konkurransedyktige internasjonalt og min-
dre sårbare for personalmessige endringer.

Mål og strategier

Forskningsrådets energiforskning er knyttet opp
mot følgende langsiktige mål:
– utvikle robuste og faglig sterke kompetanse-

miljøer blant annet gjennom styrking av kon-
takten mellom instituttsektoren og universite-
tene

– utvikle kompetanse til å forvalte Norges ener-
giformue i et langsiktig perspektiv

– medvirke til å redusere miljøbelastningen fra
energisektoren og bidra til at Norge kan opp-
fylle internasjonale forpliktelser

– bidra til å nå de langsiktige målene i energipo-
litikken

– styrke norske leverandører av varer og tjenes-
ter til energisektoren

– styrke den internasjonale kontaktflaten for
samfunnsvitenskaplig forskning i skjæringsfel-
tet energi og miljø og gi grunnlag for utfor-
ming av en politikk for bærekraftig utvikling på
miljøområdet

Den brukerstyrte energiforskningen vil i 2002 bli
organisert under programmet Energi, miljø, bygg
og anlegg i Forskningsrådets nye struktur «FoU
for næringsrettet verdiskaping» og i programmet
SAMSTEMT.

Sentrale FoU-oppgaver i Energi, miljø, bygg og
anlegg vil blant annet være utvikling av produkter
og tjenester knyttet til energibruken, nye forny-
bare energikilder, naturgass og vannkraft. I tillegg
vil produkter knyttet til elektrisk energi i et dere-
gulert marked stå sentralt.

Det vil bli gitt prioritet til FoU-aktiviteter som kan
bidra til økt anvendelse og foredling av naturgass,
økt satsing på energisystemkunnskap og reduksjon
og endret profil/sammensetning av energibruken.
Det er et mål å stimulere til en prosess der kunnskap
i energiindustri og den energirelaterte forsknings-
sektor i enda større grad legges til grunn for
næringsutvikling - også i andre næringer.

SAMSTEMT - Samfunnsfaglige studier av
energi, miljø og teknologi (2001-2010) - etterfølger
SAMRAM og har som mål å utvikle kunnskap
som kan gi grunnlag for utformingen av en poli-
tikk for bærekraftig utvikling på energiområdet.

Prosjektene skal ha fokus på forskning i skjæ-
ringsfeltet mellom energi og miljø innenfor tre
tematiske hovedområder:
– energimarkeder og energibruk 
– teknologiske valg, energiplanlegging og infra-

struktur
– internasjonale miljøavtaler og klimapolitikk

For 2002 har Forskningsrådet satt følgende resul-
tatmål for den brukerstyrte energi- og vassdrags-
forskningen:
– 60 doktorgrader finansiert gjennom de bruker-

styrte programmene
– 25 doktorgradskandidater skal disputere i

løpet av året
– 10 doktorgrader innenfor SAMSTEMT skal ha

disputert innen 2005
– 10 norske bedrifter skal delta i EU-prosjekter
– 10 nye produkter skal utvikles
– 7 nye bedrifter skal bli kunder i programmene 
– minst 95 SMBer skal ha deltatt i sektorens pro-

sjekter
– det skal etableres tre nye bedrifter

Petroleumssektoren

Innen petroleumssektoren vil Forskningsrådets
nye program Olje og gass utgjøre kjernen i den
brukerstyrte forskningen. Videre er den bruker-
styrte forskningen knyttet til Forurensning: Kilder,
spredning, effekter og tiltak og PETROPOL.

Mål og strategier

Den brukerstyrte forskningen rettet mot petrole-
umssektoren skal sammen med de strategiske
programmene fremskaffe det teoretiske grunnla-
get for kunnskap som basis for den øvrige tekno-
logiutviklingen i næringen. Eksempelvis vil aktivi-
teten i Demo 2000 demonstrere og kvalifisere tek-
nologier som er utviklet i forskningssystemene, i
leverandørbedriftene eller i oljeselskapene.

Programmet Olje og gass overtar for det tidli-
gere programmet Offshore 2010 ved at prosjekt-
porteføljen i Offshore 2010 overføres til det nye
programmet. Offshore 2010 har vært konsentrert
om nedihulls- og undervannsprosessering og fler-
fasetransport, samt en spesiell satsing mot små og
mellomstore bedrifter. Nedslagsfeltet til Olje og
gass vil være bredere og skal reflektere de tekno-
logiområder som den nasjonale teknologistrate-
gien OG21 ser som viktige satsingsområder.

Fokus i Olje og gass programmet vil være
innenfor følgende tematiske områder:
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– teknologi for undervanns- og nedihullsproses-
sering og transport av olje og gass over lange
avstander

– teknologi for geofysikk, reservoarkarakteris-
tikk og reservoarstyring

– teknologi for optimal prospektidentifisering 
– reduksjon av utslipp til luft
– konvertering av naturgass

I Innst. S. nr. 198 (2000-2001) peker Stortinget på
at det er behov for å styrke petroleumsrettet sam-
funnsvitenskapelig forskning. Regjeringen ser en
slik satsing som viktig da samfunnsmessige effek-
ter av petroleumsvirksomheten er lite kartlagt
både når det gjelder nasjonale og internasjonale
forhold. Viktige temaområder omfatter kulturelle,
sosiale og geopolitiske forhold i nye petroleums-
provinser der norske selskap ønsker å etablere
seg.

Den samfunnsfaglige forskningsinnsatsen i
Petropol vil fremover konsentreres om fire pro-
blemområder og tema:
– aktørenes strategier og deres implikasjoner
– energimarkeder i omforming
– nye petroleumsprovinser: etisk-normative og

interkulturelle utfordringer
– petroleumssektoren som menneskelig kapital:

kilde til ny verdiskaping?

Den samfunnsvitenskapelige forskningen skal
belyse internasjonaliseringsprosessen i relasjon
til petroleumsnæringene og utforske hvilke krav
prosessen stiller til næringene, hvilke omstillings-
behov som reises, samt mulige samfunnsøkono-
miske og politiske følger. Videre er det viktig å
styrke forskningen når det gjelder de samfunns-
messige effektene av store sammenslåinger blant
oljeselskap og leverandørbedrifter og den pågå-
ende restrukturering generelt. Dette er forhold
som i sterk grad påvirker vår egen petroleums-
sektor.

Det er også et behov for å øke den allmenne
forståelsen for betydningen av petroleumsektoren
og på den måten styrke dens profil, herunder mot-
virke forestillinger om en solnedgangsnæring.

På denne bakgrunn vil regjeringen øke bevilg-
ningen til den samfunnsvitenskapelige forsknin-
gen i 2002.

Forurensning: Kilder, spredning, effekter skal
fokusere spesielt på langtidseffekten av kontinu-
erlig utslipp av produsert vann. Sentralt her vil
være å identifisere kjemikalier og oljekomponen-
ter som kan gi langtidseffekter, og å identifisere
organismer som kan være utsatt for langtidseffek-

ter, inkludert forslag til egnede indikatororganis-
mer til overvåkingsformål.

For 2002 har Forskningsrådet satt følgende
resultatmål for den brukerstyrte petroleumsfors-
kningen:
– 30 doktorgrader finansieres innen sektoren 
– 8 bedrifter skal delta i EU-prosjekter
– 10 nye produkter skal ha blitt utviklet
– 3 nye bedrifter skal bli kunder i programmene
– minst 20 SMBer skal ha deltatt i sektorens pro-

sjekter
– det skal etableres tre nye bedrifter

Utvikling av renseteknologi for gasskraftverk

Regjeringen vil styrke arbeidet for at Norge og
norske teknologimiljøer, i samarbeid med andre
land, skal få en sterk posisjon i utvikling av tekno-
logi som kan redusere CO2-utslippene fra kraft-
produksjon. Utviklingen av slik teknologi vil fort-
satt kreve betydelig forskning og finansiell satsing
for å gjøre den kommersielt anvendelig. I budsjet-
tet for 2001 økte Regjeringen bevilgningene til
videreutvikling av renseteknologi for gasskraft-
verk. Regjeringen tar sikte på å øke bevilgningene
til klimateknologiutvikling ytterligere i de kom-
mende årene. Det legges opp til en satsing der
utvikling og utprøving av teknologier for reduk-
sjon av CO2-utslipp fra kraftproduksjon skal stå
sentralt, sammen med forskning og utvikling av
løsninger knyttet til deponering eller anvendelse
av CO2.

Regjeringens mål er at det utvikles et solid
forskningsmessig grunnlag for CO2-reduserende
teknologi i perioden 2004-2006 med sikte på å eta-
blere et pilot/demonstrasjonsanlegg rundt 2005.

KLIMATEK-programmet utløper formelt i
2001. Fra og med 2002 vil Forskningsrådets sat-
sing på klimateknologi i hovedsak bli ivaretatt
innenfor programmet Energi, miljø, bygg og anlegg
under Forskningsrådets område for Industri og
energi.

For 2002 foreslår Regjeringen å øke bevilgnin-
gene til utvikling av renseteknologi for gasskraft-
verk. Det er satt av om lag 35 mill. kroner til dette
formålet over Miljøverndepartementets og Olje-
og energidepartementets budsjett for 2002,
hvorav 20 mill. kroner over OEDs budsjett.

Prosjektrettet teknologiutvikling i petrole-
umssektoren (Demo 2000)

Demo 2000-programmet ble opprettet i juni 1999
og har som hovedmålsetting å bidra til langsiktig
konkurransedyktighet i oljenæringen og fortsatt
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lønnsom utvikling av ressursene på norsk sokkel.
Programmet tar i tillegg sikte på å frembringe nye
norske industriprodukter, systemer og prosesser
for salg på det globale offshoremarkedet. Sty-
ringsgruppen for programmet består av represen-
tanter for leverandørindustrien, oljeselskapene og
forskningsinstitutter. 

Budsjettforslag 2002

Det foreslås å bevilge 20 mill. kroner til prosjekt-
rettet teknologiutvikling i petroleumssektoren i
2002, en reduksjon på 30 mill. kroner i forhold til
saldert budsjett 2001. Reduksjonen har sammen-
heng med bortfallet av tilsagnsfullmakten i 20011.

Mål og strategier

En tredje tildelingsrunde med søknadsfrist
30. august 2001 ble utlyst tidligere i år. Utlysnin-
gen inviterte til prosjektsøknader for å dekke tek-
nologigap innefor følgende emner:
– undergrunnsteknologi
– bore- og brønnteknologi
– havbunns/nedihullsprosessering og flerfase-

transport
– dypvannsteknologi
– gassutnyttelse
– systemintegrasjon

Prosjektene skal gjelde totale løsningskonsepter
som ved implementering vil legge et grunnlag for
nye lønnsomme utbygginger på norsk sokkel.
Prosjektene skal rette seg mot konkrete felt, defi-
nert av oljeselskap (rettighetshavere) hvor mer
kostnadseffektiv og miljøvennlig teknologi kan
utprøves som pilotprosjekter.

Den offentlige støtten skal være utløsende for
ny industriell aktivitet gjennom prosjektet.

Det arbeides videre med å etablere Demo
2000 som et knutepunkt i internasjonalt samar-
beid om teknologiutvikling for petroleumssekto-
ren. Gjennom kartlegging av teknologigap i sam-
arbeid med tilsvarende programmer i blant annet
USA, Frankrike, Brasil og Storbritannia vil det
nettverk av bedrifter og oljeselskaper som er eta-
blert gjennom Demo 2000 utnyttes maksimalt til å
gi norske leverandørbedrifter fremtidsrettede
muligheter i de viktigste eksportlandene.

Resultatrapport

Strategisk forskning

Over Olje- og energidepartementets budsjett ble
det i 2000 finansiert i alt 18 strategiske program-
mer, fordelt på 13 programmer ved de teknisk-
industrielle instituttene, ett strategiske universi-
tetsprogram og fire nettverksprogrammer. Innen-
for disse programmene ble det i alt bevilget mid-
ler til 67 doktorgradsstipend og 22 postdoktorsti-
pend.

Energi- og vassdragssektoren

Innenfor energisektoren er det finansiert tre stra-
tegiske instituttprogrammer og ett strategisk uni-
versitetsprogram. Dette er mindre programmer
som retter seg mot grunnleggende strategiske
problemstillinger på energiområdet. Det er videre
gitt finansiering til tre mer omfattende strategiske
nettverksprogram:

Grunnleggende energiforskning (1997-2000)
hadde i 2000 fokus på gjennomføringen av ti
igangværende prosjekter. 

Prosjekteksempler:
– Bruk av en faststoff elektrolytt ved elektrolyse

av vann for produksjon av hydrogen. Man har
sett potensiale for betydelig reduksjon av spe-
sifikke produksjonskostnader pr. hydrogenen-
het.

– Det er utviklet polymer solfangere som er i
ferd med å få internasjonal aksept som et kon-
sept hvor termisk solenergi gjøres tilgjengelig
til konkurransedyktige betingelser. En rekke
land har nå bygget anlegg basert på denne tek-
nologien.

– Det er arbeidet med fremtidens hydrologiske
modeller der systemer for nedbør-/avren-
ningsmodellering står sentralt.

– Beregninger av friksjonsforhold i vannveiene i
forbindelse med vannkraftanlegg.

Energi for fremtiden (2000-2006) har i 2000 finansi-
ert 12 prosjekter. Det er startet opp prosjekter
innenfor hydrogen, lagring, dekarbonisering og
hydrogenproduksjon fra naturgass, CO2-fri kraft-
produksjon/gasseparasjon og solenergi. Det er
for tidlig å vise til resultater fra prosjektene. Ett
interessant prosjekt er «Hydrogenlagring i metall-
hydrider» der Institutt for energiteknikk og Uni-
versitetet i Oslo sammen utvikler ny teknologi for
å lagre hydrogen. Her lagres hydrogenet i metall-
strukturer der det bindes kjemisk til metallegerin-
ger og danner et hydrid.

1  Det var i 2000 knyttet en tilsagnsfullmakt på 30 mill. kroner
til programmet. Tilsagnsfullmakten ble ikke videreført i
2001, men det ble bevilget 30 mill. kroner for å dekke forplik-
telser fra 2000.
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Katalyse og organisk syntetisk kjemi (KOSK)
(2000-2006) har i 2000 finansiert 15 større pro-
sjekter. Midler fra OED gikk i sin helhet til kataly-
seprosjekter. Det er for tidlig å vise til konkrete
resultater fra prosjektene.

Kjemisk konvertering av naturgass (1994-1999)
hadde kontraktfestede forpliktelser for FoU-pro-
sjekter også i 2000 og ble da også sluttrapportert.
Programmet har nådd sine måltall for finansiering
av doktorgradskandidater og publikasjoner og har
bidratt til å bygge opp norsk kompetanse på områ-
det. Ved utgangen av 2000 hadde 13 kandidater
avlagt sin doktorgrad. Sluttrapporten for pro-
grammet er lagt ut på internettadressen;
www.forskningsradet.no/fag/nt/.

Petroleumssektoren

Innen petroleumssektoren har den strategiske
forskningsinnsatsen i stor grad vært fokusert mot
langsiktig, grunnleggende kompetanseutvikling
knyttet til de viktigste teknologiområdene innen
leting og produksjon. Den strategiske petroleums-
forskningen har i 2000 omfattet ett strategisk nett-
verksprogram, PetroForsk, samt ti strategiske
institutt- og universitetsprogram.

I PetroForsk er det så langt rapportert få ende-
lige faglige resultat. Det har blitt gjennomført en
midtveisevaluering av programmet. De ulike pro-
sjektene i programmet dekker de ulike målene
som er satt for programmet. Fordelingen av dok-
tor- og postdoktorstipendiater følger de oppsatte
mål i programplanen.

Brukerstyrt forskning

Energi- og vassdragssektoren

Den brukerstyrte forskningsinnsatsen innenfor
energisektoren har vært organisert i programmene
NATURGASS, NYTEK, EFFEKT og SAMRAM.

Alle programmene skulle avsluttes i 2000, men
i påvente av innføringen av den nye modellen for
brukerstyrt forskning i Forskningsrådet vil
NATURGASS, NYTEK og EFFEKT ikke bli
avsluttet før i 2001.

I forhold til de resultatmål som ble satt for
2000, har programmene mer enn oppnådd
målene. De konkrete resultatene som ble opp-
nådd gjennom prosjektene i 2000 var:
– 5 nye bedrifter/foretak er etablert
– 15 doktorgradskandidater har disputert, 69 er

engasjert
– 24 nye produkter eller systemer er blitt utviklet

– 7 norske bedrifter har mottatt EU forprosjekt-
støtte

– Ca. 120 SMB-foretak har deltatt, hvorav 5 nye

Prosjekteksempler fra NATURGASS-programmet
(Naturgass - varer, tjenester og prosesser (1996-2001)):
– utvikling av brennerkonsept med lave NOx- og

CO2-utslipp
– småskala produksjon av LNG, prosesser for

omdanning av naturgass til LNG
– foredling av naturgass til væskeformige pro-

dukter
– utvikling av membraner for luftseparasjon.

Prosjekteksempler fra NYTEK-programmet (Effek-
tive og fornybare energiteknologier (1995-2001)):
– Utvikling av gassifiseringsteknologi for energi-

produksjon fra biomasse og sortert avfall.
– Utvikling av teknologi for energimessig utnyt-

telse av saltgradienter.
– Det er etablert en bedrift for å utvikle, prosjek-

tere og levere produkter innen vannkraftsekto-
ren og til pumpe- og hydraulisk industri. Blant
annet har det teoretiske underlaget for å pro-
dusere en ny fullskala prototypturbin blitt veri-
fisert.

– Utvikling av trykkholdesystem for avansert
hydraulisk trykking av borebrønner i fjell.

Prosjekteksempler fra EFFEKT-programmet
(Effektive energisystemer, (1996-2000)):
– Utvikling av en ny mastetype for kompaktering

av 420 kV ledninger. Mastebredden er 6 meter
i motsetning til Statnetts standard mast på om
lag 20 meter. 

– Utvikling av metoder for å behandle snø i
hydrologiske modeller.

– Det er fremstilt en matrise som sier noe om
hvilke magasintyper som er miljømessig sår-
bare for effektregulering, og hvilke faktorer
som er viktige ved vurdering av konfliktpoten-
sial.

– Analyser av konsekvenser av energi- og effekt-
besparende tiltak.

Prosjekteksempler fra SAMRAM-programmet
(Samfunnsmessige rammebetingelser og virkemid-
ler for norsk energi- og miljøpolitikk (1996-2000)):
– Utviklet en nordisk kraftmarkedsmodell, Nor-

mod-T, som er benyttet til å analysere virknin-
ger av gasskraftverk i Norge, og som har gitt
ny innsikt i mekanismene som virker i det nor-
diske kraftmarkedet.

– Studier av virkninger på utslippene av CO2 i
Vest-Europa av at Norge øker utvinningen av
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gass, gitt at det økte volumet enten blir brukt til
produksjon av gasskraft i Norge eller blir
eksportert direkte.

– Analyse av fleksibelt energibruk i industri og
husholdninger.

Petroleumssektoren

I 2000 hadde Offshore 2010 en portefølje på 56
prosjekter, hvorav ett samfinansiert med maritim
sektor. Innsatsen har medvirket til en betydelig
teknologi- og kompetanseheving i de bedrifter og
institutter hvor prosjektene er blitt igangsatt.
Over 20 små- og mellomstore bedrifter har deltatt,
men ingen nye foretak har blitt etablert basert på
FoU-resultatene i programmet. Programmet støt-
ter også prosjekter som har blitt videreutviklet
under Demo 2000, blant annet innen undervanns-
teknologi, teknologi rettet mot brønnstrømsbe-
handling og fremtidens feltutvikling.

I 2000 har blant annet fire nye doktorgrads-
kandidater disputert, og ni nye studenter har star-
tet sitt doktorgradsstudium med støtte fra OFF-
SHORE 2010.

Programmet Forurensning: Kilder, spredning,
effekter støttet i 2000 flere prosjekter knyttet til
utslipp til sjø. Det finnes et stort behov for økt
kunnskap om langtidsvirkningene av regulære
utslipp av kjemikalier og oljeholdig produksjons-
vann fra petrolumsvirksomheten på norsk sokkel.
Det er i denne sammenheng satt i gang et pro-
sjekt som ser nærmere på biologiske konsekven-
ser av blant annet alkylfenoler.

I PETROPOL var det over 20 prosjekter i gang
hvorav ti ble avsluttet i 2000. Programmet har tre
hovedtema for forskningen: Grunnlagsproblema-
tikk - (begrepsavklaring og metodeproblemer),
utfordringer knyttet til internasjonalisering og
behov for omstilling i Norge. I 2000 ble det gjen-

nomført prosjekter innen all tre hovedtemaene
med hovedvekt på internasjonalisering. Tre dok-
torgradsstipendiater har vært knyttet til prosjek-
tene.

Utvikling av renseteknologi for gasskraftverk/KLI-
MATEK

Ved utgangen av 2000, etter fire års drift, har KLI-
MATEK (1997-2001) medvirket til igangsetting av
totalt 41 prosjekter med et samlet prosjektvolum
på om lag 375 mill. kroner hvorav KLIMATEKs
andel er om lag 114 mill. kroner. Ved utgangen av
2000 var 15 prosjekter aktive. Fem nye prosjekter
ble startet opp i 2000 hovedsakelig innen rense-
teknologi/CO2-fri kraftproduksjon. Blant annet er
det gjennomført en studie av forskningsbehovene
knyttet til CO2-fri gasskraft og gjort en vurdering
av de nasjonale mulighetene. På prosjektsiden
evalueres en ny renseteknologi for CO2 mens et
konsept for gasskraft uten utslipp (oksygenbren-
ning) videreføres. 

Prosjektrettet teknologiutvikling i petroleumssektoren

Til nå er 54 prosjekter godkjent av styringsgrup-
pen, med en samlet finansiering på nær 800 mill.
kroner hvorav 180 mill. kroner er offentlig støtte
gjennom Demo 2000. Et stort antall bedrifter er
involvert som kontraktspartnere eller som under-
leverandører, og det antas at rundt 100 bedrifter i
næringen utvikler teknologikompetanse og pro-
dukter som også egner seg for eksportmarkedet.
Fem av disse prosjektene har i en tidligere fase
fått støtte fra Forskningsrådet. Kontrakt er inngått
for 46 av de 54 godkjente prosjektforslagene, og
om lag 20 prosjekter er pr. i dag kommet i prototy-
peutviklingsfasen, og av disse har seks prosjekter
nådd frem til demonstrasjon på felt.

Post 70 Internasjonale samarbeids- og utviklingstiltak, kan overføres

(i 1 000 kr)

Betegnelse Regnskap
2000

Saldert
budsjett 2001

Forslag
2002

Nordisk energiforskningsprogram 6 153 6 336 6 336

Energiinformasjonsutveksling 1 700 1 700 1 700

ETAP 63 164 164

Sum post 70 7 917 8 200 8 200
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Internasjonalt FoU-samarbeid innen energi-
området har høy prioritet og er et viktig supple-
ment til nasjonal forskning. Samarbeid på tvers av
landegrenser er avgjørende, ikke bare for å kunne
holde et høyt faglig nivå blant norske forsknings-
miljøer, men også av strategiske grunner for å eta-
blere kontakter og allianser med andre land.

Budsjettforslag 2002

For 2002 foreslås det bevilget totalt 8,2 mill. kro-
ner til internasjonale samarbeids- og utviklingstil-
tak over Olje- og energidepartementets budsjett,
en videreføring av saldert budsjett 2001.

Nordisk energiforskningsprogram

Det nordiske energiforskningsprogrammet (NEFP)
er i sin fjerde programperiode (1999-2002) etablert
som institusjonen Nordisk energiforskning, og
utgjør en del av Nordisk Ministerråd. Institusjonens
formål er å fremme og videreføre det nordiske sam-
arbeidet på energiforskningsområdet. Den skal
styrke de nasjonale energiforskningsprogrammene
og institusjonene i Norden, og bidra til en felles stra-
tegi for forskning og utvikling på de deler av energi-
området som er av felles nordisk interesse. Institu-
sjonen forestår også strategiarbeid og rådgivning i
forhold til prosjekter i Nordisk Ministerråd. NEFP
har i den fjerde programperioden fått en klarere
dreining mot effektive og fornybare energitekno-
logier, samtidig som det er satt større fokus på sam-
arbeid med Nordens nærområder. Programmet er
inndelt i åtte fagprogrammer; elektrokjemisk energi-
omvandling, energifleksible varmesystem, prosess-
integrasjon, bioenergiprosesser/fotosyntese, for-
brenning av biomasse, tekniske system i et fritt
elmarked, petroleumsteknologi og energi og sam-
funn. NEFP samfinansieres av de nordiske landene
etter en fastsatt fordelingsnøkkel.

Mål og strategier

NEFPs langsiktige hovedmål er å bidra til en kost-
nadseffektiv reduksjon av energiforbruket og
utvikling av ny fornybar og mer miljøvennlig ener-
giteknologi. Dette skal skje gjennom å styrke
basis- og spisskompetansen innen utvalgte energi-
relaterte områder ved nordiske universiteter,
vitenskapelige høyskoler og andre forskningsin-
stitusjoner, samt ved å skape et fungerende for-
skernettverk mellom de nordiske landene. Det er
også et mål å øke nordiske forskningsmiljøers
internasjonale konkurransekraft samt å øke inter-
aksjonen med Nordens nærområder, det vil si

Østersjø-regionen og enkelte arktiske områder.
Målene skal nås gjennom å:
– tildele stipendier og lønnsbidrag til forskerstu-

denter og forskere
– bygge aktive nordiske kunnskapsnettverk mel-

lom forskere og ressurspersoner innen de
utvalgte fagområdene

– fremme nordisk mobilitet blant forskere 
– støtte nordiske FoU-forslag til EU og andre

internasjonale programmer
– fremme seniorforskeres mulighet til interna-

sjonalt samvirke

Resultatrapport for 2000

Det ble i 2000 utarbeidet og vedtatt en ny strategi-
plan for programmet. På bakgrunn av denne ble
arbeidet med en handlingsplan for perioden 2003-
2006 startet opp. Det har vært stor aktivitet innen-
for fagprogrammene. Til sammen har det vært
involvert 64 stipendiater og 11 seniorforskere
innenfor de ulike fagprogrammene. 13 av de invol-
verte var norske, hvorav 11 var stipendiater og to
seniorforskere. Aktivitetene rettet mot Nordens
nærområder er styrket. Samtlige fagprogram har
fremlagt egne planer for sine nærområdeaktivite-
ter. Det er gjennomført kontaktmøter og informa-
sjonsseminarer med kolleger fra nærområdene,
og ni doktorstipendiater fra Baltikum har vært
engasjert i fagprogrammene.

Energiinformasjonsutveksling

Norge deltar i IEAs flernasjonale informasjons-
program Energy Technology Data Exchange
(ETDE). Programmet er konsentrert omkring
oppbygging av en felles, internasjonal energidata-
base.

De norske forpliktelsene ivaretas av Institutt
for energiteknikk (IFE) som innhenter relevant
informasjon på energiområdet og formidler denne
videre til energidatabasen. Databasen er tilgjenge-
lig via Internett. IFE er norsk administrator og til-
deler brukernavn og passord. Markedsføring av
denne basen og den potensielle nytte norske bru-
kere kan ha av ETDE vil fortsatt være viktig i
tiden fremover.

Resultatrapport for 2000

IFE fortsatte i 2000 overvåking av norsk energilit-
teratur. IFE utarbeidet og la inn emnemessige og
bibliografiske beskrivelser til ETDE. Det ble til
sammen lagt inn 550 dokumenter i den internasjo-
nale energidatabasen. 
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ETAP

Norge deltar i EUs program for studier, analyser,
prognoser og annet tilknyttet arbeid i energisek-
toren (ETAP), jf. St.prp. nr. 51 og Innst. S. nr. 213
(1999-2000). ETAP er et av seks delprogrammer
under det såkalte rammeprogrammet for tiltak
innenfor energisektoren. Formålet med ETAP er
å utvikle et program for regulær overvåkning av

utviklingen i energimarkeder, slik at politiske
beslutninger relatert til energi kan treffes på
grunnlag av en felles analyse.

Norsk deltakelse i ETAP er viktig da det gir
god innsikt i indre energimarkedsspørsmål, her-
under politiske rammer for drøftelser av blant
annet energiforsyningssikkerhet og energirela-
terte miljøspørsmål.
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Programkategori 18.60 Statsforetak

Statkraft SFs formål er å eie og drive energian-
legg, kjøpe og selge energi samt forestå virksom-
het som står i naturlig sammenheng med dette.
Statkraft SF har det forretningsmessige ansvaret
for å oppfylle statens forpliktelser overfor kraft-
krevende industri. Statkraft SF forvalter store
økonomiske og miljømessige ressurser, og det er
avgjørende at virksomheten drives på en effektiv
og rasjonell måte.

Statnett SF har systemansvaret i det norske
kraftsystemet, det vil blant annet si å sørge for at
det er balanse mellom produksjon og forbruk i

det norske kraftsystemet. Statnett SF har ansvaret
for en rasjonell drift og utvikling av landets sen-
trale overføringsnett for kraft. Foretaket skal
alene eller sammen med andre planlegge og pro-
sjektere, bygge, eie og drive overføringsanlegg og
utenlandsforbindelser.

Både Statkraft SF og Statnett SF skal drives
etter forretningsmessige prinsipper og gi best
mulig avkastning på den statlige innskuddskapita-
len innenfor de rammer foretakene er pålagt. Stat-
nett SF er underlagt Norges vassdrag- og energi-
direktorats monopolkontroll.

Kap. 4860 Statsforetak under Olje- og energidepartementet

Post 90 Avdrag, Statnett SF

Staten ved daværende Nærings- og energidepar-
tementet inngikk i 1993 avtale med Statnett SF om
et serielån på 4 002 mill. kroner med endelig for-
fall 15. desember 2006. For 2002 budsjetteres det
med 400,2 mill. kroner i avdrag på selskapets seri-
elån. Dette er i henhold til nedbetalingsplanen i
avtalen.

Post 91 Avdrag, Statkraft SF

Staten ved daværende Nærings- og energidepar-
tementet inngikk i 1993 avtale med Statkraft SF
om et serielån på 4 250 mill. kroner med endelig
forfall 15. desember 2006. For 2002 budsjetteres
det med 425 mill. kroner i avdrag på selskapets
serielån. Dette er i henhold til nedbetalingsplanen
i avtalen.

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse Regnskap
2000

Saldert
budsjett 2001

Forslag
2002

80 Inntekter fra oppgjørsordningen for          
utenlandshandelen med kraft 82 231 80 000

90 Avdrag, Statnett SF 400 200 400 200 400 200

91 Avdrag, Statkraft SF 425 000 425 000 425 000

Sum kap 4860 907 431 905 200 825 200
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Kap. 5608 Renter av lån til statsforetak under Olje- og energidepartementet

Vedrørende 2001

Ved Stortingets vedtak 15. juni 2001 ble post 80
Renter, Statnett SF økt med 24 mill. kroner, jf.
St.prp. nr. 84 og Innst. S. nr. 325 (2000-2001).

Post 80 Renter, Statnett SF

Renteinntektene fra Statnett SF anslås til 87 mill.
kroner i 2002. Rentene er knyttet til foretakets
serielån med en saldo på 1 200,6 mill. kroner pr.
1. januar 2002. Eventuell førtidig nedbetaling av

lånet vil medføre lavere renteinnbetaling enn for-
utsatt.

Post 81 Renter, Statkraft SF

Renteinntektene fra Statkraft SF anslås til
138 mill. kroner i 2002. Rentene er knyttet til fore-
takets serielån med en saldo på 2 125 mill. kroner
pr. 1. januar 2002. Eventuell førtidig nedbetaling
av lånet vil medføre lavere renteinnbetaling enn
forutsatt.

Kap. 5680 Utbytte fra statsforetak under Olje- og energidepartementet

Vedrørende 2001

Ved Stortingets vedtak 15. juni 2001 ble post 81
Utbytte, Statkraft SF økt med 68,5 mill. kroner, jf.
St.prp. nr. 84 og Innst. S. nr. 325 (2000-2001).

Post 80 Utbytte, Statnett SF

Statnetts gjeldende utbyttepolitikk for regnskaps-
årene 1999 til 2002 er 50 pst. av årsresultatet etter
skatt, jf. St. prp. nr. 1 (1999-2000).

Basert på siste resultatanslag for regnskaps-
året 2001 tilsvarer dette et utbytte på 60 mill. kro-
ner for 2002. For regnskapsåret 2001 økes utbyt-
tet med 20 mill. kroner, i tillegg til den fastsatte
utbyttepolitikken. Totalt utbytte for Statnett for

regnskapsåret 2001 som utbetales i 2002 vil da
utgjøre 80 mill. kroner, basert på siste resulta-
tanslag. Det er betydelig usikkerhet knyttet til
anslaget. Endelig vedtak om utbytte fastsettes i
foretaksmøte våren 2002 basert på faktisk resultat
for 2001. Eventuelle endringer av utbyttet vil bli
presentert i forbindelse med Revidert nasjonal-
budsjett 2002.

Det fastsettes ikke et avkastningskrav for Stat-
nett SF, og det innhentes ikke eksterne verdivur-
deringer av foretaket.

Reguleringsregimet for nettselskaper er
basert på et normalt avkastingskrav og med
regler for maksimal og minimum avkastning fast-
satt av Norges vassdrags- og energidirektorat.

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse Regnskap
2000

Saldert
budsjett 2001

Forslag
2002

80 Renter, Statnett SF 123 779 96 000 87 000

81 Renter, Statkraft SF 191 463 165 000 138 000

Sum kap 5608 315 242 261 000 225 000

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse Regnskap
2000

Saldert
budsjett 2001

Forslag
2002

80 Utbytte, Statnett SF 208 000 390 000 80 000

81 Utbytte, Statkraft SF 600 000 562 500 1 750 000

Sum kap 5680 808 000 952 500 1 830 000



2001-2002 St.prp. nr. 1 67
Olje- og energidepartementet
Som en konsekvens av dette reguleringsregi-
met vil den reelle verdien av Statnett SF ligge nær
opptil den bokførte.

Konsernet omfatter foruten morselskapet Stat-
nett SF de heleide datterselskapene Statnett
Rederi AS og Statnett Entreprenør AS. Morselska-
pet eier 50 pst. av Nord Pool ASA, Viking Cable
AS og EuroKabel AS. Både heleide datterselskap
og selskaper der Statnett SF eier 20 pst. eller mer
inngår i konsernregnskapet. Statnett SF eier om
lag 7,7 pst. av teleselskapet Enitel ASA. Enitel
ASA og Enitel AS ble 29. august 2001 satt under
administrasjon av gjeldsnemnda. Driften av Eni-
tels televirksomhet foregår i Enitel AS, som er et
heleid datterselskap av Enitel ASA. Enitel AS
begjærte seg selv konkurs 17. september 2001.

Resultat 2000

Konsernet hadde et resultat etter skatt på 581 mill.
kroner i 2000 mot 415 mill. kroner i 1999. Av foreta-
kets årsresultat i 2000 er 390 mill. kroner utbetalt i
utbytte, tilsvarende om lag 67 pst. av årsresultatet
etter skatt, jf. Stortingets vedtak av 15. juni 2001.
Driftsresultatet var 1 030 mill. kroner i 2000 mot
800 mill. kroner i 1999.

Salg av kabelskipet Skagerrak og kostnadsef-
fektivisering har bidratt positivt til resultatet. I løpet
av 2000 har kostnadene knyttet til koordinering av
kraftsystemet vært betydelig høyere enn tidligere.
Samtidig har avskrivningene økt som følge av
investeringer i nettanlegg. Foretaket oppnådde for
2000 en regnskapsmessig egenkapitalavkastning
på 11,4 pst. etter skatt, og den bokførte egenkapi-
talandelen var på 38,4 pst. pr. 31. desember 2000.
De tilsvarende tallene for konsernet var 13,7 pst.
og 37,1 pst.

Resultat 1. tertial 2001

Konsernet hadde pr. 1. tertial 2001 et overskudd
etter skatt på 39 mill. kroner, og et driftsresultat
på 195 mill. kroner. For 1. tertial 2000 var resulta-
tet etter skatt og driftsresultatet henholdsvis 171
og 300 mill. kroner.

Anstrengt kraftbalanse og økt utnyttelse av net-
tet, kombinert med høyt strømforbruk i perioden,
forklarer resultatendringen fra 1. tertial 2000 til
1. tertial 2001. Statnetts kostnader knyttet til trans-
porttap og systemtjenester økte som følge av dette.
Brutto kostnader for transporttap i nettet 1. tertial
var 186 mill. kroner i år, mot 74 mill. kroner i fjor.
Dette skyldes en kombinasjon av høyere elspotpris
samt økt volum.

Systemtjenester utgjorde 78 mill. kroner 1. tertial
2001 mot 18 mill. kroner 1. tertial 2000. Dette skyldes
både økte kostnader for effektreserve og spesialre-
guleringer.

Post 81 Utbytte, Statkraft SF

Ved behandlingen av St.prp. nr. 1 (2000-2001) slut-
tet Stortinget seg til at langsiktig utbyttepolitikk
for regnskapsårene 2001-2003 settes til 50 pst. av
konsernets årsresultat etter skatt. Da Statkraft
konsern etterhvert har oppnådd betydelige eier-
andeler i andre selskap, det vil si mellom 50 og
100 pst., inkluderes disse selskapene i sin helhet
inn i resultatregnskapet til Statkraft konsern.
Dette medfører at Statkraft konsern sitt årsresul-
tat inkluderer minoritetsandeler som eies av
andre enn Statkraft. Disse minoritetsandelene
trekkes derfor ut fra årsresultatet for å vise hva
Statkrafts andel av konsernets årsresultat er. Sta-
tens utbytte fra Statkraft fastsettes ut fra Statkrafts
andel av konsernets årsresultat. Basert på siste
resultatanslag for regnskapsåret 2001 tilsvarer

Tabell 4.7 Nøkkeltall for Statnett konsern

(i mill. kroner)

1999 1. tertial 2000 2000 1. tertial 2001

Driftsinntekter 7 974 3 284 9 279 6 057

Driftsresultat 800 300 1 030 195

Resultat etter skatt 415 171 581 39

Utbytte til OED 208 390

Bokført egenkapitalandel 35,7 pst. 38,1 pst. 37,1 pst. 36,8 pst.



68 St.prp. nr. 1 2001-2002
Olje- og energidepartementet
dette et utbytte på 1 500 mill. kroner. For regn-
skapsåret 2001 økes utbytte med 250 mill. kroner,
i tillegg til den fastsatte utbyttepolitikken. Totalt
utbytte for Statkraft for regnskapsåret 2001 som
utbetales i 2002 vil da utgjøre 1 750 mill. kroner,
basert på siste resultatanslag. Det er betydelig
usikkerhet knyttet til anslaget.

Endelig vedtak om utbytte for 2002 fastsettes i
ordinært foretaksmøte våren 2002 basert på fak-
tisk resultat for 2001. Eventuelle endringer i
utbytte vil bli presentert i forbindelse med Revi-
dert nasjonalbudsjett 2002.

Statkraft har som visjon å være et ledene nord-
europeisk kraftselskap med spisskompetanse
innen vannkraft. For å oppnå dette er Statkrafts
strategi å øke produksjonskapasiteten gjennom
oppkjøp, videreutvikle og maksimere lønnsomhe-
ten i krafthandel, fokusere på lønnsomhet i egen
kraftproduksjon, realisere lønnsomme kraftutbyg-
ginger i Norge og utvikle lønnsomme kraftpro-
sjekter i andre markeder.

Statkraft ønsker å ha en aktiv rolle i restruktu-
reringen av kraftnæringen, noe som forutsetter et
finansielt sterkt foretak. Statkraft søkte derfor
høsten 2000 departementet om innskuddskapital
og økt låne- og garantiramme. For å støtte opp om
Statkrafts strategi har foretaket i 2001 fått tilført
6 mrd. kroner i ny innskuddskapital, samtidig
som selskapet fikk 10 mrd. kroner i økt låne- og
garantiramme, jf. St. prp. nr. 51 (2000-2001) og
Innst. S. nr. 200 (2000-2001).

Departementet vil komme tilbake til Stortin-
get i løpet av 2002 med en gjennomgang av utvik-
lingen i Statkraft og næringen for øvrig, jf.
Innst. S. nr. 200 (2000-2001).

Olje- og energidepartementet tar sikte på å
gjennomføre eksterne verdivurderinger av Stat-

kraft jevnlig. Dette vil legge forholdene til rette for
å vurdere utviklingen av oppnådd avkastning over
tid. De forrige eksterne verdivurderingene av
Statkraft ble gjennomført sommeren 2000 av to
uavhengige konsulentselskaper.

Disse verdivurderingene indikerte at avkastin-
gen har vært om lag på nivå med kravet til avkast-
ning som er satt for Statkraft, jf. St.prp. nr. 1 (1999-
2000). En nærmere omtale av verdivurderingene
er gitt i St.prp. nr. 1 (2000-2001).

Konsernet omfatter morselskapet Statkraft SF
og de heleide datterselskapene Statkraft Energy
Enterprise AS, Statkraft Holding AS, Finnmark
Energiverk AS, Statkraft Energy Europe AS, Stat-
kraft Forsikring AS, Statkraft Engineering AS og
Statkraft Peru AS. Statkraft SFs eiendeler i Himal
Power Ltd. på 74 pst. er konsolidert inn i konsern-
regnskapet. Statkraft Holding AS eier Statkrafts
aksjer i E-CO vannkraft, HEAS, Skagerak Energi
og Bergenshalvøens Kommunale Kraftselskap AS
(BKK). Statkraft Energy Enterprise AS eier Stat-
krafts aksjer i Sydkraft AB.

Resultat 2000

Statkraft SF oppnådde i 2000 et årsresultat etter
skatt på 714 mill. kroner mot 686 mill. kroner i
1999. Tilsvarende tall for konsernet var 847 mill.
kroner i 2000 mot 947 mill. kroner i 1999. Minori-
tetsandel utgjorde 6 mill. kroner i 2000, mot
1 mill. kroner i 1999. For regnskapsåret 2000
betalte Statkraft SF i 2001 et utbytte på 631 mill.
kroner, som utgjorde 75 pst. av Statkrafts andel av
konsernets årsresultat etter skatt.

Statkrafts magasinkapasitet, produksjonsan-
legg og kunnskap om det norske og nord-euro-
peiske kraftmarkedet er avgjørende for et godt

Tabell 4.8 Nøkkeltall for Statkraft konsern

(i mill. kroner)

1999 1. halvår 2000 2000 1. halvår 2001

Driftsinntekter 4 912 2 388 4 671 3 706

Driftsresultat 2 174 1 247 2 178 2 165

Resultat etter skatt 947 550 847 1 675

Herav Statkrafts andel 946 550 841 1 663

Utbytte til OED 600  631

Bokført egenkapitalandel 45,7 pst. 39,1 pst. 39,1 pst. 45,7 pst.
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resultat. Tilsiget i vannkraftsystemet varierer
betydelig. 2000 var det fjerde året på rad med mer
enn normalt tilsig, nyttbart tilsig var om lag
25 pst. høyere enn normalt. I tillegg var 2000 det
varmeste året på 130 år, med middeltemperatur
på 1,5 grader over normalen.

På grunn av rikelig ressurstilgang og varmt
vær holdt kraftprisene seg lave i 2000. Sammenlig-
net med året før sank den gjennomsnittlige sys-
temprisen fra 11,2 øre/kWh til 10,3 øre/kWh.

Statkraft satte i 2000 produksjonsrekord med
40,2 TWh, som er 21 pst. over middelproduksjo-
nen. Dette bidro til å opprettholde inntektene fra
kraftomsetningen på nivå med 1999, på tross av
lave priser.

Konsernets driftsresultat var 2 178 mill. kro-
ner i 2000 mot 2 174 mill. kroner i 1999. Konser-
nets årsresultat etter skatt gikk ned med 100 mill.
kroner, fra 947 mill. i 1999 til 847 mill. kroner i
2000.

Regnskapsmessig skattekostnad utgjorde
918 mill. kroner i 2000 mot 744 mill. kroner i 1999.

Statkraft konsern oppnådde for 2000 en regn-
skapsmessig egenkapitalavkastning på 3,9 pst.
etter skatt mot 4,9 pst. i 1999.

Den regnskapsmessige egenkapitalavkastnin-
gen kan ikke sammenlignes med avkastingskra-
vet som er satt for Statkraft, da avkastningskravet
forutsetter at avkastingen måles som endringer i
markedsverdier. Det vises til omtale foran om
avkastningen og verdivurderingene av Statkraft.

Statkraft foretok i 2000 samlede investeringer
på 9 411 mill. kroner. Av dette ble 394 mill. kroner
investert i egne kraftanlegg i Norge. 236 mill. kro-
ner gjelder investeringer i anlegg i datterselska-
per både i Norge og utlandet. 8 781 mill. kroner
ble brukt til kjøp av eierandeler i andre selskaper.
Dette omfatter først og fremst kjøp av eierandeler
i Hedmark Energi AS, Vestfold Kraft og Skiens-
fjordens kommunale kraftselskap, samt ytterli-
gere kjøp av aksjer i Sydkraft.

Resultat 1. halvår 2001

Konsernet fikk et resultat etter skatt på 1 675 mill.
kroner første halvår i 2001, mot 550 mill. kroner
første halvår 2000.

I første halvår i 2001 har situasjonen vært pre-
get av lavere tilsig og en kaldere vinter enn første
halvår i fjor. Som følge av dette var gjennomsnitt-
lig spotpris for første halvår i år 20,2 øre/kWh,
mot 10,0 øre/kWh for samme periode i 2000 og
10,6 øre/kWh i 1999. Dette er hovedforklaringen
på den markerte forbedringen i Statkrafts halvårs-
resultat.

Prisutviklingen i første halvår i år illustrerer i
stor grad hvordan kraftmarkedet styres av tempe-
ratur, nedbør og tilsig, noe som kan variere bety-
delig fra år til år og sesong til sesong. Etter fire
våtår på rad med nedbør og tilsig over det nor-
male, er tilsiget i Statkrafts områder og resten av
landet lavere enn i fjor, og har hittil i år vært under
det normale. Ved utgangen av juni var magasi-
nene på 52,3 TWh, noe som er 15,2 TWh mindre
enn på tilsvarende tidspunkt i fjor. På grunn av
høy fyllingsgrad ved inngangen til året var nivået
ved halvåret likevel 102 pst. av normalåret. I første
halvår 2001 produserte Statkraft 17,5 TWh som er
omtrent på linje med et normalår og 4,1 TWh
lavere enn i fjor.

Det er i første halvår innarbeidet resultatande-
ler fra tilknyttede selskaper med 748 mill. kroner.
Andelene relaterer seg til E-CO Vannkraft (tidli-
gere Oslo Energi Produksjon), BKK, Hedmark
Energi AS, Skagerak Energi og Sydkraft. Dette er
en økning på 442 mill. kroner.

Statkraft foretok i første halvår i år samlede
investeringer på 1 017 mill. kroner. I alt 849 mill.
kroner ble brukt til kjøp av andeler i andre selska-
per. Eierandelen i Hedmark Energi AS er økt fra
33,3 pst. til 49 pst. og andelen i Sydkraft fra
35,1 pst. av kapitalen ved inngangen til året til
35,7 pst. ved halvårsskiftet. Andelen av stemmene
er økt fra 28,9 pst. til 29,1 pst.

Som følge av innbetalingen av innskuddskapi-
tal, jf. St.prp. nr. 51 (2000-2001) og Innst. S. nr. 200
(2000-2001), var konsernets likviditetsbeholdning
unormalt høy ved halvårsskiftet og utgjorde
9,6 mrd. kroner.

Ved utgangen av første halvår hadde Statkraft
en bokført egenkapitalandel 45,7 pst.
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Programkategori 18.70 Petroleumsvirksomheten

Programkategorien omfatter utgifter og inntekter
i forbindelse med Statens direkte økonomiske
engasjement i petroleumsvirksomheten (SDØE),
tilskudd til administrasjon av forvalterselskap for
SDØE (Petoro AS), aksjeutbytte fra Statoil ASA
og tilskudd til disponering av innretninger på kon-
tinentalsokkelen. Petroleumsrettet teknologiut-
vikling som tidligere lå under denne programkate-
gorien er fra og med 2002 flyttet til
programkategori 18.30 Forskningsformål.

Statens direkte økonomiske engasjement 
(SDØE)

Bakgrunn og status

SDØE ble opprettet med virkning fra 1. januar
1985, ved at de fleste av Statoils utvinningstillatel-
ser på norsk kontinentalsokkel ble delt i en
direkte økonomisk del til staten (SDØE) og en
økonomisk del til Statoil. SDØE-ordningen er et
feltspesifikt virkemiddel ved at andelen blir tilpas-
set lønnsomheten og ressurspotensialet i den
enkelte utvinningstillatelse.

Fra opprettelsen og frem til 14. konsesjons-
runde i 1993, forbeholdt staten seg en direkte
andel i alle utvinningstillatelser. I 15. konsesjons-
runde i 1996 ble det fastsatt SDØE-andel i 16 av 18
utvinningtillatelser. Etter hvert som norsk sokkel
er blitt mer moden, er nivået på SDØE- andelene
gradvis blitt redusert. Det fastsettes dessuten
ikke SDØE- andel i alle utvinningstillatelser. I 16.
konsesjonsrunde ble det fastsatt SDØE-andel i
åtte av i alt fjorten tildelte lisenser (hvorav to var
tilleggstildelinger).

SDØE-ordningen innebærer at en fastsatt
andel av inntekter, kostnader og investeringer
knyttet til de enkelte utvinningstillatelser og felt
på kontinentalsokkelen, samt tilknyttede anlegg
kanaliseres over statsbudsjettet.

I 2001 er det som ledd i restruktureringen av
det statlige engasjementet i petroleumsvirksom-
heten gjennomført et salg av utvalgte SDØE-ande-
ler til Statoil, samt at staten har kjøpt enkelte
andeler fra Statoil, et nettosalg tilsvarende 15 pst.

av verdien av den opprinnelige SDØE-porteføljen.
Budsjettanslagene for 2002 er hensyntatt eien-
delsoverdragelsen mellom staten og Statoil.

Stortinget har videre vedtatt at SDØE-andeler
tilsvarende 6,5 pst. av SDØE-porteføljen skal til-
bys for salg til Norsk Hydro og andre selskaper
(unntatt Statoil). Olje- og energidepartementet
arbeider med gjennomføring av dette salget. Det
er ikke foretatt foreløpige justeringer i SDØE-bud-
sjettet for 2002 som følge av dette salget, da det er
stor usikkerhet knyttet til hva som selges.

Statoil har frem til delprivatiseringen og børs-
noteringen av selskapet 18. juni 2001 vært forret-
ningsfører for SDØE og har forestått salg av all
petroleum for SDØE. Petoro AS har med virkning
fra 17. juni 2001 overtatt forretningsføreransvaret
for SDØE. Statoil vil som tidligere stå for avset-
ning av SDØEs petroleum i henhold til egen
avsetningsinstruks.

SDØEs produksjon og reserver

SDØEs produksjon av olje og NGL(våtgass) var
totalt 471 mill. fat i 2000. Det er en økning på
10 mill. fat fra 1999. SDØEs gassproduksjon økte
fra 22 mrd. Sm3 i 1999 til 24 mrd. Sm3 i 2000.

SDØEs olje- og gassreserver estimeres i hen-
hold til bransjestandard under de krav som stilles
av United States Securities and Exchange Com-
mission (SEC). SDØEs sikre oljereserver var
506 mill. Sm3 ved utgangen av år 2000, en reduk-
sjon på 42 mill. Sm3 i forhold til begynnelsen av
året. Prinsippene for føring av sikre gassreserver
er endret fra i fjor ved at førte gassmengder er
begrenset til kontraktsfestede gassalg og annen
gass som har markedsadgang. Videre føres sikre
reserver av solgt gass under kontraktsfeltet inntil
en allokering til kildefelt foreligger. Omleggingen
fører til en reduksjon i SDØEs sikre reserver pr.
31. desember 1999 fra 1 004 mrd. Sm3 til
896 mrd. Sm3. SDØEs sikre gassreserver var
860 mrd. Sm3 ved utgangen av år 2000, en reduk-
sjon på 36 mrd. Sm3. En Sm3 olje tilsvarer 6,29 fat
mens 1000 Sm3 gass tilsvarer 6,29 fat oljeekviva-
lenter.
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Oljepris

Ved utarbeidelsen av statsbudsjettet for 2001 la en
til grunn en gjennomsnittlig oljepris på kr 180 pr.
fat. I revidert budsjett er det lagt til grunn en pris
på kr 225 pr. fat, jf. St.prp. nr. 84 (2000-2001) og
Innst. S. nr. 325 (2000-2001). I budsjettet for 2002
er det foreløpig lagt til grunn en gjennomsnittlig
oljepris på kr 200 pr. fat. Det understrekes at den
fremtidige utviklingen i oljeprisen er usikker.

Langsiktige mål og strategier

Det overordnede langsiktige målet for forvaltnin-
gen av SDØE-porteføljen er å oppnå høyest mulig
inntekter til staten. SDØE, kombinert med skatte-

og avgiftssystemet, er et velegnet virkemiddel for
å sikre staten en høy andel av verdiskapingen på
norsk kontinentalsokkel. Gjennom SDØE kan en
tilpasse statens andel av petroleumsrenten til det
enkelte felt. I konsesjonstildelinger vurderes
direkte statlig deltakelse gjennom SDØE i forhold
til lønnsomheten og ressurspotensialet i den
enkelte utvinningstillatelse.

Resultatmål

Ved at SDØE har et engasjement i et betydelig
utvalg felt/lisenser på kontinentalsokkelen, vil
lønnsomheten i stor grad samsvare med lønnsom-
heten på norsk kontinentalsokkel generelt. Det er
derfor ikke fastsatt konkrete resultatmål for SDØE.

1 Sikre reserver representerer beregnede volumer av olje, gass og NGL som, basert på analyser av geologiske og tekniske 
data, med rimelig grad av sikkerhet kan utvinnes i fremtiden fra kjente reservoarer under gjeldende økonomiske og driftstek-
niske forhold.

2 Inkludert våtgass (NGL).

Tabell 4.9 SDØEs olje- og gassreserver pr. 31. desember 2000

Sikre reserver1 Olje2(mill. Sm3) Gass (mrd. Sm3)

Ved inngangen til 2000 548 896

Justering av tidligere anslag   15  -13

Utvidelser og funn   13     1

Forbedret utvinning     5     1

Kjøp av reserver

Produksjon  -75   -24

Ved utgangen av 2000 506  861

1 Tall for 2001 er basert på anslagene til revidert budsjett, jf. St.prp nr 84 (2000-2001) og Innst.S. nr. 325 (2000-2001). Tall for 
2002 er basert på budsjettforslaget.

1 Anslag som bygger på tall fra revidert budsjett 2001, før gjennomført salg/kjøp av eierandeler mellom staten og Statoil.
2 Budsjettforslag for 2002.

Tabell 4.10 Gjennomsnittlig realisert oljepris for SDØE 1998-2000 og prisforutsetninger for 2001 og 2002

1998 1999 2000 20011 20021

Oljepris i løpende kroner pr. fat 95 139 250 225 200

Tabell 4.11 Kapitalbalanse for SDØE (i mill. kroner)

2000 20011 20022

Anleggskapital pr. 31. desember 151 341 151 941 149 641
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Totalkapitalrentabilitet før skatt indikerer
avkastningen i et enkelt år på de investeringer

som er gjort gjennom SDØE. Totalkapitalrentabi-
liteten defineres som:

Beregningene ovenfor viser at statens direkte
investeringer i oljevirksomheten har gitt høy
avkastning. Avkastningen er nært knyttet til utvik-
lingen i oljeprisen. I 1998 førte kombinasjonen av
lav oljepris og høye investeringer til at avkastnin-
gen ble betydelig redusert i forhold til 1997. Olje-
prisen økte utover i 1999 og det medførte en
økning av avkastningen i forhold til 1998. En gjen-
nomsnittlig realisert oljepris på kr 250 i 2000 med-
førte en svært høy avkastning dette året. Basert
på foreløpige anslag forventes det også høy
avkastning i 2001 og 2002.

SDØEs netto kontantstrøm var i 2000
76,1 mrd. kroner. Det forventes lavere netto kon-
tantstrøm fra SDØE i årene fremover, blant annet
som følge av lavere prisanslag enn realiserte pri-
ser i 2000 og som følge av gjennomført salg av
SDØE-andeler. Oppdatert budsjett for SDØE for
2001 vil bli fremlagt for Stortinget senere i år.

Fullmakter

I St.prp. nr. 1 (1992-93) ble det angitt regler for
forenklet myndighetsbehandling ved mindre
utbyggingssaker på kontinentalsokkelen. Stortin-
get samtykket i at Kongen under gitte forutsetnin-
ger kunne godkjenne nye prosjekter der samlede
investeringer ikke overstiger et gitt beløp. I
St.prp. nr. 1 (2000-2001) foreslo regjeringen å
heve denne investeringsgrensen fra 5 til 10 mrd.
kroner. Stortinget samtykket til dette. Budsjett-
messige konsekvenser knyttet til prosjekter som
forventes å komme inn under denne ordningen,
inngår i forslaget til bevilgning under kap. 2440 og
kap. 5440. I forbindelse med nysalderingen vil det
hvert år bli gitt en samlet orientering til Stortinget
om prosjekter som Regjeringen har behandlet.
Fullmakten foreslås videreført i budsjettet for
2002, jf. Forslag til vedtak V.

I St.prp. nr. 1 (1992-93) ble det orientert om
behovet for fullmakt til å godkjenne vederlagsfri
overføring av eiendomsrett fra en rettighetshaver-
gruppe hvor SDØE er en av rettighetshaverne, til

1 Anslag som bygger på tall fra revidert budsjett for 2001, før gjennomført salg/kjøp av eierandeler mellom staten og Statoil.
2 Budsjettforslaget for 2002.

1 Tall for 2001 er basert på anslagene til revidert budsjett, jf. St.prp. nr. 84 (2000-2001) Omprioriteringer og tilleggsbevilgninger 
på statsbudsjettet 2001 og Innst. S. nr. 325 (2000-2001), før gjennomført salg av SDØE-andeler til Statoil og kjøp av enkelte 
andeler fra Statoil.  

2 Innbetalinger = driftsinntekter + overføring fra Statens petroleumsforsikringsfond (gjelder 2000) + renter på mellomregnska-
pet (gjelder 2000). Det beregnes ikke anslag for overføringer fra Statens petroleumsforsikringsfond for 2001 og 2002.

3 Utbetalinger = driftsutgifter + lete- og feltutviklingsutgifter + fjerningsutgifter + investeringer + overføring til Statens petrole-
umsforsikringsfond.

Tabell 4.12 Utviklingen i totalkapitalrentabiliteten for SDØE:

1996  1997  1998 1999 2000 20011 20022

Totalkapitalrentabilitet i pst. 31,0 39,9 21,7 29,0 69,0 71,0 54,0

Tabell 4.13 SDØEs kontantstrøm (i mill. kroner):

2000 20011 2002

Innbetalinger2 142 930 149 900 118 900

Utbetalinger3 44 712 42 772 35 140

Netto kontantstrøm 98 218 107 128 83 760

Driftsresultatet + Renter – Overføring til petroleumsforsikringsfondet

Gjennomsnittlig anleggskapital
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en annen rettighetshavergruppe. Fullmakten som
ble gitt departementet, er knyttet til de prosjekter
hvor Kongen har fullmakt til å godkjenne plan for
utbygging/anlegg og drift, i tillegg til mindre end-
ringer for prosjekter hvor plan for utbygging/
anlegg og drift allerede er godkjent. Fullmakten
ble gitt under forutsetning av at overføring av
eiendomsrett ikke medførte prinsipielle eller sam-
funnsmessige sider av større betydning. Fullmak-
ten foreslås videreført i budsjettet for 2002 med
endring som følge av at Petoro AS nå er forvalter
av SDØE, jf. Forslag til vedtak VI.

I St.prp. nr. 1 (1994-95) ble det orientert om
behovet for at Kongen ble gitt fullmakt til å god-
kjenne salg av SDØE-andeler i mindre funn. Bak-

grunnen for denne fullmakten var at en høy
SDØE-andel i enkelte mindre felt kan være en
hindring for samfunnsmessig optimale beslutnin-
ger, og derved også bidra til en reduksjon av sta-
tens samlede inntekter. For å forenkle behand-
lingsprosessen i slike saker, ba Regjeringen om
en generell fullmakt til å godkjenne salg av SDØE-
andeler i felt hvor det antas at utvinnbare reserver
er på mindre enn 10 mill. tonn oljeekvivalenter.
Retningslinjer for overdragelser av SDØE-andeler
er omtalt i St.prp. nr. 50 (1995-96), vedlegg 1. Full-
makten foreslås videreført i budsjettet for 2002
med endring som følge av at Petoro AS nå er for-
valter av SDØE, jf. Forslag til vedtak VII.

Kap. 2440 Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten 
(jf. kap. 5440)

Vedrørende 2001

Ved Stortingets vedtak 15. juni 2001 er bevilgnin-
gen under post 22 Fjerningsutgifter økt med
10 mill. kroner. Bevilgningen under post 30 Inves-
teringer er økt med 3 900 mill. kroner. Dette skyl-
des blant annet at investeringene i flere felt på
sokkelen har økt i forhold til tidligere prognoser,
og dermed også SDØEs investeringer. Samtidig
er investeringene for enkelte prosjekt framskyn-
det i tid i forhold til anslagene i saldert budsjett.
Post 50 Overføring til Statens petroleumsforsi-
kringsfond, er redusert med 8 mill. kroner som
følge av justering for avvik mellom antatt og fak-
tisk premiebesparelse for 2000, jf. St.prp. nr. 84 og
Innst. S. nr. 325 (2000-2001).

Etter utarbeidelsen av anslag til revidert bud-
sjett er det gjennomført salg av SDØE-andeler til
Statoil og kjøp av enkelte andeler fra Statoil. Opp-
datert budsjett for SDØE for 2001 vil bli fremlagt
for Stortinget senere i år.

Post 22 Fjerningsutgifter, overslagsbevilgning

SDØEs andel av fjerningsutgiftene anslås til
140 mill. kroner for 2002, en økning på 70 mill.
kroner i forhold til saldert budsjett 2001. Fjer-
ningsutgifter er anslag på SDØEs andel av fjer-
ningsutgiftene og gjenspeiler SDØEs andel i den
enkelte innretning. Det statlige tilskuddet til fjer-
ning over kap. 2442 inkluderer ikke SDØEs andel
av fjerningsutgiftene.

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse Regnskap
2000

Saldert
budsjett 2001

Forslag
2002

22 Fjerningsutgifter, overslagsbevilgning 7 840 70 000 140 000

30 Investeringer 22 647 354 16 200 000 15 300 000

50 Overføring til Statens petroleumsforsikringsfond 592 000 600 000 600 000

Sum kap 2440 23 247 195 16 870 000 16 040 000
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Post 30 Investeringer

SDØEs andel av investeringene på sokkelen
forventes for 2002 å bli 15 300 mill. kroner. Dette
er anslag basert på SDØE-porteføljen i dag, etter
salg/kjøp av andeler mellom staten og Statoil,
men før salg av SDØE-andeler til Norsk Hydro og
andre. Av dette anslaget utgjør prosjekter som er
besluttet utbygd om lag 11 900 mill. kroner, og
prosjekter under vurdering om lag 3 400 mill. kro-
ner. Totalt er dette en reduksjon på 900 mill. kro-
ner i forhold til saldert budsjett 2001. De største
prosjektene (vedtatt utbygd) med hensyn til

investeringsmidler i 2002 er Grane, Troll, Gullfaks
(inkludert satellittene) og Kvitebjørn.

Post 50 Overføring til Statens petroleumsforsi-
kringsfond

Overføringene til Statens petroleumsforsikrings-
fond anslås til 600 mill. kroner for 2002, som til-
svarer saldert budsjett 2001. Overføringene gjen-
speiler hva SDØE alternativt måtte ha betalt i for-
sikringspremier i det private forsikringsmarkedet.

Kap. 5440 Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten 
(jf. kap. 2440)

Vedrørende 2001

Ved Stortingets vedtak 15. juni 2001 er post 24
Driftsresultat økt med 21 800 mill. kroner. Videre
er post 30 Avskrivninger, økt med 1 300 mill. kro-
ner og post 80 Renter økt med 100 mill. kroner, jf.
St.prp. nr. 84 og Innst. S. nr. 325 (2000-2001).

Det er siden utarbeidelsen av anslag til revi-
dert budsjett gjennomført salg/kjøp av andeler
mellom staten og Statoil. Oppdatert budsjett for
SDØE for 2001 vil bli fremlagt for Stortinget
senere i år.

(i 1000 kr)

Regnskap
2000

Saldert
budsjett 2001

Forslag
2002

Prosjekt vedtatt utbygd 22 647 354 13 100 000 11 900 000

Prosjekt under vurdering 0 3 100 000 3 400 000

Sum investeringer 22 647 354 16 200 000 15 300 000

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse Regnskap
2000

Saldert
budsjett 2001

Forslag
2002

24 Driftsresultat 95 396 056 78 200 000 75 200 000

30 Avskrivninger 17 006 370 18 200 000 17 600 000

50 Overføring fra Statens petroleumsforsikringsfond 652 574

80 Renter 8 397 883 8 300 000 7 000 000

85 Renter på mellomregnskapet 13 007

Sum kap 5440 121 465 890 104 700 000 99 800 000
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Post 24 Driftsresultat

Underpost 24.1 Driftsinntekter

Driftsinntektene for SDØE er anslått til
118 900 mill. kroner for 2002, en reduksjon på
7 700 mill. kroner i forhold til saldert budsjett
2001. Inntektsanslaget for 2002 er utarbeidet på
grunnlag av en gjennomsnittlig oljepris på kr 200
pr. fat (løpende kroner). Anslagene er basert på
dagens SDØE-portefølje, foreløpig justert for
gjennomført salg/kjøp av andeler mellom staten
og Statoil. 

Underpost 24.2 Driftsutgifter

Driftsutgiftene for SDØE er ført opp med
17 600 mill. kroner for 2002, en reduksjon på
2 500 mill. kroner i forhold til saldert budsjett
2001.

Underpost 24.3 Lete- og feltutviklingsutgifter

Lete- og feltutviklingsutgifter for SDØE forventes
å bli 1 500 mill. kroner i 2002, en reduksjon på
300 mill. kroner i forhold til saldert budsjett 2001.

Underpost 24.4 Avskrivninger

Avskrivninger på statens kapital i petroleumsvirk-
somheten er anslått til 17 600 mill. kroner for
2002, en reduksjon på 600 mill. kroner i forhold til
saldert budsjett 2001. Driften belastes med
avskrivninger for å ta hensyn til kapitalslit og gir
et mer korrekt bilde av ressursbruken. Dette er
en kalkulatorisk kostnad uten kontantstrømsef-
fekt, jf. motpost 30.

Underpost 24.5 Renter

Renter er anslått til 7 000 mill. kroner for 2002, en
reduksjon på 1 300 mill. kroner i forhold til sal-
dert budsjett 2001. Driften belastes med renter på
statens faste kapital for å ta hensyn til kapitalkost-
nader og gir et mer korrekt bilde av ressursbru-
ken. Dette er en kalkulatorisk kostnad uten kon-
tantstrømseffekt, jf. motpost 80.

Kap. 2442 Disponering av innretninger på kontinentalsokkelen

(i 1 000 kr)

Betegnelse Regnskap
2000

Saldert
budsjett 2001

Forslag
2002

Driftsinntekter 142 264 771 126 600 000 118 900 000

Driftsutgifter -19 584 970 -20 100 000 -17 600 000

Lete- og feltutviklingsutgifter -1 879 492 -1 800 000 -1 500 000

Avskrivninger -17 006 370 -18 200 000 -17 600 000

Renter -8 397 883 -8 300 000 -7 000 000

Sum post 24 95 396 056 78 200 000 75 200 000

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse Regnskap
2000

Saldert
budsjett 2001

Forslag
2002

21 Spesielle driftsutgifter 3 000

70 Tilskudd, overslagsbevilgning 150 000 140 000

Sum kap 2442 3 000 150 000 140 000
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Vedrørende 2001

Ved Stortingets vedtak 15. juni 2001 er bevilgnin-
gen på post 70 økt med 90 mill. kroner til 240 mill.
kroner, jf. St.prp. nr. 84 og Innst. S. nr. 325 (2000-
2001).

Bakgrunn

I lov av 25. april 1986 nr. 11 om tilskudd til fjer-
ning av innretninger på kontinentalsokkelen (fjer-
ningstilskuddsloven) fastslås det at staten skal
dekke en direkte andel av rettighetshavernes fjer-
ningsutgifter. Rettighetshaverne har ansvar for å
gjennomføre fjerningen, men utgiftene skal deles
mellom rettighetshaverne og staten etter en sær-
skilt fordelingsnøkkel. Størrelsen på tilskuddet
staten gir den enkelte rettighetshaver skal som
hovedregel svare til den gjennomsnittlige skatte-
satsen til rettighetshaveren i det tidsrom denne
har nyttet innretningen i sin virksomhet. SDØEs
andel av fjerningsutgiftene blir dekket direkte
over kap. 2440 Statens direkte økonomiske enga-
sjement i petroleumsvirksomheten, post 22 Fjer-
ningsutgifter.

Beslutningen fattet på ministermøtet i OSPAR
(konvensjonen om beskyttelse av det maritime
miljø i det nordøstlige Atlanterhav) i juli 1998
innebærer et forbud mot disponering av utran-
gerte offshore installasjoner til sjøs. Det er gjort
unntak for betonginstallasjoner, nedre deler av de
største faste stålinstallasjonene og enhver annen
installasjon når eksepsjonelle og uforutsette
omstendigheter foreligger. Stortinget har gitt sitt
samtykke til beslutningen, jf. St.prp. nr. 8 og
Innst. S. nr. 80 (1998-99).

Dette innebærer at Norge har påtatt seg en
internasjonal forpliktelse til å fjerne de fleste
installasjonene. Dersom de ikke kan tjene til
annen bruk til sjøs skal de bringes til land for
resirkulering eller annen disponering. Alternative
løsninger er kun aktuelt for de installasjoner som
omfattes av unntakene. Dette innebærer at beslut-
ningsprosessen kan gjøres enklere, mindre tid-
krevende og mer forutsigbar.

Rørledninger og kabler omfattes ikke av
OSPAR-beslutningen. I St.meld. nr. 47 (1999-2000)
Disponering av utrangerte rørledninger og kabler
på norsk kontinentalsokkel presenteres det imid-
lertid generelle prinsipper for disponering av rør-
ledninger og kabler.

Post 70 Tilskudd, overslagsbevilgning

Formål med ordningen

Med fjerningstilskuddsloven er det etablert en
ordning der fjerningsutgifter er løftet ut av det
alminnelige skattesystemet ved at slike utgifter
ikke er fradragsberettiget. I stedet får selskapene
tilskudd fra staten til dekning av den andel skatte-
systemet ville dekket av fjerningsutgifter. Selska-
pene har rett til tilskudd ut fra lovverket, og til-
skuddsordningen praktiseres i henhold til prinsip-
per som framgår av fjerningstilskuddsloven.

Formålet med ordningen er dermed å dekke
statens andel av påløpte fjerningsutgifter i hen-
hold til fjerningstilskuddsloven.

Oppfølgingskriterier

Fjerningstilskuddet blir utbetalt av Olje- og ener-
gidepartementet etter krav fra selskapene. Etter-
som tilskuddet er en refusjon av påløpte fjernings-
utgifter, må krav om utbetaling av tilskudd doku-
menteres.

Den økonomiske oppfølgingen av fjerningstil-
skudd skjer ved å sammenholde tilskuddet med
revidert fjerningsregnskap for hvert år fjernings-
arbeidet har pågått.

Kopi av fjerningsregnskapet sendes også til
Oljeskattekontoret for kontroll i forhold til delta-
gerselskapenes selvangivelse. Avgjørelser ved lig-
ning av hva som er å anse som utgifter ved fjernin-
gen er bindende for utbetaling etter fjerningstil-
skuddsloven. Olje- og energidepartementets
utbetaling er således foreløpig og betinget av det
endelige resultatet ved ligningsbehandlingen. Ved
avvik mellom ligningsbehandlingen og den forelø-
pige utbetalingen, vil det bli foretatt korreksjoner.
Oppfølging av den fysiske gjennomføringen av
disponering/fjerning er primært knyttet til petro-
leumsloven § 5-3. Oljedirektoratet vil følge opp
hvert vedtak om disponering, og sørge for at ret-
tighetshaverne gjennomfører den løsningen som
blir fastlagt av myndighetene.

Budsjettforslag for 2002

Budsjettanslaget omfatter årlige utbetalinger ved-
rørende fjerningssaker, uavhengig av om det er
fattet vedtak eller ikke, jf. tilsvarende ordning for
SDØE. Det dreier seg her om tilskudd som byg-
ger på foreløpige kalkyler, og som staten i det
vesentligste er pliktig å dekke i henhold til lov av
25. april 1986 nr. 11 om fordeling av utgifter til
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fjerning av innretninger på kontinentalsokkelen.
Det knytter seg stor usikkerhet til anslagene for
posten. Fjerningstilskudd anslås til 140 mill. kro-
ner for 2002, en reduksjon på 10 mill. kroner i for-
hold til saldert budsjett 2001.

Petroleumsloven § 5-3 legger myndighet til å
fatte vedtak om disponering til departementet.
Fjerningstilskuddsloven innebærer en plikt for
staten til å yte tilskudd når det er fattet vedtak om
fjerning. Bevilgningsforslagene knyttet til statens
fjerningstilskudd og SDØEs fjerningsutgifter er
lagt opp som overslagsbevilgninger som også
omfatter anslag over utbetalinger i disponerings-
saker hvor departementet ennå ikke har fattet
vedtak.

Petroleumsloven § 5-3 sammenholdt med
overslagsbevilgningene for fjerningstilskudd og
SDØEs fjerningsutgifter, vil være tilstrekkelig
grunnlag for at departementet kan fatte dispone-

ringsvedak som nevnt ovenfor. Det anses således
ikke å være behov for særlig fullmakt utover
dette.

Bevilgningsforslaget på 140 mill. kroner er et
overslag for tilskudd til dekning av rettighetsha-
vernes fjerningsutgifter i 2002. Størrelse på, og
tidsfordeling av tilskuddsutbetalingene er usikre.
Bevilgningsforslaget er derfor en overslagsbevilg-
ning, og utbetalt tilskudd kan avvike vesentlig fra
bevilgningen. Regjeringen vil komme tilbake til
Stortinget med eventuelle forslag til endring av
bevilgning dersom det skulle være behov for det.

Resultatrapport for 2000

Det ble i 2000 ikke utbetalt fjerningstilskudd til
dekning av utgifter ved fjerning av installasjoner
på sokkelen.

Kap. 2443 Petoro AS

Post 70 Administrasjon

Bakgrunn og etablering av Petoro AS

I tråd med regjeringens anbefaling i St.prp. nr. 36
(2000-2001) vedtok Stortinget 26. april 2001 end-
ring av eierstrukturen i Statoil og børsnotering av
selskapet, restrukturering av SDØE (salg av
utvalgte eiendeler til Statoil, Norsk Hydro og
andre), opprettelse av et nytt statsaksjeselskap
som skal forvalte SDØE-porteføljen og oppret-
telse av et nytt selskap for transport av naturgass. 

I Ot.prp. nr. 48 (2000-2001) foreslo regjeringen
et nytt kapittel 11 i petroleumsloven for å regulere
det nye forvalterselskapets virksomhet. Stortin-
get sluttet seg til dette forslaget, jf. Innst. O. nr. 70
(2000-2001).

Det nye forvalterselskapet for SDØE-porteføl-
jen ble stiftet 9. mai 2001 som et statsaksjeselskap
under navnet Petoro AS. Styret for selskapet ble
oppnevnt samme dag. Petoro har hatt ansvaret for
å ivareta statens direkte økonomiske engasjement
(SDØE) siden 17. juni 2001. Forretningsføreran-
svaret ble da overført fra Statoil.

Hovedoppgaver og målsetting for Petoro AS

Petoro AS skal på et forretningsmessig grunnlag
ivareta og forvalte SDØE-porteføljen i utvinnings-
tillatelser, rørledninger og landanlegg. Eventuelle
nye statlige deltakerandeler, som fastsettes i
utvinningstillatelser i fremtiden, vil også bli forval-
tet av selskapet.

Selskapet skal også overvåke Statoils avset-
ning av den petroleum som produseres fra statens
direkte deltakerandeler, i tråd med avsetningsin-
struksen fra staten til Statoil.

Det har vært viktig for regjeringen å begrense
selskapets virksomhet og ekspansjonsmuligheter.
Selskapet skal ikke utvikles til et nytt oljeselskap.
Petoro skal ikke selv søke om nye tillatelser. Det
skal ikke gis operatørskap. Virksomheten selska-
pet er involvert i som forretningsfører, vil være
funksjonelt knyttet til petroleumsvirksomheten på
norsk kontinentalsokkel. Petoro skal ikke eie
andeler på sokkelen. Staten eier andelene, men
Petoro vil som forretningsfører stå som rettig-
hetshaver i lisensene/interessentskapene.

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse Regnskap 2000 Saldert budsjett 2001 Forslag 2002

70 Administrasjon 250 000

Sum kap 2443 250 000



78 St.prp. nr. 1 2001-2002
Olje- og energidepartementet
Det skal være et klart skille mellom økono-
miske forhold knyttet til SDØE (inntekter, utgifter
osv.) og Petoros drift.

SDØE-andelene skal forvaltes av selskapet for
statens regning og risiko. Utgifter og inntekter
knyttet til SDØE-andelene vil som tidligere kanali-
seres over statsbudsjettet.

Petoro skal føre separat regnskap for SDØE.
Riksrevisjonen vil som tidligere ha det overordnede
ansvar for kontroll/revisjon av SDØEs regnskap.

Petoro skal drives på grunnlag av bevilgninger
fra staten. Det skal føres separat regnskap for drif-
ten av Petoro.

Statens overordnede målsetting for forvaltnin-
gen av porteføljen er å oppnå best mulig forvaltning
av olje- og gassressursene for å oppnå høyest mulig
verdiskaping og avkastning på investert kapital for
staten. Beslutninger og oppfølging av virksomheten
skal baseres på forretningsmessig, kostnadseffek-
tiv og sikker drift i alle ledd. Petoro skal realisere
formålet uten å inneha tilsvarende kompetanse som
et tradisjonelt oljeselskap. Selskapet kan benytte
forretningsførere, rådgivere og annen ekstern
ekspertise i utførelsen av forvalteroppdraget.

Status

Petoro overtok forretningsføreransvaret for
SDØE 17. juni 2001. Det ble inngått en avtale med
Statoil om en overgangsordning med hensyn til
oppfølgingen av SDØE frem til 31. desember
2001. Petoro er i en oppbyggingsfase både med
hensyn til strategi og planer, rekruttering, organi-
sering og virksomhetstilpasning. Selskapet skal
være i full drift fra 1. januar 2002.

Selskapet skal ha sitt hovedkontor i Stavanger.
Det skal i tiden fremover bygges opp til et selskap
med inntil 60 fast ansatte, først og fremst knyttet
til primæroppgavene (oppfølging av lisensene,

rørledningene, landanleggene og eventuelt nye
prosjekt og oppfølging av Statoils avsetning).
Virksomheten vil dessuten være avhengig av kjøp
av eksterne tjenester, innleid ekspertise for en del
spesialist og prosjektrelaterte aktiviteter samt
administrative tjenester/støttetjenester.

Budsjettforslag 2002

Det legges i tråd med Stortingets forutsetninger
opp til en relativt liten, fleksibel organisasjon i sel-
skapet som kan ivareta de funksjoner det er til-
lagt, blant annet ved bruk av forretningsførere og
kjøp av andre eksterne tjenester for deler av opp-
gavene. Det må likevel understrekes at det er et
krevende og omfattende forretningsføreroppdrag
Petoro har. SDØE-porteføljen representerer
svært store verdier og staten ønsker en best
mulig forvaltning av ressursene. Dette stiller krav
til oppbyggingen av organisasjonen, kjøp av
eksterne tjenester og gjennomføring av oppdra-
get. Selskapet vil i all hovedsak måtte bemannes
med personell som har svært god kompetanse,
bred erfaring og en overordnet forståelse av virk-
somheten, herunder av utviklingsforløpet i lisen-
sene og av områdene på norsk sokkel. Det må
også benyttes erfarne personer med hensyn til de
eksterne tjenestene.

Driftsbudsjettet for Petoro AS er anslått til
250 mill. kroner for 2002. Dette inkluderer utgif-
ter til egen organisasjon (bemanning på inntil 60
ansatte) og i tillegg eksterne tjenester (knyttet til
forretningsføreravtaler, rådgivere og kjøp av
spisskompetanse osv.). Siden selskapet er i en
oppbyggingsfase vil det for 2002 også være utgif-
ter og investeringer direkte knyttet til etablerin-
gen og oppbyggingen av organisasjonen. Dette er
inkludert i budsjettanslaget.
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Kap. 5685 Aksjer i Statoil ASA

Vedrørende 2001

Ved Stortingets vedtak 15. juni 2001 ble post 80
Utbytte, Statoil ASA økt med 1 668 mill. kroner, jf.
St.prp. nr. 84 og Innst. S. nr. 325 (2000-2001).

Post 80 Utbytte

Som heleid statlig selskap var statens utbyttepoli-
tikk overfor Statoil at utbyttet det enkelte år skulle
tilsvare 50 pst. av konsernets resultat etter skatt,
jf. St.prp. nr. 1 og Budsjett-innst. S. nr. 9 (1997-98).

Statoil er i dag et allmennaksjeselskap hvor
staten eier om lag 81,8 pst. av aksjene og private
investorer og institusjoner eier om lag 18,2 pst. I
prospektet for børsnoteringen av Statoil står det at
styret har til hensikt å foreslå et årlig utbytte i
størrelsesorden 45-50 pst. av konsernets årsover-
skudd i henhold til US GAAP. I et enkelt år kan
hensynet til selskapets finansielle handlefrihet
medføre at utbyttet utgjør en høyere eller lavere
andel av årsoverskuddet enn 45 pst. og 50 pst. Et
eventuelt avvik vil være basert på en vurdering av
olje- og gassprisenes sykliske karakter, selskapets
kontantstrøm, finansieringsbehov og investe-
ringsplaner.

Selskapet må følge allmennaksjelovens
bestemmelser med hensyn til utbytte. Hvilke
beløp som kan utdeles i utbytte beregnes i hen-
hold til regnskapet til Statoil ASA (utarbeidet i
henhold til norsk regnskapslovgivning, ikke US
GAAP), ikke konsernregnskapet. Forslag om

utdeling av utbytte må fremsettes av styret, og
aksepteres av bedriftsforsamlingen og generalfor-
samlingen. Generalforsamlingen kan beslutte å
redusere, men ikke øke, utbytte som er foreslått
av styret.

Det gis i prospektet ingen garantier for at det
vil bli utbetalt årlig utbytte og heller ikke garan-
tier med hensyn til størrelsen på eventuelt utbytte
fremover. Fremtidig utbytte vil avhenge av en
rekke forhold på tidspunktet da styret vurderer
eventuelle utbyttebetalinger. I prospektet under-
strekes det at historisk utbytte ikke er representa-
tivt for utbytte som vil bli utbetalt i fremtiden. Tid-
ligere utbetalt utbytte gjenspeiler at Statoil har
vært heleid av staten, og bør ikke tas som en indi-
kasjon på fremtidig utbyttepolitikk.

Da det ikke foreligger offentlig informasjon
med foreløpig prognose for årsresultat, har ikke
departementet beregnet anslag for eventuelt
utbytte for regnskapsåret 2001 til utbetaling i
2002. I budsjettet for 2002 legges det foreløpig til
grunn hva som ble utbetalt i utbytte i 2001 for
regnskapsåret 2000, 5 668 mill. kroner, justert i
henhold til statens nåværende eierandel på
81,8 pst., avrundet til 4 600 mill. kroner. Det
understrekes at dette ikke er et forventningsrettet
estimat, men en teknisk fremskrivning. Vedtak
om eventuelt utbytte fattes i ordinær generalfor-
samling våren 2002. Styrets eventuelle forslag til
utbyttebetaling vil fremgå av selskapets årsrap-
port for 2001. Statens andel av styrets forslag til
utbytte vil bli presentert i revidert budsjett 2002.

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse Regnskap 2000 Saldert budsjett 2001 Forslag 2002

80 Utbytte 1 702 000 4 000 000 4 600 000

Sum kap 5685 1 702 000 4 000 000 4 600 000
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5 Sektorovergripende miljøvern-
politikk

Regjeringen legger stor vekt på å føre en miljøpo-
litikk der miljømålene søkes oppnådd på en kost-
nadseffektiv måte. Dette krever en sektorovergri-
pende tilnærming i virkemiddelbruken. Regjerin-
gen vektlegger en langsiktig og forsvarlig
forvaltning av de ulike energiressursene innenfor
de rammene hensynet til miljøet setter. Dette
arbeidet har både et lokalt, nasjonalt og globalt
perspektiv.

I det følgende gis en sammenfatning av miljø-
utfordringer knyttet til petroleums- og energisek-
toren, og den politikk Regjeringen vil føre for å
imøtekomme disse.

5.1 Miljøutfordringer - status og utviklings-
trekk

Det er i de senere årene gjennomført omfattende
tiltak for å bedre miljøsituasjonen, både innenfor
petroleums- og energisektoren, men sektorene vil
også i fremtiden ha virkninger i forhold til miljøet:
– Utslipp til luft, som blant annet kan medføre kli-

maendringer, forsuring, overgjødsling og dan-
nelse av bakkenært ozon.

– Utslipp til sjø ved leting og utvinning av olje- og
gass, som blant annet kan påvirke det marine
miljøet.

– Inngrep knyttet til utbygging av ny energipro-
duksjon, for eksempel i form av demninger,
veier, landanlegg og kraftlinjer.

Utslipp til luft

Petroleums- og energisektoren står for en betyde-
lig andel av de norske luftutslippene av klimagas-
ser (CO2 og CH4), nitrogenoksider (NOx) og flyk-
tige organiske forbindelser utenom metan
(nmVOC).

I nasjonal sammenheng står petroleumsvirk-
somheten for 19 pst. av klimagassutslippene.
Denne andelen forventes å øke fremover som
følge av strukturelle endringer som øker energi-
behovet, herunder økende produksjon fra modne
felt og lengre transportavstand til markedet for
gass. Det kontinuerlige arbeidet med å øke ener-
gieffektiviteten i virksomheten, samt nye og mer
effektive utbyggingsløsninger, forventes til en
viss grad å motvirke denne utviklingen.

Selv om de totale klimagassutslippene fra virk-
somheten har økt betydelig siden 1990, har utslip-
pet pr. produsert enhet blitt redusert med 30 pst. i
samme periode. Økningen i totale utslipp skyldes

i stor grad sterk produksjonsvekst. Reduksjonen i
utslipp pr. produsert enhet skyldes blant annet
innføringen av CO2-avgift i 1991, og at alle de
store feltene har produsert på platå. Utslippene pr.
enhet er lavere i denne fasen, enn i oppstarts- og
haleproduksjonsfasene.

De siste årene har en sett en utflating og svak
økning i utslippene pr. produsert enhet. Dette
skyldes utviklingstrekkene nevnt i avsnittet over.

Petroleumssektoren bidrar med 17 pst. av
NOx-utslippene nasjonalt. Utslippene av NOx fra
sektoren har vokst jevnt siden 1990, noe som først
og fremst skyldes økte utslipp fra fakling av natur-
gass. Utslippene av NOx pr. produsert enhet er
imidlertid også redusert betydelig i perioden
1990-2000.

Utslippene av klimagasser og NOx stammer i
all hovedsak fra de samme kildene, nemlig gass-
turbiner og motorer for å dekke energibehovet på
innretningene og fakling av gass. I motsetning til
klimagassutslipp, kan NOx-utslippene reduseres
ved tekniske tiltak på kraftproduksjonsutstyret.
De siste årene har lav-NOx-brennere blitt tatt i
bruk ved installasjon av nye gassturbiner for de
turbintyper der denne teknologien er kommersi-
elt tilgjengelig. Bruk av lav-NOx-brennere kan
redusere utslippene fra en turbin med om lag
80 pst., og det er pr. i dag installert 26 slike turbi-
ner på norsk sokkel. Da klimagassutslippene i dag
ikke kan reduseres ved realistiske tekniske løs-
ninger, er det en fremtidig utfordring å sikre fort-
satt effektivisering av kraftproduksjonen på sok-
kelen. En mer effektiv energibruk vil bidra til å
begrense utslippene av både NOx og klimagasser.

Petroleumssektoren er hovedkilden til utslipp
av nmVOC i Norge, og står for 59 pst. av de nasjo-
nale utslippene. Utslipp fra lasting av råolje på
kontinentalsokkelen står for brorparten av utslip-
pene fra virksomheten. Ny teknologi, som gjør at
anslagsvis 70 pst. av nmVOC-utslippene fra en
bøyelaster kan gjenvinnes, forventes å bli gjort
kommersielt tilgjengelig i nær fremtid.

Norge skiller seg fra andre land ved at nær
halvparten av det innenlandske energiforbruket
dekkes av vannkraft. Dette bidrar på den ene
siden til lave luftutslipp knyttet til det innenland-
ske energiforbruket. På den andre siden innebæ-
rer det at Norge har et smalere grunnlag for
utslippsreduksjoner enn andre land. Produksjon
og forbruk av elektrisk kraft kan variere betydelig
fra år til år. Dette betyr blant annet at det er viktig
for Norge å ha et fleksibelt energisystem gjennom
bruk av andre energibærere som supplement til
vannkraftproduksjonen.
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Utslipp til luft fra innenlands energibruk til sta-
sjonære formål varierer fra år til år. I hovedsak
skyldes dette variasjonene i vannkraftproduksjo-
nen og utetemperaturene. I år med høy produk-
sjon av elektrisk kraft og relativt lave priser på
elektrisitet, vil det normalt finne sted en vridning
mot større bruk av elektrisitet og mindre forbruk
av fyringsolje. I slike år kan utslippene fra bruk av
fyringsolje være små. I år med lavere produksjon
av vannkraft og høyere priser på elektrisitet, som
for eksempel i 1996, vil utslippene være høyere.

Utslipp til sjø

Petroleumsvirksomheten medfører også utslipp
av olje og ulike typer kjemikalier til sjø. Det vil
være umulig å drive en effektiv olje- og gassvirk-
somhet uten bruk av kjemikalier. En betydelig
innsats rettes derfor inn mot å utvikle kjemikalier
med minst mulig miljøeffekter.

De totale utslippene av olje fra norsk petrole-
umsvirksomhet står for om lag 2 pst. av den totale
tilførselen til Nordsjøen. Oljeutslippene fra petro-
leumssektoren stammer i all hovedsak fra regu-
lær drift, men også akutte utslipp/søl forekom-
mer.

Produsert vann, som er med oljen og gassen
fra reservoaret, er hovedkilden til utslipp av olje
til sjø. Etter 1991 har utslipp av oljeholdig bore-
kaks vært forbudt på norsk kontinentalsokkel, og
dette har bidratt til å redusere oljeutslippene fra
virksomheten betydelig. Bedre boretekniske løs-
ninger og nye boremetoder er sentrale for å få til
ytterligere miljøvennlige boreoperasjoner. En
hovedutfordring er å oppfylle kravet om nullut-
slipp og forpliktelsene i OSPAR-konvensjonen.

Inngrep

Utbygging av vassdrag og andre energirelaterte
utbygging har medført inngrep i natur og kultur-
miljøer i Norge, både gjennom direkte bruk, og
ved kvalitetsforringelse og oppsplitting av arealer.

Innen energisektoren er det vassdragsutbyg-
gingen som har hatt størst betydning i forhold til
biologisk mangfold, kulturlandskap og friluftsliv.
Norge har svært mange vassdrag og vannfall. De
er av stor betydning både for økonomiske interes-
ser, og for allmene interesser som naturvern og fri-
luftsliv. Kraftproduksjon står for den viktigste øko-
nomiske utnyttelsen av vassdragene. 25-30 pst. av
vassdragene i Norge er utnyttet til kraftformål. I
noen fylker er nesten alle større vassdrag utnyttet.

I årene fremover vil økning i den innenlandske
energiproduksjonen i større grad måtte baseres

på andre kilder enn vannkraft. Ved utnyttelse av
flere av disse kildene står en overfor inngrep som
har mange likhetstrekk med vannkraftutbygging.
For eksempel gjelder dette vindkraftproduksjon.

5.2 Regjeringens miljøpolitikk på energi-
området

Regjeringen legger stor vekt på å føre en miljø-
vernpolitikk der miljømålene søkes oppnådd på
en kostnadseffektiv måte. Dette krever en sek-
torovergripende tilnærming til virkemiddelbru-
ken. Virkemidlene overfor petroleums- og energi-
sektoren, både økonomiske, juridiske og adminis-
trative, er i dag omfattende. Det er i denne
sammenheng sentralt at myndighetene utformer
rammebetingelser som gjør at energiproduksjon
og energibruk blir fornuftig sett fra en samfunns-
messig synsvinkel.

Utformingen av miljøvernpolitikken på energi-
området er til dels meget kompleks, og krever en
helhetlig tilnærming for å gi gode resultater.

Dette henger blant annet sammen med de
mange ulike typer miljøproblemer sektoren står
overfor, og at petroleums- og energisektoren bare
er en av flere sektorer som bidrar. I tillegg må mil-
jøvernpolitikken avveies i forhold til andre sen-
trale hensyn som ligger til grunn for utformingen
av petroleums- og energipolitikken. De betydelige
miljøutfordringene sektoren står overfor stiller
store krav til at virkemiddelbruken utformes slik
at de ulike målene kan nås til lavest mulig kostna-
der. Det er viktig at virkemiddelbruken blir tilpas-
set egenskapene ved det miljøproblemet en
ønsker gjøre noe med. Økonomiske virkemidler
vil bli brukt der det ligger til rette for dette. Det er
blant annet viktig at energiprisene i størst mulig
grad gjenspeiler miljøkostnadene.

Produksjon og bruk av energi er nært knyttet
til verdiskaping og velferdsnivå i et moderne sam-
funn. Dagens energitilbud og -etterspørsel er et
resultat av en rekke endringer i blant annet øko-
nomiske, demografiske og teknologiske faktorer.
Mulighetene til å påvirke fremtidig energibruk
avhenger således av alle disse forholdene, og
innebærer blant annet at tunge samfunnsmessige
drivkrefter i betydelig grad vil være med å
bestemme utformingen av miljøvernpolitikken.

Innen energiforsyningen må oppmerksomhe-
ten mot sikkerhet økes når utnyttelsen av produk-
sjonsanlegg og overføringskapasitet blir større.
Vannkraft står for en viktig del av verdiskapingen i
landet og skal komme alle til gode.
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5.3 Rapport om aktiviteten i 2000

Miljøskadelige utslipp fra petroleumsvirksomhe-
ten i Norge har økt mindre enn hva den økte pro-
duksjonen skulle tilsi. Myndighetenes virkemid-
delbruk og økt fokusering på miljøspørsmål er
blant de faktorer som har bidratt til denne positive
utviklingen. For enkelte parametre er imidlertid
den positive trenden de siste to til tre årene
snudd.

Miljøovervåking av petroleumsvirksomheten
på norsk sokkel er gjennomført av operatørselska-
pene i henhold til Forurensningsloven og ret-
ningslinjer fra Statens forurensningstilsyn. Revi-
dering av overvåkingsmanualen som operatørsel-
skapene er pålagt å følge fører til en mer regional
tilnærming, slik at petroleumsvirksomhetens
mulige påvirkning på miljøet blir sett i sammen-
heng over et større område.

Oljedirektoratet (OD) har også i år vært invol-
vert i miljøarbeidet innen petroleumssektoren.
Direktoratet kartlegger blant annet utslipp til luft,
utarbeider utslippsprognoser og evaluerer kostna-
der og andre konsekvenser av eksisterende eller
planlagte miljøtiltak. Direktoratet fører en konti-
nuerlig dialog med selskapene, blant annet for å
fremme investeringer og valg av teknologiske løs-
ninger som også er mest mulig miljøeffektive.

For å nå målene på miljøområdet er samspillet
mellom myndigheter og berørt industri helt sen-
tralt. Forumet Miljøsok ble opprettet i 1995 for å
styrke og følge opp dette samspillet.

Miljøsok fase 2 ble avsluttet i 2000 i form av en
rapport som blant annet inneholdt anbefalinger
for hvordan samarbeidet mellom industrien og
myndighetene kan videreføres.

Departementet har også for 2000 utgitt en
egen miljøpublikasjon for petroleumssektoren,
Miljø 2000. Publikasjonen inneholder en oversikt
over miljøsituasjonen i petroleumssektoren, utfor-
dringene fremover og hvordan industri og myn-
digheter kan møte disse.

I 1999 sto bruk av fyringsolje for nesten 7 pst.
av CO2-utslippene i Norge. Temperaturen i
fyringssesongen i 2000 var vesentlig høyere enn
normalt, noe som bidro til nedgang i forbruket av
fyringsolje og -parafin. Utslippene til luft knyttet til
bruk av fyringsoljer var derfor trolig betydelig
lavere i 2000 enn i 1999.

Loven om vassdrag og grunnvann (Vannres-
sursloven) trådte i kraft 1. januar 2001. Loven
avløste Vassdragsloven av 1940.

Loven vil i større grad ta hensyn til miljøet.
Blant annet foreslås det regler som skal hindre
inngrep som ødelegger eller forringer verneverdi-

ene i vassdragene. Det nye lovforslaget vil også i
større grad ta utgangspunkt i hva ulike vassdrag
kan tåle av inngrep og påvirkning.

Verneverdiene er i tillegg ivaretatt gjennom
konsesjonsbehandling av mikro- og minikraft-
verk, samt ved oppfølging av forbygningsplanene
i vernede vassdrag. Planer for differensiert for-
valtning av vernede vassdrag er blitt utarbeidet.
Prosjektarbeid knyttet til kartlegging av vernever-
dier langs vernede vassdrag i de tre nordligste fyl-
kene er blitt gjennomført. Natur- og miljøtilsyn i
henhold til pålagte konsesjoner ble i 2000 utført
på en rekke kraftanlegg.

Regjeringen støtter en rekke tiltak for å legge
om energibruk og -produksjon. I 2000 mottok
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) 231
søknader om tilskudd innenfor støtteordningene
for vindkraftanlegg og varmeanlegg basert på nye
fornybare energikilder, varmepumper og spill-
varme. Det ble gitt tilsagn på til sammen 85 mill.
kroner til 45 prosjekter. Dersom prosjektene blir
realisert vil de gi en produksjonsøkning på om lag
300 GWh/år varme basert på ny fornybar energi.

Det har i 2000 vært rettet en betydelig innsats
mot informasjon, kunnskapsoppbygging og nett-
verksbygging. En egen enøk-side for det offent-
lige enøk-arbeidet er etablert på internett. Veile-
deren for energiforvaltning i kommunene, utar-
beidet av NVE, ble testet ut i noen utvalgte
pilotkommuner.

Olje- og energidepartementet gir hvert år
støtte til forsknings- og utviklingsprosjekter som
blant annet skal belyse hvilken innvirkning petro-
leumsaktiviteten og energiforsyningen har på
miljø og samfunn. I 2000 ble det gitt økonomisk
støtte til Forskningsrådet program «Forurensnin-
ger - kilder, spredning og effekter». Formålet er å
frembringe ny kunnskap og å styrke den nasjo-
nale kompetansen på områdene forurensningskil-
der, spredning, eksponering og virkninger av for-
urensning på naturmiljøet herunder utslipp til sjø.
Departementet har også bevilget midler til
KLIMATEK-programmet, som har som formål å
styrke utvikling og bruk av teknologi som kan
redusere klimagassutslipp. Det har også vært viet
betydelig oppmerksomhet mot prosjekter relatert
til miljøvennlige gasskraftverk.

Departementet har videre støttet forskning og
utvikling knyttet til effektive og nye fornybare
energiteknologier (NYTEK) og effektive energi-
systemer (EFFEKT) der miljøforhold står sentralt.

Støtte er også gitt til SAMRAM-programmet,
som har som hovedmål å bygge opp og vedlike-
holde kunnskapsgrunnlaget for en bærekraftig
utvikling knyttet til produksjon og bruk av energi
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i Norge og i et regionalt og globalt perspektiv.
Gjennom NVE er det gitt støtte til forskningspro-
sjekter som skal gi økt kunnskap om miljømes-
sige konsekvenser av produksjon, distribusjon og
bruk av energi.

5.4 Tiltak som er aktuelle på kort og lang sikt 
for å løse eksisterende og forebygge nye 
miljø- og ressursproblemer

Utslipp fra petroleumsvirksomheten i Norge regu-
leres i stor grad gjennom Petroleumsloven og
Forurensningsloven. Forurensningsloven kan
benyttes til å regulere alle typer miljøskadelige
utslipp fra petroleumsvirksomheten, men brukes i
dag først og fremst overfor virksomheten til havs
og utslipp av nmVOC fra lasting av råolje. Anleg-
gene på land står overfor samme type virkemid-
delbruk som annen landbasert industri. I petrole-
umslovgivningen er prosessene knyttet opp mot
godkjenning av nye utbyggingsplaner (PUD/
PAD) sentrale. Anlegg plassert på land eller i sjø
innenfor grunnlinjen er også underlagt bestem-
melsene i Plan- og bygningsloven. I godkjennings-
prosessen av PUD/PAD kan det blant annet stil-
les betingelser knyttet til valg av tekniske løsnin-
ger som påvirker utslipp av ulike gasser.
Miljøhensyn i forbindelse med vassdrags- og
energivirksomheten ivaretas gjennom sektorlov-
givningen, Plan- og bygningsloven og Forurens-
ningsloven.

Departementet vil også påpeke at petroleums-
industrien kontinuerlig utvikler ny teknologi som
vil føre til positive miljøeffekter. Dette er tekno-
logi som ikke primært er utviklet med tanke på
miljøeffektene. Store deler av petroleumsfors-
kningen ligger derfor innenfor Regjeringens sat-
sing på forskning i skjæringsfeltet energi og miljø.
De positive miljøeffektene av ny teknologi vil i
årene som kommer sannsynligvis være større enn
miljøtiltak som gjennomføres i dag. Et eksempel
på slik teknologi er separatorer på havbunnen
eller i brønnen som skiller vann fra olje og gass,
og som deretter re-injiserer det produserte vannet
i reservoaret. I tillegg til at denne teknologien
betyr at det ikke lenger er nødvendig å slippe ut
produsert vann, vil den være mindre kraftkre-
vende enn om vannet på vanlig måte må separeres
på plattformen. Dette betyr en energibesparelse
og dermed lavere utslipp fra kraftproduksjonen
offshore.

For miljøskadelige utslipp av klimagasser er
CO2-avgiften det sentrale virkemiddelet. Både
brenning av gass og diesel på innretninger til havs
som brukes i petroleumsvirksomheten, mineral-

olje for drift av supplyflåten og fyringsoljer brukt
på land er pålagt CO2-avgift. Fra 1. januar 2001 er
CO2-avgiften på norsk kontinentalsokkel 72 øre
pr. liter olje/standard kubikkmeter gass.

Tilsvarende avgift for supplyflåten er 27 øre. I
St.meld. nr. 54 (2000-2001) foreslår Regjeringen at
CO2-avgiften for utslipp fra petroleumssektoren
videreføres inntil et nasjonalt system med omsett-
bare klimagasskvoter er på plass.

Det ligger et stort potensiale for ytterligere
reduksjoner av utslippene gjennom forbedring og
utvikling av ny teknologi. Viktige skritt kan tas
når det gjelder reduksjon av behovet for energi,
overføring av kraft fra land, økning av virknings-
graden ved kraftproduksjon, reduksjon av fakling
og injeksjon av CO2 i underjordiske formasjoner.
Oljeindustrien har gjennom rapporten MIL-
JØSOK fase 2 anslått de mulige reduksjonene av
klimagassutslipp i 2010 til om lag 18 pst. i forhold
til en prognose uten utslippsreduserende tiltak.
Regjeringen har i St.meld. nr. 54 (2000-2001) sig-
nalisert at den vil anspore til ytterligere utslipps-
reduksjon gjennom å stimulere til videre teknolo-
giutvikling innenfor sektoren.

I henhold til Protokollen om reduksjon av for-
suring, overgjødsling og bakkenært ozon av 1999
(Gøteborgprotokollen), er Norge forpliktet til å
redusere utslipp av NOx til 156 kt og utslipp av
nmVOC til 195 kt innen år 2010. Dette represente-
rer en reduksjon på henholdsvis 29 og 35 pst.
sammenlignet med utslippsnivået i 1990. For å
gjennomføre disse forpliktelsene vil det også være
nødvendig med tiltak i energisektoren.

Regjeringen har startet et arbeid for å utrede
virkemidler for å sikre at forpliktelsene kan nås på
en mest mulig effektiv måte. Et kvotesystem for
NOx på sokkelen er blant alternativene en vil vur-
dere i denne sammenheng, og Oljedirektoratet
arbeider nå med å utrede dette alternativet nær-
mere.

Myndighetene og Statoil inngikk våren 2001
en intensjonsavtale der Statoil forplikter seg til å
velge LNG framfor diesel på to nye supplyskip.
Utslippene av NOx på de nye skipene vil bli kuttet
med 85 pst. i forhold til konvensjonell dieseldrift.
Statoil vil kunne benytte de oppnådde NOx -
reduksjoner som de to supplybåtene til enhver tid
representerer som grunnlag for søknader om
tredjemannsløsninger på andre anlegg.

For å oppfylle eksisterende NOx-forpliktelse i
henhold til Sofiaprotokollen, vil Regjeringen vur-
dere å fremme ytterligere tiltak. For å få en bedre
oversikt over problemer og muligheter, ble det
høsten 2000 opprettet en arbeidsgruppe for NOx
bestående av Oljedirektoratet, de viktigste opera-



2001-2002 St.prp. nr. 1 87
Olje- og energidepartementet
tørselskapene og den viktigste turbinleverandø-
ren på norsk sokkel. Gruppen jobber med å iden-
tifisere kritiske problemer med de første lav-NOx
maskinene ut ifra driftserfaringer samt å få et
bedre bilde av totalkostnadene ved etterinstalle-
ring av lav-NOx turbiner. I tillegg arbeider grup-
pen med å få bedre hånd om utslippsberegnin-
gene og å skissere en tidsplan og strategi for for-
svarlig installering av den første lav-NOx versjon
av kombinerte gass- og dieselturbiner.

Norge klarte ikke å oppfylle den eksisterende
nmVOC-forpliktelsen i henhold til Geneveproto-
kollen innen tidsfristen (1999). Årsaken til dette
er at utslippene har vokst langt mer en man antok
da man påtok seg reduksjonsforpliktelsen. Mye av
veksten skyldes en utslippskilde (råoljelasting off-
shore) der det ikke har vært kommersielt tilgjen-
gelig teknologi for å redusere utslippene.

Norsk oljeindustri har nå, etter lang tids
arbeid, teknologi som kan bidra til at vi når vårt
utslippsmål om enn noen år for sent. Etter at for-
handlingene om en avtale mellom myndighetene
og oljeindustrien om å ta i bruk nyutviklet tekno-
logi for å gjenvinne oljedamp (nmVOC-utslipp) fra
råoljelasting ikke førte frem i 1999, blir disse
utslippene nå regulert gjennom utslippstillatelser
hjemlet i Forurensningsloven. Prognosen for
utslipp av nmVOC fra sektoren viser en sterkt
avtagende trend etter 2001. Dette skyldes både at
oljeproduksjonen forventes å nå sitt toppnivå i
løpet av få år, og at gjenvinningsutstyr forutsettes
installert i tråd med pålegget gitt i medhold av
Forurensningsloven.

Regulering av miljøskadelige utslipp til sjø vil
fortsatt skje gjennom utslippstillatelser, og man vil
arbeide for at bruk av kjemikalier reduseres i hen-
hold til filosofien om nullutslipp nedfelt i St.meld.
nr. 58 (1996-97). Nullutslipp kan nås ved en konti-
nuerlig reduksjon av miljøskadelige utslipp mot et
praktisk nullnivå, der miljøskadeligheten avhen-
ger av innholdet av potensielt miljøfarlige kjemi-
kalier i tillegg til sted og tid for utslippet. Operatø-
rene på norsk kontinentalsokkel er bedt om å rap-
portere til myndighetene om hvilke tiltak som er
satt i gang i forhold til nullutslippstrategien, og
myndighetene vil følge opp dette arbeidet gjen-
nom jevnlige møter med operatørene.

Det har vært bred enighet om at kunnskaps-
grunnlaget vedrørende langtidseffekter av utslipp
til sjø har vært mangelfullt, og at innsatsen som
gjøres på området burde organiseres på en mer
hensiktsmessig måte. En arbeidsgruppe, med
representanter fra forskningsmiljøene, berørte
myndigheter og industri, har høsten 2000 og
våren 2001 arbeidet med å vurdere hvor kunn-

skapsbehovet er størst, hvordan man kan koordi-
nere ulike involverte instanser og hvordan man
kan samarbeide på en mer rasjonell måte enn tidli-
gere. Arbeidet som er gjort er et godt utgangs-
punkt for videre prioriteringer når det gjelder
forskning på langtidsvirkninger av utslipp til sjø,
og utgjør et viktig grunnlag for videre oppfølging
fra myndighetene.

Miljøhensynet blir ivaretatt gjennom konse-
sjonsbehandlingen både når det gjelder vannkraft-
prosjekter og prosjekter som behandles etter
energiloven, som for eksempel vindkraft og kraft-
ledninger. Lovverket gir anledning til å sette en
rekke vilkår som tar hensyn til miljøet.

Regjeringen vil ta mer hensyn til urørt natur
enn tidligere når det gjelder vannkraftutbyggin-
ger. Saltfjell/Svartisen-prosjektene, Beiarn, Bjøl-
låga og Melfjord, ble behandlet i Stortinget
30. mai 2001, jf. St.meld. nr. 37 (2000-2001) Om
vasskrafta og kraftbalansen og Innst. S. nr. 263
(2000-2001). I stortingsmeldingen gikk Regjerin-
gen inn for å instruere Statkraft SF om å skrin-
legge vannkraftprosjektene i Beiarn, Bjøllåga og
Melfjord. Stortinget har sluttet seg til Regjerin-
gens tilråding.

Videre har Regjeringen avslått søknaden om
konsesjon fra Meraker Brug om vassdragsregule-
ring og bygging av kraftverk i Homlavassdraget i
Sør-Trøndelag og søknad fra Kvinnherad Energi
AS om nye utbyggingsprosjekter i Hattebergvass-
draget.

St.meld. nr. 37 (2000-2001) tok opp spørsmål
om rullering av Samlet plan og verneplanene. For
å sikre en helhetlig forvaltning av vannressursene
foreslo Regjeringen en vesentlig omlegging av
Samlet plan for vassdrag. Samlet Plan ble foreslått
lagt om fra å være et prosjektorientert plansystem
til en vassdragsbasert ressursoversikt. Videre vil
Regjeringen legge frem forslag til en supplering
av Verneplanen med de kraftutbyggingsprosjek-
tene som vil få mest negative virkninger og ulem-
per for miljøet. Det tas sikte på at forslag til omleg-
ging av Samlet Plan for vassdrag og forslag til sup-
plering av Verneplanen for vassdrag sammen med
andre pulje med nasjonale laksevassdrag skal leg-
ges frem for Stortinget innen utgangen av 2003.

Regjeringen vil videreføre en positiv holdning
til utbygging av mikro- og minikraftverk og stimu-
lere til å utnytte det store potensialet for utbe-
dring og opprustning av eksisterende vannkraft-
verk.

EUs vanndirektiv vil i fremtiden legge føringer
også for norsk vannressursforvaltning. Gjennom
vedtagelsen av vannressursloven som trådte i
kraft 1. januar 2001 har Norge på plass et
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moderne og godt egnet styringsverktøy som i stor
grad vil ivareta de hensyn som dekkes av EUs
vanndirektiv. NVE er fagdirektoratet som ivaretar
generelle vannressursspørsmål, herunder vann-
kraftsektoren. NVE må imidlertid samarbeide
med andre direktorater som også har forvalt-
ningsansvar innenfor de rammer som EUs vanndi-
rektiv dekker. NVE har et ansvar for oppfølgingen
av ny vannressurslov, verneplanutvidelsene,
avviklingen av Samlet Plan samt effektiviseringen
av konsesjonsbehandlingen.

Regjeringen skal videreføre en aktiv politikk
for en omlegging av energibruk og produksjon.
Virkemidlene knyttet til omleggingen er i dag ret-
tet inn mot forbruksrettede tiltak som informa-
sjon, kunnskapsoppbygging og nettverksbygging,
og produksjonsrettede tiltak som investerings-
støtte til varme- og vindkraftanlegg samt støtte til
introduksjon av nye energiteknologier og natur-
gass.

For å styrke arbeidet med en miljøvennlig
omlegging av energibruk og energiproduksjon
ble Enova SF stiftet sommeren 2001.

Det vises for øvrig til omtalen under del I,
kap. 3 Fornyelse av offentlig sektor og under
kap. 1825 Omlegging av energibruk og energipro-
duksjon. NVE vil etter 2001 forsatt ha ansvar for å
gi konsesjoner, drive monopolkontroll og helhet-
lig energiplanlegging. NVE skal også ha vass-
drags- og energifaglig kompetanse med høy stan-
dard. Det betyr at NVE fremdeles skal ha kompe-
tanse på å forvalte virkemidler med betydning for
omlegging av energibruk og energiproduksjon.

Energi- og miljøkomiteen har bedt Regjerin-
gen om å utrede et pliktig grønt sertifikatmarked
tilsvarende det som er under utvikling i EU, der
det settes krav til leveranse av en viss andel forny-
bar energi til sluttbruker jf. Innst. S. nr. 9(2000-
2001). Departementet har startet et arbeid med å
utrede hvor effektivt et slikt virkemiddel er i for-
hold til andre virkemidler i energi- og miljøpolitik-
ken, og hvordan et slikt virkemiddel i hovedtrekk
kan utformes.

Bruk av naturgass vil spille en viktig rolle i en
mer miljøvennlig miljøpolitikk. Bruk av gass vil på
mange områder erstatte mer forurensende energi
og bidra til reduserte utslipp. Regjeringen mener
at satsing på naturgass vil være et viktig element i
politikken knyttet til omlegging av energibruk og
energiproduksjon. Naturgasspolitikken skal være
en integrert del av energi-, industri- og transport-
politikken.

Regjeringen ble av energi- og miljøkomiteen,
jf. Innst. S. nr. 9 (2000-2001) bedt om å legge fram
en stortingsmelding om en helhetlig strategi for

bruk av gass i Norge. Arbeidet med denne mel-
dingen er i gang og andre departementer er truk-
ket med i arbeidet. I meldingen vil det bli gitt en
bred framstilling av sentrale problemstillinger
knyttet til bruk av naturgass i Norge. Meldingen
legges frem i vårsesjonen 2002.

Regjeringen ønsker å legge til rette for at
naturgass skal kunne tas i bruk til kraftproduk-
sjon innenlands. Gasskraft i Norge vil styrke for-
syningssikkerheten for elektrisk kraft og bidra til
å erstatte mer forurensende kraftproduksjon i det
europeiske kraftmarkedet. Samtidig vil bygging
av gasskraftverk være viktig for utvikling av norsk
teknologisk og industriell kompetanse knyttet til
bruk av gass.

Norsk produksjon av elkraft basert på natur-
gass vil konkurrere med elektrisitet produsert i et
felles europeisk marked basert på blant annet
kull, og vil således bidra til lavere utslipp av klima-
gasser globalt. Dette vil være et positivt bidrag til
det globale miljøet.

Det er samtidig et krav at all bruk av naturgass
i Norge skal innordnes Norges internasjonale kli-
maforpliktelser. Når Kyotoprotokollen trer i kraft,
vil den innebære at industrilandene må redusere
sine utslipp i samsvar med forpliktelsene i proto-
kollen. Det betyr at en eventuell økning i CO2-
utslippene på et område, må motsvares av reduk-
sjoner på andre områder, enten i Norge eller i
andre land, slik Kyotoprotokollen åpner for. Fra
det tidspunkt Kyotoprotokollen trer i kraft, vil der-
for gasskraftverkene i alle land møte skjerpede
krav til utslippsreduksjoner.

Det foreligger flere planer om bygging av
gasskraftverk i Norge. 6. juli 2001 ble saken om
utslippstillatelser for Naturkraft AS sine to gass-
kraftverk ferdigbehandlet. Dette gjelder gass-
kraftverkene på Kårstø i Rogaland og på Kollsnes
i Hordaland. Gasskraftverkene vil benytte dagens
best tilgjengelige teknologi, men det er forutsatt
at Naturkraft legger til rette for separasjon og
deponering av CO2 og deltar aktivt i forskning og
utvikling av denne teknologien.

Regjeringen vil styrke arbeidet for at Norge og
norske teknologimiljøer, i samarbeid med andre
land, skal få en sterk posisjon i utvikling av tekno-
logi som kan redusere CO2-utslippene fra kraft-
produksjon.

Utviklingen av slik teknologi vil fortsatt kreve
betydelig forskning og finansiell satsing før den
kan bli kommersielt anvendelig. I budsjettet for
2001 økte Regjeringen bevilgningene til videreut-
vikling av renseteknologi for gasskraftverk med
20 mill. kroner. Regjeringen tar sikte på å øke
bevilgningene ytterligere i de kommende årene.
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Det legges opp til en satsing der utvikling og
utprøving av teknologier for reduksjon av CO2-
utslipp fra kraftproduksjon skal stå sentralt,
sammen med forskning og utvikling av løsninger
knyttet til deponering eller anvendelse av CO2.
Norges forskningsråd kan være en naturlig koor-
dinator for satsingen.

Regjeringen har trukket frem forskning i skjæ-
ringsfeltet energi og miljø som ett av fire priori-
terte områder i forskningspolitikken. Utvikling av
teknologier som kan bidra til å begrense energi-
forbruket, produsere energien mest mulig effek-
tivt og miljøvennlig, og produsere mer miljøvenn-
lig energi på en effektiv måte står helt sentralt. I
Forskningsrådets nye modell «FoU for nærings-

rettet verdiskapning» blir dette ivaretatt innenfor
programmet «Energi, miljø, bygg og anlegg».

Den samfunnsfaglige fokuseringen på energi-
og miljøområdet blir hovedsakelig ivaretatt i Fors-
kningsrådets SAMSTEMT-program. Også når det
gjelder den forvaltningsrettede energi- og vass-
dragsforskningen som foregår i regi av NVE, er
det energisektorens innvirkninger på miljøet som
står i fokus.

For 2001 ble det bevilget 20 mill. kroner til et
pilotprosjekt for bygging av gassrør i Bergensom-
rådet. Et slikt prosjekt vil være med å bidra til at
naturgass blir presentert for nye brukergrupper.
Fra og med 2002 vil Enova overta ansvaret for
støtte til infrastruktur for naturgass.
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6 Gjennomgang av Statnett SFs 
organisering og oppgaver

6.1 Innledning og bakgrunn

6.1.1 Bakgrunn

På bakgrunn av utviklingen i kraftmarkedet siden
1992, foreslo departementet i St.prp. nr. 61 (1999-
2000) Omprioriteringer og tilleggsbevilgninger på
statsbudsjettet 2000 enkelte mindre endringer i
Statnetts brukerråds virkemåte og sammenset-
ning, samt en nærmere presisering av brukerrå-
dets arbeidsområde. I Innst. S. nr. 220 (1999-2000)
heter det følgende:

«Flertallet er enig i at kraftmarkedet har gjen-
nomgått en betydelig utvikling siden 1992.
Flertallet finner av samme grunn og Stortin-
gets behandling av eiermeldingen, St.meld.
nr. 40 (1997-1998), tiden inne til en revurdering
av St.prp. nr. 100 (1990-91) og forutsetter en
gjennomgang av både Statnetts roller, utøvelse
av forvaltning og eierskap og brukernes plass
i et nyorientert Statnett. Flertallet vil ikke
kunne tilrå en endring av status til brukerrå-
dets leder før en slik vurdering foreligger.

Flertallet finner det imidlertid rimelig at
Statnettkundenes fellesorganisasjon (SFO),
som representerer hovedtyngden av Statnetts
kunder, får en sentral plass i dagens bruker-
råd.»

Som følge av Stortingets vedtak, ble brukerrå-
dets sammensetning endret med virkning fra juni
2000. De øvrige endringene avventer herværende
gjennomgang av Statnetts oppgaver og organisering.

Statnett og de organisasjoner som er represen-
tert i brukerrådet ble høsten 2000 bedt om å
komme med sine vurderinger av de forhold som
Stortinget ønsket en gjennomgang av.

Departementet mottok synspunkter fra For-
brukerrådet, Næringslivets Hovedorganisasjon
(NHO), Energiforsyningens Fellesorganisasjon
(Enfo), Energiverkenes Landsforening (EVL),
Prosessindustriens Landsforening (PIL), Statnett-
kundenes Fellesorganisasjon (SFO) og Statnett
SF. Enfo og EVL ble fra 1. januar 2001 slått
sammen til Energibedriftenes Landsforening
(EBL). Departementet har i tillegg fått innspill fra
noen av organisasjonene i etterkant av høringen.
Organisasjonenes synspunkter er gjengitt under
de ulike temaene.

6.1.2 St.prp. nr. 100 (1990-91) Omorganisering av 
Statkraft

St.prp. nr. 100 (1990-91) Omorganisering av Stat-
kraft var grunnlaget for å omdanne Statkraft fra å
være en del av statsforvaltningen til å bli en selv-
stendig juridisk enhet, jf. Innst. S. nr. 28 (1991-92).
Samtidig ble statens kraftproduksjon (konkurran-
seutsatt virksomhet) og statens anlegg for overfø-
ring av kraft (monopolvirksomheten) skilt i sepa-
rate statsforetak; Statkraft og Statnett. Statnett
startet sin virksomhet 1. januar 1992.

Omorganiseringen av Statkraft var viktig for å
oppnå en utvikling i kraftmarkedet i tråd med
intensjonene i energiloven som hadde trådt i kraft
1. januar 1991. Selskapsmessig skille av statens
eierskap i kraftforsyningen ble ansett som hen-
siktsmessig blant annet for å unngå mistanke om
kryssubsidiering mellom den konkurranseut-
satte virksomheten og monopolvirksomheten.
Omorganiseringen medførte også et skille mel-
lom forvaltnings- og forretningsmessige oppga-
ver. Grunnlaget for et velfungerende kraftmarked
er lik markedsadgang til nettet for alle aktører, så
vel produsenter som forbrukere. Uavhengighet
mellom nett og produksjon er derfor et sentralt
element. I St.prp. nr. 100 (1990-91) begrunnes
dette blant annet som følger:

«Det sentrale overføringssystemet bør være
mest mulig uavhengig av produksjonsenheten
fordi:
– det skal være et nøytralt, landsdekkende

hjelpemiddel for kraftprodusenter og kraft-
kjøpere

– det er et naturlig monopol med priser på tje-
nestene som må overvåkes nøye av myn-
dighetene og av brukerene.»

Statnett er gjennom St.prp. nr. 100 (1990-91)
gitt det sentrale ansvaret for driftskoordineringen,
oppgaven som eier av statens del av sentralnettet,
samt ansvaret for sentralnettsordningen og kraft-
systemplanlegging i sentralnettet.

Når det gjelder driften av Statnett, ble det
understreket at naturlige monopoler ikke må tilla-
tes å utnytte sin sterke posisjon i markedet, men
drives med sikte på en rimelig forrentning på
investert kapital. Å sikre kostnadseffektiv og ikke-
diskriminerende utnyttelse av alle deler av nett-
systemene, er en viktig målsetting for myndighe-
tene. Det ble vist til at Statnett ikke må utnytte sin
posisjon som monopolist til å avstå fra nødvendige
nettinvesteringer eller kreve høyere tariffer enn
det er kostnadsmessig grunnlag for. Foretaket må
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holde så lave kostnader som mulig samtidig som
kravene til sikkerhet og kvalitet overholdes.

Organisering som statsforetak innebærer at
staten er eneeier, og at ingen andre kan gå inn
som eiere. Eieransvaret forvaltes av Olje- og ener-
gidepartementet. Det kan ikke åpnes konkurs og
gjeldsforhandlinger i et statsforetak. Staten har et
betydelig ansvar for å oppfylle foretakets forplik-
telser.

Departementets myndighet overfor foretaket
utøves gjennom foretaksmøtet, som er foretakets
høyeste organ. Foretaksmøtet fastsetter vedtek-
ter, velger styret og kan gi instrukser overfor fore-
taket.

Styret i foretaket representerer staten som
eier. Med unntak av de ansattes representanter, er
det foretaksmøtet som velger styret. Styret skal
ha en representant fra brukerne. Styret har ansva-
ret for den forretningsmessige ledelsen av foreta-
ket, og har det overordnede ansvaret for at foreta-
ket drives mest mulig regningssvarende innenfor
de rammer som er fastsatt i foretakets vedtekter
og retningslinjer fastsatt av foretaksmøtet. Styret
har en betydelig handlefrihet. I henhold til statsfo-
retaksloven skal saker som antas å være av
vesentlig betydning for foretakets formål eller
som i vesentlig grad vil endre virksomhetens
karakter forelegges departementet. Dette gir
departementet mulighet til å gripe inn gjennom
foretaksmøtet dersom styrets forslag ikke er på
linje med det departementet mener er foretakets
oppgave.

For å sikre brukerne et reelt innsyn i foreta-
kets virksomhet ble det opprettet et brukerråd
med deltakelse fra de viktigste brukergruppene i
sentralnettet. Det ble presisert at brukere også
omfatter sluttbrukere, ikke bare energiverkene.

Brukerrådet fikk forslags- og innstillingsrett
overfor Statnetts styrende organer. Brukerrådets
leder har møte- og talerett i Statnetts styre. Rådet
skal primært ta opp og behandle saker som er av
stor økonomisk betydning for brukerne av sen-
tralnettet. Rådet skal også kunne ta opp andre for-
hold som er av stor prinsipiell betydning. Rådet
skal normalt ikke ta opp spørsmål knyttet til den
operative driften av Statnett, det er et ansvar som
tilligger foretakets daglige ledelse. Et flertall i
brukerrådet kan klage saker direkte inn for
departementet.

Det ble lagt vekt på at brukerrådet skulle
bidra til en effektiv kontroll av nettforetakets dis-
posisjoner, og være et supplement til NVEs mono-
polkontroll.

Brukerrådet har fem medlemmer og oppnev-
nes av foretaksmøtet for perioder på to år. Siden

sommeren 2000 har brukerrådet hatt to medlem-
mer fra Enfo (fra 1. januar 2001 ble Enfo slått
sammen med EVL til EBL), ett medlem fra SFO,
ett medlem fra NHO og ett medlem fra Forbru-
kerrådet. NHO innstiller normalt sin representant
fra PIL. Medlemmene er representanter for sine
respektive organisasjoner.

6.1.3 Statnetts regulerte monopol- og myndig-
hetsoppgaver

Statnett er tillagt oppgaven som systemansvarlig i
det norske kraftsystemet, oppgaven som sentral-
nettsoperatør, ansvaret for kraftsystemplanleggin-
gen i sentralnettet, samt ansvaret for regulerkraft-
markedet og tilhørende avregning. Statnett er i til-
legg en betydelig netteier. Videre er Statnett ilagt
oppgaver i forbindelse med beredskaps- og rasjo-
neringssituasjoner.

Statnetts virksomhet og oppgaver er regulert i
energiloven og tilhørende forskrifter.

Oppgavene som systemansvarlig, sentralnetts-
operatør og ansvaret for regulerkraftmarkedet er i
dag tillagt Statnett som vilkår i omsetningskonse-
sjonen etter energiloven. Endringene i energilo-
ven som etter planen skal tre i kraft fra 1. januar
2002 medfører at departementet skal utpeke sys-
temansvarlig og avregningsansvarlig, jf. Ot.prp.
nr. 56 (2000-2001) og Innst. O. nr. 112 (2000-
2001). Statnett vil fortsatt ha omsetningskonse-
sjon for sin oppgave som netteier, der blant annet
oppgaven som sentralnettsoperatør vil være et vil-
kår.

Departementet og Norges vassdrags- og ener-
gidirektorat (NVE) skal med hjemmel i energilo-
ven fastsette egne forskrifter om systemansvaret.
NVEs forskrifter skal erstatte gjeldende retnings-
linjer. Forskriftene skal etter planen tre i kraft fra
1. januar 2002.

Systemansvaret

Et overordnet ansvar for driftskoordineringen
gjennom systemansvaret, er en nødvendig forut-
setning for et samfunnsmessig rasjonelt kraftsys-
tem. Koordineringen skal sikre momentan
balanse mellom samlet produksjon og forbruk.
Driftskoordineringen omfatter samordning av dis-
posisjonene til alle aktørene i kraftmarkedet. Sys-
temansvarlig legger dermed til rette for en til-
fredsstillende leveringskvalitet i alle deler av lan-
det.

Statnett er ansvarlig for systemsikkerheten i
det norske kraftsystemet på kort og lang sikt, jf.
St meld nr 29 (1998-99) Om energipolitikken. I
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Ot.prp. nr. 56 (2000-2001) ble det derfor under-
streket at systemansvaret også omfatter et ansvar
for å sikre momentan balanse i fremtiden.

Systemansvaret omfatter hele det norske
kraftsystemet. Den operative utøvelsen av system-
ansvaret vil imidlertid i hovedsak være knyttet til
sentral- og regionalnettene, men er ikke avgren-
set til dette. Statnett har også ansvar for å legge til
rette for den fysiske kraftutvekslingen med utlan-
det.

Et effektivt systemansvar er viktig for å oppnå
et effektivt kraftmarked. Systemansvarlig har
imidlertid ikke det overordnede ansvaret for at
kraftmarkedet fungerer effektivt. Det er myndig-
hetenes ansvar å sørge for å utvikle rammebetin-
gelser slik at markedet kan fungere effektivt, jf.
Ot.prp. nr. 56 (2000-2001).

Systemansvarlig benytter blant annet fysiske
kraftmarkeder i utøvelsen av systemansvaret.
Statnett skal av den grunn bidra til at det fysiske
kraftmarkedet fungerer på en tilfredsstillende
måte. Systemansvarlig har også ansvaret for å
utvikle og ta i bruk andre virkemidler for å ivareta
systemansvaret på en samfunnsmessig rasjonell
måte. Eksempler på andre virkemidler kan være
kjøp av rettigheter til produksjonskapasitet og
lastutkobling hos produsenter og forbrukere. Vir-
kemidlene som benyttes skal i størst mulig grad
være basert på markedsmessige prinsipper.

Systemansvarlig skal overvåke utviklingen i
kraftsystemet og holde myndighetene løpende
orientert om den fremtidige energi- og effektba-
lansen.

En samfunnsmessig rasjonell kraftforsyning
forutsetter et riktig dimensjonert nett og et vel-
fungerende kraftmarked. Systemansvarlig skal
bidra til at overføringsnettet bygges ut på en sam-
funnsmessig rasjonell måte, herunder har system-
ansvarlig et spesielt ansvar for å overvåke de
totale samfunnsøkonomiske kostnadene ved flas-
kehalser og bidra til at samfunnsmessig rasjonelle
investeringer gjennomføres. Ved knapphet på
overføringskapasitet skal Statnett vurdere ulike
alternativer, eksempelvis systemmessige tiltak,
investeringer i nett og nye utenlandsforbindelser.
Som grunnlag for investeringsbeslutninger må
Statnett gjennomføre de nødvendige samfunnsø-
konomiske analyser. Systemansvaret innebærer i
seg selv ingen formell investeringsplikt.

Oppgaven som systemansvarlig medfører at
Statnett utfører myndighetsoppgaver som griper
inn i retter og plikter både i forhold til aktørene i
kraftmarkedet, og i forhold til andre netteiere. Det
er derfor viktig at systemansvarlig opptrer ikke-
diskriminerende og er uavhengig i forhold til

aktørene i kraftmarkedet, herunder blant annet
stiller alle aktørene overfor samme kriterier. For å
sikre den systemansvarliges nøytralitet er det vik-
tig at systemansvarlig ikke har økonomiske inter-
esser i den ordinære kraftomsetningen. System-
ansvarlig må heller ikke diskriminere brukere av
nettet, produsenter, kraftomsettere eller netteiere.

Systemansvarlig kan gi pålegg til de som helt
eller delvis eier eller driver nett, produksjon eller
organisert markedsplass, samt omsettere og slutt-
brukere i forbindelse med utøvelse av systeman-
svaret. Dette kan være aktuelt både forut for, i og i
etterkant av driftstimen. Videre kan systeman-
svarlig i helt spesielle driftssituasjoner rekvirere
kraft eller koble ut forbruk i korte perioder. Opp-
gaven som systemansvarlig gir ikke hjemmel for
rasjonering eller rekvisisjon over lengre perioder.
I en rasjoneringssituasjon vil den systemansvar-
lige likevel ha en viktig funksjon gjennom å bistå
rasjoneringsmyndigheten ved å utføre oppgaver
etter beslutninger og retningslinjer fra rasjone-
ringsmyndigheten.

Oppgaven som systemansvarlig innebærer at
Statnett utøver offentlig myndighet. Forholdet til
forvaltningsloven er nærmere drøftet i Ot.prp.
nr. 56 (2000-2001). Departementet viser her til at
det ved utøvelse av systemansvaret av hensyn til
tidsaspektet ikke vil være praktisk mulig for syste-
mansvarlig å følge forvaltningslovens regler. Det
er derfor lagt opp til at systemkritiske avgjørelser
fattet av systemansvarlig skal unntas fra forvalt-
ningsloven kap. IV-VI og VIII.

Statnett er part i systemdriftsavtalen med de
øvrige systemansvarlige i Norden. NVE skal infor-
meres om alle endringer i systemdriftsavtalen, og
vesentlige endringer i avtalen skal godkjennes av
NVE. Bestemmelsene i energiloven gjelder for
utøvelse av systemansvaret i Norge, uavhengig av
hvem som er systemansvarlig. Det er i Ot.prp.
nr. 56 (2000-2001) understreket at hverken lov-
tekst eller premisser er utformet på en måte som
hindrer utvikling mot et felles nordisk systeman-
svar.

Avregning

Den enkelte netteier, inkludert Statnett, har
ansvaret for å måle hvor mye kraft som leveres
inn og tas ut av nettet.

Statnett har ansvar for å forestå all avregning
av regulerkraft. Som følge av kraftmarkedets vir-
kemåte, vil det være avvik mellom kraftkontrak-
tene og faktisk innmating og uttak. Det er derfor
nødvendig å måle forbruk og produksjon og
beregne avviket.
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Statnett er i dag også ilagt ansvaret for å drive
systemstøtte for standardisert elektronisk dataut-
veksling (Ediel).

Netteier

Statnett er gjennom St.prp. nr. 100 (1990-91) gitt
oppgaven som eier av statens del av overførings-
nettet. Det ble blant annet forutsatt at Statnett
skal være ansvarlig for gjennomføringen av nyin-
vesteringer.

Statnett eier i dag om lag 84 pst. av sentral-
nettsanleggene i Norge, herunder utenlandsfor-
bindelsene. De resterende sentralnettsanleggene
er fordelt mellom 26 andre netteiere. I tillegg eier
foretaket noe regionalnettsanlegg. Statnetts regio-
nalnettsanlegg, eksklusive transformatorer, ligger
i dag i Sogn og Fjordane, Telemark, Oppland,
Hedmark, Buskerud, Sør-Trøndelag og Nordland.

Som netteier har Statnett samme oppgaver, og
er underlagt samme regulering som andre
netteiere. Dette omfatter blant annet planlegging,
prosjektering og bygging av nyanlegg, reinveste-
ringer, samt drift og vedlikehold av eksisterende
anlegg.

Oppgaven som netteier medfører blant annet
at Statnett må utarbeide kraftsystemplaner for
sentralnettet. Langsiktig og strategisk planleg-
ging er nødvendig for å vurdere videre utbyg-
gings- og moderniseringsbehov i sentralnettet.

Statnett har operatøransvaret for sentralnetts-
ordningen. Sentralnettet er et landsdekkende,
sammenhengende system som inngår i en felles
avregning av transporttjenester (fellesnett). Stat-
nett har avtaler med de øvrige sentralnettseierne
om innleie av sentralnettsanlegg. Sentralnettsope-
ratøren har også ansvar for tariffering, måling og
avregning samt å håndtere tap i sentralnettet.

Det føres eget regnskap for sentralnettsord-
ningen. Regnskapet består av inntekter for bruk
av nettet, kostnader for leie av overføringsanlegg,
operatørkostnader til Statnett samt finansposter.
Ordningen skal over tid gi et nullresultat.

6.1.4 Økonomisk regulering

Statnetts inntekter er regulert av NVE. Målet med
reguleringen er å sikre at foretaket har incentiver
til effektiv utvikling, utnyttelse og drift av egne
nettanlegg, samtidig som systemansvaret utøves
på en effektiv måte.

At NVE fastsetter en samlet inntektsramme
for Statnetts virksomhet, bidrar blant annet til at
kostnader knyttet til utøvelse av systemansvaret

må sees i sammenheng med investeringer i nett.
Reguleringen skal på denne måten bidra til å gi
Statnett bedriftsøkonomiske incentiver som er
forenlig med samfunnsøkonomisk effektiv utø-
velse av virksomheten. Som øvrige netteiere har
Statnett, i henhold til forskriften til energiloven,
over tid krav på rimelig avkastning på investert
kapital gitt effektiv drift.

Inntektsrammene fastsettes for perioder på
minimum fem år, og skal revideres fra 2002. Revi-
dering av Statnetts inntektsramme er utsatt til
2003, blant annet for å kunne ta hensyn til den nye
forskriften for systemansvaret. Effektiviteten til
Statnett vil bli sammenlignet med effektiviteten til
tilsvarende nettselskaper i andre land. Effektivi-
tetsanalysen er grunnlaget for fastsettelse av
effektivitetskravet, og er viktig for å kunne vur-
dere hvor godt Statnett utøver sine oppgaver.

Statnetts samlede inntektsramme for 2001 er
2 141 mill. kroner, hvorav om lag 377 mill. kroner
knytter seg til Statnetts regionalnettsanlegg. Av
inntektsrammen knyttet til regionalnettsanlegg er
om lag 80 pst. knyttet til transformatorer/brytere
og om lag 20 pst. knyttet til regionalnettslinjer.

Samlet inntektsramme for alle sentralnettsan-
legg i 2001 er 2 290 mill. kroner. Det tilsvarer om
lag 15,5 pst. av de samlede inntektsrammene for
alle norske nettselskaper.

6.1.5 Andre aktiviteter

I tillegg til virksomhetene omtalt i kapittel 6.1.3
har Statnett de heleide datterselskapene Statnett
Entreprenør AS, Statnett Rederi AS og Statnett
Forsikring AS. Statnett eier også 50 pst. av den
nordiske kraftbørsen Nord Pool ASA, der Svenska
Kraftnät eier de resterende 50 pst.

Statnett Entreprenør AS utfører oppdrag innen
planlegging, utbygging og vedlikehold av overfø-
ringsanlegg. Statnett Rederi AS eier et tung-
transportskip, og er en del av foretakets entrepre-
nørvirksomhet. Statnett Forsikring AS er foreta-
kets eget forsikringsselskap.

Statnett har om lag 520 ansatte, hvorav 326
arbeider ved hovedkontoret og den regionale
driftssentralen i Oslo. Ved de regionale driftssen-
tralene på Sunndalsøra og i Alta arbeider det hen-
holdsvis 33 og 31 personer, mens de resterende
130 arbeider hovedsakelig med vedlikehold ellers
i landet. I tillegg er det 260 ansatte i Statnett
Entreprenør, hvorav 26 arbeider i Oslo og 234
arbeider i landet for øvrig.

Ved Nord Pool er det 80 ansatte, hvorav om
lag 55 i Norge.
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6.2 Statnetts organisering

6.2.1 Høringsuttalelser

Forbrukerrådet skriver blant annet følgende:

«Forbrukerrådet oppfatter at Statnett fyller sin
rolle som nøytral netteier på en god måte og at
dette er en viktig grunn til den positive utviklin-
gen vi har hatt etter at vi fikk Energiloven. Et
sterkt Statnett som nøytral netteier og system-
ansvarlig, mener Forbrukerrådet er en viktig
forutsetning for å fortsette denne utviklingen.»

EVL skriver følgende:

«Det er viktig at rollen som sentralnettseier og
driver rendyrkes og holdes adskilt fra øvrige
virksomheter for å sikre at det ikke oppstår
mistanke om kryssubsidiering eller andre
effektivitetshindringer.»

EVL er videre av den oppfatning at Statnett
bør konsentrere seg om oppgavene i sentral-
nettet.

NHO skriver følgende:

«For overføring er det et grunnleggende krav
at det skal skilles strengt mellom rollen som
systemoperatør og netteier. Det er viktig at
sentralnettsrollen rendyrkes og at ulike funk-
sjoner blir skilt fra hverandre på en måte som
sikrer at det ikke oppstår mistanke om man-
glende habilitet. Både effektivitet og nøytralitet
må ivaretas på en god måte, samt hensynet til
markedsadgang for aktørene i kraftmarkedet.»

PIL skriver blant annet følgende:

«Som representant for en stor gruppe brukere
av Statnetts tjenester er et viktig anliggende for
PIL at Statnett fungerer så effektivt som mulig,
at sentralnettsfunksjonen rendyrkes og at de
ulike funksjonene blir skilt fra hverandre på en
slik måte at det ikke oppstår mistanke om man-
glende habilitet.»

PIL viser videre til at de også tidligere har gitt
uttrykk overfor Statnett at det både for kunden og
for Statnett er en fordel om Statnetts roller også er
reflektert direkte i hvordan Statnett er organisert,
men at det avgjørende er hvordan Statnett løser
sine oppgaver internt, slik at kravene til effektivi-
tet og nøytralitet oppfylles på en god måte.

Enfo er av den oppfatning at myndighetspå-
lagte oppgaver skal organiseres på en klar, nøytral
og ikke-diskriminerende måte. Videre skriver
Enfo følgende:

«Enfo er opptatt av at det er mulig å skille mel-
lom Statnett som netteier og Statnett som sys-
temoperatør i forretningsmessig sammen-
heng. Samtidig er det viktig å utnytte fordelene
med nærhet mellom Statnett som netteier og
Statnett som systemoperatør der de samfunns-
økonomiske forhold er av avgjørende betyd-
ning.

Enfo er derfor av den oppfatning at kravet om
nøytralitet til Statnett, tilsier at de myndighets-
pålagte oppgaver må synliggjøres i organisa-
sjonen.»

SFO viser til at rollene som netteier, systeman-
svarlig og sentralnettsoperatør har forskjellig
utgangspunkt, forskjellige rammer og forskjellige
eksterne relasjoner, og at forskjellige økonomiske
mål gir vanskelige rollekonflikter.

Videre skriver SFO at det er en nødvendig for-
utsetning at Statnett opptrer nøytralt i forhold til
alle netteiere ved utøvelse av sin rolle som sentral-
nettsoperatør og systemansvarlig, inklusive Stat-
nett selv som netteier. Etter SFOs mening er det
vanskelig å påberope seg nøytralitet uten at syste-
mansvarlig er mer tydelig synliggjort i Statnetts
organisasjon. Nåværende organisasjon og eier-
skap i både sentral- og regionalnett gir ikke til-
fredsstillende grunnlag for tiltro til at Statnett opp-
trer med nødvendig nøytralitet.

SFO konkluderer som følger:

«Rollen som systemansvarlig bør skilles ut
som egen juridisk enhet for å bidra til nøytral
opptreden i forhold til alle netteiere, og som et
ledd i å legge til rette for en utvikling mot en fel-
les nordisk systemoperatør.»

Statnett mener at det norske kraftsystemet er
best tjent med at Statnett som tilrettelegger for
kraftmarkedet er organisert som et systemansvar-
lig nettselskap. En slik løsning sikrer nøytralitet i
forhold til alle markedsaktørene. Løsningen gir
effektivitet ved at Statnett har tilgang på de nød-
vendige virkemidler fra systemtjenester via ny
teknologi til investering i ny kapasitet. Samord-
ning av systemoperatørrollen og eierskapet gir
også større gjennomføringskraft ved at det er én
besluttende myndighet, som får både utgiftene og
inntektene ved investeringer. Av disse grunner er
en slik organisasjonsmodell best egnet til å ivareta
myndighetenes krav til systemsikkerhet.

Videre skriver Statnett:

«NVE regulerer Statnetts inntekt ved én årlig
inntektsramme for den samlede virksomhet
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som systemansvarlig nettselskap, og driver
fram effektiviseringstiltak gjennom årlige
reduksjoner i rammen. Statnett gjennomfører et
meget omfattende program for kostnadsreduk-
sjoner for å møte effektiviseringsmålene og
eiers krav til resultat. Samtidig følges effektivite-
ten opp gjennom deltagelse i internasjonal ben-
chmarking. Sammenlikningene plasserer Stat-
nett blant de mest effektive selskapene.»

Statnett skriver at de har som mål å være en
nøytral tilrettelegger av kraftmarkedet. Grunnleg-
gende for Statnett er å løse tilretteleggingen av
kraftmarkedet etter samfunnsøkonomiske krite-
rier, samtidig som kundenes krav til kostnadsef-
fektivitet tilfredsstilles.

Statnett viser til at de får en inntektsramme for
den samlede virksomheten. For Statnett er det
derfor et mål at den samlede virksomhet drives
samfunnsøkonomisk og kostnadseffektivt.

Statnett hevder at organisering som uavhengig
systemansvarlig har vesentlige svakheter for det
norske kraftsystemet fordi en slik organisasjons-
modell ikke har tilstrekkelige virkemidler eller
evne til å gjennomføre investeringer, og modellen
vil føre til økte kostnader for brukerne av nettet.

6.2.2 Departementets vurdering

Statnetts oppgave som systemansvarlig bør etter
departementets oppfatning vektlegges sterkt i vur-
deringen av foretakets organisering. Departementet
legger særlig vekt på at nødvendige investeringer
gjennomføres. Energi- og effektbalansen i Norge er
nå strammere enn tidligere, og det sentrale over-
føringsnettet har en viktig funksjon i utøvelsen av
systemansvaret. Dette kan føre til et økt investe-
ringsbehov i nett. Organiseringen av Statnett må
rettes inn mot en effektiv utøvelse av system-
ansvaret og behovet for gjennomføring av samfunns-
messig effektive investeringer i overførings-
systemet.

Statnett er organisert som et systemansvarlig
nettselskap, såkalt «Transmission System Opera-
tor» (TSO). Det vil si at foruten å utøve systeman-
svaret, eier og driver foretaket nettanlegg. Foreta-
ket kan således selv gjennomføre investeringer i
nettanlegg. En annen hovedmodell for organise-
ring av systemansvaret, såkalt «Independent Sys-
tem Operator» (ISO), innebærer at den systeman-
svarlige selv ikke eier og driver nettanlegg, og såle-
des heller ikke gjennomfører nettinvesteringer.

En nær kobling mellom systemansvarlig og
eierskap til nett, legger til rette for at de sam-
funnsøkonomisk lønnsomme investeringene i den
sentrale del av overføringsnettet gjennomføres.

Etter departementets oppfatning sikres dette best
når disse oppgavene løses innenfor samme enhet,
det vil si i et systemansvarlig nettselskap. Den
enheten som har ansvaret for å påpeke de investe-
ringsprosjekter som er nødvendige for å utøve
systemansvaret på en effektiv måte, skal også ha
mulighet til selv å gjennomføre disse investerin-
gene. En slik sammenkobling bidrar i tillegg til en
effektiv utnyttelse og drift av nettanleggene. Det
vises i denne sammenheng til at Enfo påpeker at
det er viktig å utnytte fordelene med nærhet mel-
lom Statnett som netteier og Statnett som system-
operatør der de samfunnsøkonomiske forhold er
av avgjørende betydning.

Statnett utøver myndighetsoppgaver som
griper inn i aktørene i kraftsystemet sine rettig-
heter og plikter, herunder også i Statnett selv som
netteier. Nøytralitet er viktig ved utøvelsen av flere
av Statnetts oppgaver, men er særlig viktig i forhold
til utøvelsen av systemansvaret. Det er en forutset-
ning for effektiv utøvelse av systemansvaret at alle
aktører har tiltro til at systemansvarlig opptrer
ikke-diskriminerende. Å være både systemansvar-
lig og netteier i regional- og sentralnett krever
derfor særlig aktsomhet i utøvelsen av systeman-
svaret. Dette gjelder for eksempel når systeman-
svarlig fastsetter overføringsgrenser i nettet, hånd-
terer søknader om revisjoner i nettanlegg og fast-
setter krav til nettanlegg og koblinger i nettet.
Dette spørsmålet er nærmere omtalt i kapittel 6.3.

Organisasjonene er alle opptatt av at Statnett
må opptre nøytralt. Statnett har selv påpekt at
organisering som systemansvarlig nettselskap
sikrer nøytralitet i forhold til andre markedsaktø-
rer. Departementet vil i denne sammenheng vise
til at det ved etableringen av foretaket ble lagt
avgjørende vekt på at Statnett skulle være en nøy-
tral aktør uten økonomiske interesser i kraftpro-
duksjon eller -omsetning.

Departementet støtter synspunktene om at
myndighetsoppgavene må være synlige. Grunnla-
get for Statnetts beslutninger må være åpent og
etterprøvbart. Statnett skal dokumentere hvilke
oppgaver de utøver i egenskap av å være system-
ansvarlig, samt hvordan disse oppgavene utøves.
Statnett skal i sine beslutninger være seg bevisst
de ulike oppgavene de har og tilstrebe å opptre
ikke-diskriminerende. NVE vil i arbeidet med ny
inntektsregulering av Statnett fra 2003 stille krav i
den økonomisk tekniske rapporteringen for å
tydeliggjøre kostnadene ved systemansvaret.

Statnett er underlagt reguleringer etter energi-
loven. Den samlede reguleringen av foretaket skal
bidra til at de ulike oppgavene utøves på en sam-
funnsmessig rasjonell og ikke-diskriminerende
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måte. Dette sikrer at Statnett ikke har incentiver
til å utnytte sin monopolsituasjon. Departementet
understreker at Statnett skal drives etter sam-
funnsøkonomiske kriterier.

Det er opp til Statnett selv å komme fram til en
hensiktsmessig organisering ut fra de oppgaver
foretaket er satt til å gjennomføre, og de regule-
ringer foretaket er underlagt.

Utviklingen av kraftmarkedene i Norden og
Europa for øvrig legger føringer for utviklingen
også i Norge. De øvrige nordiske land, og de fleste
andre europeiske land, har også organisert system-
ansvaret i selskap som eier nett. I mange av lan-
dene på kontinentet inngår det systemansvarlige
nettselskapet i et konsern hvor også konkurranse-
utsatt virksomhet som kraftproduksjon og -omset-
ning inngår. Italia har imidlertid valgt å organisere
systemansvaret i selskap som selv ikke eier nett.
Organisering som uavhengig systemansvarlig er
på ulike måter også gjennomført i en del stater i
USA, blant annet i California, New England og
Pennsylvania, New Jersey, Maryland området.

EU-kommisjonen la i mars 2001 fram forslag
til endringer i eldirektivet. Forslaget er nå til
behandling innenfor EUs organer. Norge vil som
følge av EØS-avtalen være forpliktet til å imple-
mentere direktivet i norsk lovgivning. I forslaget
er det blant annet lagt vekt på at systemansvarlig
skal ha full kontroll over alle nettanlegg som er
nødvendig for å vedlikeholde og utvikle nettet.
Videre foreslås det at det kan stilles krav om at
systemansvarlig skal oppfylle minstekrav til inves-
tering i vedlikehold og utvikling av overførings-
nettet, herunder overføringsforbindelser til andre
land. Direktivet legger til rette for organisering
som nøytralt og uavhengig systemansvarlig nett-
selskap, og støtter at systemansvarlig skal ha kon-
troll og ansvar knyttet til investeringer og over-
ordnet nett.

6.3 Hvilke nett skal Statnett eie?

6.3.1 Høringsuttalelser

Etter Forbrukerrådets vurdering er forbrukerne
best tjent med at Statnett eier hele sentralnettet,
og at de i sterkere grad enn i dag bruker rollen
som systemansvarlig til å utøve innflytelse også på
utviklingen på de lavere nettnivåene. Målet må
være å få på plass et mest mulig effektivt og vel-
fungerende nett helt fram til forbrukerene.

PIL skriver følgende:

«Under dagens regime og eierforhold i kraft-
forsyningen bør Statnett fortsatt være en sterk

sentralnettseier og i prinsippet eie hele sentral-
nettet. Mistanken om rolleblanding mellom
nettdrift og produksjon vil kunne bli betydelig
forsterket dersom produsenter og store verti-
kalt integrerte verk ytterligere øker sitt eier-
skap i sentralnettet. Det vil føre til en økt verti-
kal integrering som også omfatter deler av sen-
tralnettet.»

«Dersom Statnett skulle redusere sin eierandel
i sentralnettet, vil produsenter og vertikaltinte-
grerte verk være de eneste interesserte kjø-
perne. En slik vertikal integrasjon også mot
sentralnettet, er ikke forenlig med et velfunge-
rende marked og vil innebære et langt skritt til-
bake i forhold til intensjonene bak Energilo-
ven.»

«En sterk og uavhengig sentralnettseier vil
kunne hindre at så skjer, og at ytterligere mis-
tanke om rolleblanding mellom nettdrift og
produksjon utvikles.»

Enfo mener at det nå er på tide å rydde opp i
rollene som regional- og sentralnettseier. Videre
skriver Enfo:

«Statnett bør derfor på sikt selge seg ut av regi-
onalnettet og overlate dette til de kommende
store regionale nettselskapene. Statnett bør
konsentrere seg om å rendyrke sin rolle som
sentralnettseier og overta alt det som naturlig
tilhører sentralnettet.»

«Dette makeskiftet mellom sentralnetts- og
regionalnettseier må selvfølgelig skje etter for-
retningsmessige prinsipper.»

«Enfo finner det derfor naturlig at Statnett kon-
sentrerer seg om oppgavene i sentralnettet og
på sikt selger seg ut som eier i regionalnettet.»

SFO viser til at staten gjennom lover, forskrif-
ter og retningslinjer har full styring med nettmo-
nopolet, uavhengig av eierskap. Statlig eierskap er
derfor ingen betingelse for å styre nettvirksomhe-
ten. SFO skriver videre:

«Statnett som netteier bør behandles på
samme måte som andre netteiere. Det at Stat-
nett som eneste netteier også har myndighets-
delegerte operatørfunksjoner, kan skape uklar-
het om plassering av netteiers kostnader i for-
hold til operatøren. Dette har ingen andre
netteiere anledning til, og det er unødvendig å
legge opp til en organisering som kan skape
slike uklarheter.»
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Etter SFOs vurdering representerer Statnetts
omfattende eierskap i regionalnettet et problem i
forhold til andre regionalnettseiere. SFO mener at
Statnett bør selge sine regionalnettsanlegg (inklu-
sive transformatorene) til regionale netteiere, slik
at anleggene kan bli en integrert del av et sam-
menhengende regionalnett.

Når det gjelder Statnetts eierskap i sentralnet-
tet viser SFO til at gitt et tydelig skille mellom
Statnetts netteierrolle og systemoperatøren, vil
det fortsatt kunne være naturlig at Statnett er en
betydelig sentralnetteier. Avhengig av antall og
omfang av de regionale nettselskapene, bør andre
netteiere fortsatt være aktuelle i sentralnettet der
drift og utbygging kan ha klare synergieffekter
med regionalnettet. Statnett bør derfor konsen-
trere sitt eierskap til sentralnettet tilpasset en
dynamisk vurdering av sentralnettets utstrekning.

Statnett mener at de bør eie alt sentralnett.
Etter Statnetts vurdering er det mest rasjonelt,
mest effektivt og gir forbrukerne den mest nøy-
trale løsningen. Statnett mener derfor at de bør
kjøpe opp de resterende sentralnettstasjoner,
enkeltbrytere og ledninger i sentralnettet, og på
den måten bli eier av alt sentralnett.

Etter Statnetts vurdering er det fordeler ved at
foretaket eier alt sentralnett knyttet til både inves-
teringer, vedlikehold og systemdrift. En helhetlig
planlegging av sentralnettet der det legges et fel-
les sett beslutningskriterier og felles risikopolicy
til grunn vil best sikre gjennomføring av et sam-
funnsøkonomisk riktig nett. Statnett understreker
viktigheten av å ha en enhetlig aktør som har
gjennomføringsevne overfor samfunnsøkono-
miske nødvendige investeringer i sentralnettet,
gjennom nybygging, ombygging eller system-
vern.

Statnett hevder også at de bør kjøpe regional-
nettsanlegg som har en åpenbar sentralnettsfunk-
sjon, og at disse anleggene også bør inngå i sen-
tralnettet. Statnett vil da samtidig også kunne
bidra til en bedre arrondering mellom nettnivåer
ved å selge anlegg som har en åpenbar regional-
nettsfunksjon. Videre skriver Statnett:

«Det er fra enkelte framsatt påstander om rol-
leblanding i Statnett i form av prioritering av
Statnetts anlegg ved vedlikeholdsrevisjoner.
Statnett har hatt en meget bevisst policy på
likebehandling når andre eieres anlegg har
vært involvert. Dersom Statnett når sitt mål om
100 pst. eierskap i sentralnettet, vil spørsmåls-
stillingen knyttet til eventuell favorisering av
egne anlegg ved revisjon bli eliminert.»

Statnett ser det som grunnleggende nødven-
dig at markedet fungerer og at monopolselskaper
opptrer nøytralt. På prinsipielt grunnlag har Stat-
nett det syn at skillet mellom konkurranseutsatt
virksomhet og monopolvirksomhet bør være kla-
rere enn det som framkommer ved å organisere
disse virksomhetene etter konvensjonell konsern-
modell.

6.3.2 Departementets vurdering

Samfunnsmessig rasjonell utbygging av det sam-
lede overføringsnettet er en viktig forutsetning
for å sikre et velfungerende og effektivt kraftsys-
tem. Som systemansvarlig nettselskap skal Stat-
nett bidra til at samfunnsøkonomisk lønnsomme
investeringsprosjekter blir gjennomført.

Systemansvaret omfatter hele kraftsystemet,
men et landsdekkende sentralnett spiller likevel
en viktig rolle i utøvelsen av systemansvaret. Stat-
nett kan ikke pålegge andre netteiere å investere i
nettanlegg. Fullt eierskap i sentralnettet, bidrar
således til å sikre at de samfunnsøkonomiske net-
tinvesteringene i sentralnettet gjennomføres,
samt til en mer effektiv drift av anleggene. Depar-
tementet har derfor ingen innvendinger til Stat-
netts strategi om å eie alt sentralnett.

Statnett har som systemansvarlig samord-
ningsansvar for disposisjoner til alle aktører i det
norske kraftsystemet. Dette innebærer også
instruksjonsrett overfor anlegg de selv ikke eier
etter nærmere fastsatte regler.

Statnetts eierandel i sentralnettet har økt de
siste årene. Statnett har i løpet av 2000 og 2001
overtatt Norsk Hydro ASA sine nettanlegg, i all
hovedsak sentralnettsanlegg. Det er også nylig
inngått avtale om overtagelse av Statkraft SF sine
nettanlegg. Gjennom disse transaksjonene har de
to største produsentene solgt sine nettanlegg til
Statnett. I tillegg overtok Statnett i 1999 store
deler av Viken Energinett AS sine sentralnettsan-
legg. Statnett vil etter overtagelsen av Statkrafts
anlegg eie nærmere 87 pst. av sentralnettet.

Det vises til at PIL har påpekt at det er uheldig
at produsenter eier sentralnett, og på den måten
bidrar til vertikal integrasjon som også omfatter
sentralnett. Etter at flere har overdratt sine nettan-
legg til Statnett, er grunnlaget for denne kritikken
noe redusert. Slike tiltak bidrar generelt til en
bedre avgrensing mellom produksjon- og nettvirk-
somhet også for andre aktører i kraftbransjen.

Det vises videre til at SFO mener at Statnett
bør selge sine regionalnettsanlegg (inklusive
transformatorene) til regionale netteiere slik at
anleggene kan bli en integrert del av et sammen-
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hengende regionalnett. Departementet ser det
som viktig å legge til rette for større sammen-
hengende nettområder under sentralnettet, og
derigjennom en mer effektiv nettorganisering og
utjevning av tariffene innenfor nettområdet. Dette
kan bidra til mer kostnadseffektiv drift, blant
annet gjennom bedre utnyttelse av stordriftsforde-
ler knyttet til drift og investeringer. Videre legges
det til rette for mer effektiv regional kraftsystem-
planlegging. En utvikling i retning større nettom-
råder vil kunne inkludere både distribusjons- og
regionalnett.

Et Statnett som fokuserer på eierskap i sentral-
nettsanlegg vil bidra til den prosessen. Statnett
skal derfor konsentrere sin oppgave som netteier
til sentralnettet, men kan i begrenset grad eie
underliggende nett. Statnett skal i utøvelsen av
sitt eierskap i nettanlegg bidra til at oppgaven som
systemansvarlig kan løses på en effektiv og ikke-
diskriminerende måte. Et Statnett som konsentre-
rer sitt eierskap om sentralnettet, og kun i begren-
set grad eier regionalnettslinjer legger til rette for
dette.

Større nettområder forutsetter imidlertid ikke
at alle nettanlegg som er involvert er eid av
samme netteier, men kan også oppnås gjennom
innleie av nettanlegg fra andre netteiere. Regio-
nalnettsanlegg eid av Statnett trenger således
ikke være til hinder for etablering av større sam-
menhengende nettområder.

Når det gjelder transformatorene mellom sen-
tral- og regionalnett inngår disse i dag ikke i sen-
tralnettet. Det er imidlertid etter departementets
oppfatning ingen entydig og åpenbar konklusjon
hvorvidt transformatorene bør inngå i sentralnet-
tet eller i underliggende nett, jf. kapittel 6.4 om
sentralnettets utstrekning. Transformatorene
mellom sentral- og regionalnettet er etter departe-
mentets vurdering ikke av avgjørende betydning
for utvikling av en effektiv nettorganisering. Stat-
nett eier i dag vel halvparten av disse transforma-
torene. Etter departementets vurdering er det opp
til Statnett selv å vurdere sitt eierskap til transfor-
matorene, særlig ut fra systemmessige hensyn.

Departementet vil understreke at Statnett har
ansvaret for å bidra til at det samlede overførings-
nettet bygges ut på en samfunnsmessig rasjonell
måte. Dersom aktører i underliggende nett ikke
gjennomfører samfunnsmessig rasjonelle investe-
ringer og det er nødvendig av hensyn til system-
ansvaret, kan Statnett foreta investeringer også i
regionalnettsanlegg. For nettanlegg til og med
22 kV bidrar områdekonsesjonen og tilhørende
leveringsplikt til at konsesjonærene foretar de
nødvendige investeringer.

Det vises til at Statnett på prinsipielt grunnlag
mener at skillet mellom konkurranseutsatt virk-
somhet og monopolvirksomhet bør være klarere
enn det som framkommer ved organisering som
konsern, for å få et fungerende marked. Departe-
mentet har det overordnede ansvaret for å utvikle
rammebetingelser for å oppnå et effektivt kraftmar-
ked. I den forbindelse vil departementet følge
utviklingen i kraftmarkedet, og fortløpende vur-
dere behovet for ytterligere tiltak for å sikre til-
strekkelig skille mellom konkurranseutsatt virk-
somhet og monopolvirksomhet, herunder krav om
selskapsmessig skille, jf. Ot.prp. nr. 56 (2000-2001).

6.4 Sentralnettets utstrekning
6.4.1 Høringsuttalelser
Forbrukerrådet mener et velfungerende marked
er helt avhengig av et uavhengig og effektivt sen-
tralnett, og at dette utvikles slik at vi har en mest
mulig optimal samfunnsøkonomisk løsning til
enhver tid.

Om sentralnettets utstrekning mener SFO
blant annet følgende:

«En nettstruktur med et mindre antall regio-
nalnett/distriktsnett, bundet sammen med ett
sentralnett, gir mulighet for utjevning, effektiv
drift og god monopoloppfølging. Sentralnettet
og distriktsnettet må møtes i en fornuftig gren-
sedragning.»

Etter SFOs vurdering skal ikke transforme-
ring til/fra sentralnettet inngå i sentralnettet.

PIL påpeker at størrelsen på sentralnettet ikke
kan være statisk. PIL skriver videre:

«Sentralnettets funksjon og utstrekning må til-
passes utviklingen i kraftmarkedet og utviklin-
gen i bransjestrukturen, slik at forholdene på
en best mulig måte kan legges til rette for et
effektivt fungerende kraftmarked.

PIL mener at regionalnettsanlegg som har
vesentlig betydning for sentralnettet bør være
en del av sentralnettet. Funksjonskriterier for
innlemmelse i sentralnettet er av større betyd-
ning enn spenningskriteriet ved vurdering av
om anlegg skal inn i sentralnettet eller ikke.»

Statnett viser til at den aktuelle bransjeutvik-
lingen som også innebærer en to-nivå struktur på
nettorganiseringen tilsier at også sentralnettets
utstrekning justeres noe. Etter Statnetts mening
bør 132 kV ledninger i regionalnettet som er vik-
tige for sentralnettet og for et fungerende kraft-
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marked, samt nedtransformeringen fra sentral- til
regionalnettet legges inn i sentralnettet. Det vises
til at en ved å legge nedtransformeringen inn i
sentralnettet oppnås ensartede priser for transfor-
meringskapasiteten.

Etter Statnetts mening vil en slik endring av
sentralnettet skape bedre samsvar mellom det
ansvar Statnett har for systemsikkerheten og Stat-
netts tilgjengelige virkemidler.

6.4.2 Departementets vurdering

Statnett ble i St.prp. nr. 100 (1990-91) bedt om å
klarlegge sentralnettets utstrekning ut fra hensy-
net til markedsadgang og administrativ tilknyt-
ning til kraftmarkedet for brukerne. Etter en lang-
varig og grundig vurdering i bransjen, der man
var enige om hovedtrekkene, fastsatte Statnett i
1997 sentralnettets utstrekning med virkning fra
1. januar 1998. Statnetts avgjørelse ble klaget inn
til NVE, og deler av NVEs vedtak ble igjen påkla-
get til departementet. Departementet fattet ved-
tak om sentralnettets utstrekning i 1998.

Sentralnettet består i hovedsak av 300 og
420 kV linjer og anlegg, i tillegg inngår 132 kV lin-
jer og anlegg i de deler av landet der dette er høy-
este spenning. Videre inngår også den norske
delen av forbindelsene til utlandet i sentralnettet.

Etter departementets vurdering skal sentral-
nettets utstrekning fastsettes på grunnlag av funk-
sjonelle kriterier. Spenningsnivå alene er ikke et
avgjørende kriterium for om et anlegg skal inklu-
deres i sentralnettet eller ikke. Sentralnettet skal
fortsatt være et landsomfattende og sammen-
hengende nett, og sørge for sentrale utvekslings-
punkt i alle regioner. Sentralnettet har videre en
viktig funksjon i forhold til å knytte seg til andre
lands sentralnett, og derigjennom legge til rette
for en effektiv og sikker kraftutveksling med
utlandet.

Sentralnettet er i hovedsak en ordning for fel-
les tariffering av kunder tilknyttet de nettanlegg
som inngår i sentralnettet. Statnett er operatør for
sentralnettet. Felles tariffering innebærer enhet-
lige tariffer som bidrar til å fremme effektiv utnyt-
telse og utvikling av sentralnettet, samt fordeling
av kostnadene i de anlegg som inngår i sentral-
nettet.

Sentralnettet har en viktig funksjon i utøvelsen
av systemansvaret. Departementet vil imidlertid
understreke at systemansvaret og tilhørende
regulering etter energiloven gjelder for hele det
norske kraftsystemet, og er således uavhengig av
sentralnettets utstrekning. At regionalnettsanlegg
er av vesentlig betydning for sentralnettet er der-

for etter departementets oppfatning alene ikke et
argument som medfører at anlegget skal inklude-
res i sentralnettet.

Transformatorene mellom sentral- og regio-
nalnett er i dag ikke en del av sentralnettet. Ut fra
de kriterier som sentralnettet er basert på, er det
etter departementets vurdering ingen entydige og
åpenbare argumenter for hvorvidt transformato-
rene bør inngå i sentralnettet eller i underlig-
gende nett.

Eierskapet til, og nettmessig plassering av
transformatorene mellom sentral- og regionalnet-
tet er etter departementets vurdering heller ikke
av avgjørende betydning for å legge til rette for en
effektiv nettorganisering. Statnetts rolle som eier
av transformatorer er nærmere drøftet i
kapittel 6.3.

Spørsmålet om transformeringen skal inklude-
res i sentralnettet er derfor i stor grad et kost-
nadsfordelings- og tarifferingsspørsmål. Etter
departementets vurdering gir dette argumentet
alene ikke grunnlag for å endre sentralnettets
utstrekning. De tariffmessige konsekvensene av å
inkludere transformatorene, så vel Statnetts som
andre netteieres, i sentralnettet vil være en viss
utjevning av kostnader knyttet til transformatorer.
De samlede kostnadene for brukerne påvirkes
ikke.

Departementet ser derfor ikke noen grunn til
å ta initiativ for å endre sentralnettets utstrekning.
Sentralnettets utstrekning må imidlertid kunne
tilpasses utviklingen i blant annet kraftmarkedet i
tiden framover. Myndighetene har kompetanse til
å avgjøre hvilke kriterier som skal benyttes til å
avgrense sentralnettet, og NVE fatter vedtak om
hvilke anlegg som skal inngå i sentralnettet.

Departementet understreker at effektiv drift,
vedlikehold og investeringer i nettanlegg i større
grad avhenger av eierskap enn av nettmessig plas-
sering.

6.5 Brukerrådets rolle

6.5.1 Høringsuttalelser

Forbrukerrådet ønsker at brukerrådet skal vide-
reføres. Dette er det eneste formelle forum der
sluttbrukere får løpende informasjon og kan for-
midle sitt syn på viktige saker knyttet til kraftnet-
tet. Når det gjelder brukerrådets sammensetning
mener Forbrukerrådet at det bør være balanse i
representasjonen mellom forbruk og produk-
sjonsinteressene. Videre bør leder- og nestleder-
vervet deles mellom partene, og i en toårsperiode
bør hver av partene ha lederen ett år hver. Både
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leder og nestleder bør ha møterett i styret slik at
begge parters syn kan komme fram.

PIL er tilhenger av at ordningen med et bru-
kerråd videreføres, og påpeker at det er viktig og
hensiktsmessig at brukerne gjennom brukerrå-
det kan være et korrektiv eller supplement til
NVEs utøvelse av monopolkontrollen. PIL skriver
videre:

«Den maktpolitiske skjevheten i brukerrådet
er svært betenkelig, og gir ikke den ønskede
legitimitet til brukerrådet. Brukerinteressene
og produsentinteressene må være likt repre-
sentert i brukerrådet. PIL understreker at bru-
kerrådets rolle og behovet for et slikt organ på
lengre sikt må sees i sammenheng med Stat-
netts og markedets videre utvikling. En effek-
tiv monopolkontroll er i denne sammenheng
helt avgjørende.»

PIL mener videre at forbruker- og produsen-
trepresentantene bør ha leder- og nestledervervet
annethvert år, og at både leder og nestleder skal
møte i styret. Sakene brukerrådet behandler bør
avgrenses slik at Statnetts «konkurranseutsatte»
del skjermes fra innsyn.

NHO mener det vil bedre brukerrådets funk-
sjonsmåte og dermed rådets legitimitet som
uttrykk for de ulike parters syn hvis man endret
sammensetningen slik at sluttforbrukere fra
industri og andre forbrukere på den ene side og
på den annen side nettselskaper og kraftprodu-
senter hadde like mange representanter i rådet.
Det skyldes at det er sluttbrukerne som må bære
kostnadene ved uttak av kraft også fra sentralnet-
tet. NHO hevder videre at en slik fordeling gjør
det naturlig at formannsvervet rullerer mellom
partene. I de tilfelle der brukerrådet har en delt
innstilling kan det være en fordel at representan-
ter for de ulike syn tillates å møte Statnetts styre
for å legge fram sine synspunkter.

Forbrukerrådet, NHO og PIL er således alle
opptatt av å sikre brukerrådets legitimitet gjen-
nom at de to brukergruppene av Statnetts tjenes-
ter er likt representert i brukerrådet, og at par-
tene møter på like vilkår i Statnetts styre.

EVL ser det som naturlig at brukerrådets for-
mann deltar i Statnetts styremøter med tale og
forslagsrett. Brukerrådets formann orienterer
om brukerrådets ulike syn i relevante saker og
er etter EVLs vurdering en ressurs for styret i
Statnett.

Enfo mener at dersom departementet fort-
satt ønsker et brukerråd, må brukerrådets for-
mann kunne delta på Statnetts styremøter som
observatør.

Etter SFOs oppfatning er Statnetts roller i dag
av en slik art at brukernes innflytelse må styrkes
og ikke svekkes. SFO mener derfor at brukerrå-
dets leder bør bli medlem av Statnetts styre, og
ikke bare ha talerett som i dag. Ved et juridisk og
organisatorisk skille mellom Statnetts roller som
systemansvarlig og netteier, vil situasjonen være
en annen og brukernes/kundenes innflytelse vil
kunne sikres på annen måte. Primært bør kontroll
og innflytelse over systemansvarlig sikres gjen-
nom en omorganisering der brukerinteressene
knyttes opp til operatørrollene.

Statnett mener at brukerrådets virksomhet
bør konsentrere seg om Statnetts rolle som tilret-
telegger for et effektivt kraftmarked. Det er imid-
lertid ikke hensiktsmessig at brukerrådet som
observatør er fast representert i styret. Kommuni-
kasjon mellom styret og brukerrådet kan sikres
gjennom at referatene fra brukerrådsmøtene for-
midles til styret. I tillegg vil styret normalt invitere
brukerrådets leder og nestleder til å delta i styrets
behandling av saker som gjelder Statnetts system-
ansvar, sentralnettsordningen og kraftsystemplan
for sentralnettet.

Når det gjelder brukerrådets sammensetning,
viser Statnett til at bransjeutviklingen tilsier at det
bør være balansert representasjon av kundegrup-
pene, og ledervervet og nestledervervet bør for-
deles og roteres mellom produsent- og forbruker-
representantene. Statnett skriver videre:

«Brukerrådet bør ha bestemmelser om habili-
tet og taushetsplikt for å unngå at informasjon
fra brukerråd og styremøter blir spredt slik at
det kan skade ikke bare Statnett, men også
Statnetts kommersielle samarbeidspartnere
og kunder.»

6.5.2 Departementets vurdering

Siden etableringen av Statnett har det vært en
betydelig utvikling i kraftmarkedet og rammebe-
tingelsene. Det har blitt større klarhet i Statnetts
oppgaver, og myndighetenes regulering av Stat-
netts oppgaver har endret seg. Dette gir grunnlag
for å presisere brukerrådets oppgaver og arbeids-
måte nærmere i forhold til hva som ble lagt til
grunn i St.prp. nr. 100 (1990-91).

Brukerrådet skal fortsatt være en viktig kon-
taktflate mellom Statnett og brukerne og bidra til
en konstruktiv dialog mellom partene. Brukerrå-
det skal være et supplement til myndighetenes
monopolkontroll.

Det er ikke klare grenser for hvilke saker bru-
kerrådet skal behandle. I St.prp. nr. 100 (1990-91)
heter det blant annet at brukerrådet primært skal
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ta opp og behandle saker som er av stor økono-
misk betydning for brukerne av sentralnettet, og
at rådet også skal kunne ta opp andre forhold av
stor prinsipiell betydning. Dette prinsippet skal
fortsatt legges til grunn.

Det vises til Budsjett-innst. S. nr. 9 (2000-2001)
der Stortinget har bedt om at det utarbeides et
mer presist mandat for brukerrådets virksomhet.
Det heter her blant annet:

«Komiteen vil imidlertid allerede nå presisere
at Statnett skal utøve sin virksomhet på en nøy-
tral og uavhengig måte i forhold til aktørene og
deres ulike interesser i kraftmarkedet.

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeider-
partiet og Fremskrittspartiet, mener likevel at
brukerrådet ikke bør delta i styremøter hvor
strategier i tilknytning til forhandlingsposisjo-
ner om blant annet andre selskapers kjøp og
salg av nettanlegg drøftes.

Flertallet ber om at det utarbeides et mer pre-
sist mandat for brukerrådets virksomhet, der
rådet fortsatt gis tilstrekkelig innsyn og mulig-
heter til å fremføre sitt syn overfor Statnetts
styre i alle saker som har med monopolvirk-
somheten å gjøre, men der muligheten til å
skaffe seg informasjon av strategisk karakter
begrenses.»

Departementet ba Statnett utarbeide et man-
dat i samsvar med Stortingets innstilling. Statnett
har forelagt forslag til mandat for brukerrådet til
uttalelse. Både flertallet og mindretallet i bruker-
rådet fraråder å gjøre endringer i mandatet før
Stortinget har behandlet Statnetts roller. Flertallet
i brukerrådet påpeker at de anser St.prp. nr. 100
(1990-91) som gjeldende inntil Stortinget har fat-
tet nytt vedtak. På bakgrunn av dette legger styret
i Statnett opp til at det gjøres vedtak om nytt man-
dat i etterkant av Stortingets behandling av her-
værende framlegg.

Departementet legger til grunn at brukerrå-
det i framtiden skal behandle saker i samsvar med
et mandat avgrenset til Statnetts regulerte mono-
pol- og myndighetsoppgaver. Dette innebærer at
brukerrådet blant annet skal behandle saker knyt-
tet til systemansvaret, avregningsansvaret og opp-
gaven som netteier, herunder oppgaven som sen-
tralnettsoperatør og kraftsystemplanleggingen i
sentralnettet. Disse oppgavene er nærmere omtalt
i kapittel 6.1.3.

Saker av konkurransestrategisk karakter og
saker vedrørende Statnetts indre anliggender skal
ikke være en del av brukerrådets arbeidsfelt.

Når det gjelder brukerrådets sammensetning
vises det til PIL, Forbrukerrådet, NHO og Statnett
sine synspunkter. Disse parter ser det alle som
hensiktsmessig med en jevn representasjon mel-
lom produsent- og forbrukerinteressene i bruker-
rådet. Departementet støtter dette synspunktet,
og foreslår at brukerrådet utvides til seks med-
lemmer, slik at rådet består av tre av medlemmer
som representerer forbrukerinteressene og tre
medlemmer som representerer kraftbransjen.

Prinsippet i St.prp. nr. 100 (1990-91) om at bru-
kere også omfatter sluttbrukere, og ikke bare
energiverk legges dermed fortsatt til grunn. Etter
departementets vurdering bør representanter for
de som bærer kostnadene i sentralnettet og som
omfattes av Statnetts regulerte monopol- og myn-
dighetsoppgaver, gis like muligheter til å hevde
sine interesser. Eksempelvis er overføringstarif-
fene utformet slik at en del av kostnadene i sen-
tralnettet overveltes til forbrukere tilknyttet nettet
på lavere nettnivå. Det er derfor viktig at også de
indirekte brukerene av sentralnettet deltar i bru-
kerrådet.

Jevn representasjon i brukerrådet gjennom
økt innflytelse fra forbrukssiden har også blitt
mer aktuelt ettersom en harmonisering av sentral-
nettstariffen i forhold til tariffene i andre land
fører til at en større del av kostnadene i sentral-
nettet nå bæres av forbrukssiden.

Forbruket av elektrisk kraft i Norge fordeler
seg noenlunde jevnt mellom kraftintensiv industri,
husholdninger og annen næringsvirksomhet. Det
synes derfor rimelig at organisasjoner som repre-
senterer hver av disse tre forbrukergruppene blir
representert i brukerrådet. Kraftintensiv industri
og husholdningskundene representeres gjennom
henholdsvis NHO ved PIL og Forbrukerrådet.
For å ivareta synspunktene til annen næringsvirk-
somhet, foreslås det at Handels- og Servicenærin-
gens Hovedorganisasjon (HSH) blir representert
i brukerrådet. Det vil bidra til en balansert forbru-
kersammensetning i brukerrådet.

NHO ved EBL skal fortsatt ha to medlemmer
og SFO ett medlem. EBL representerer selskap
fra alle deler av kraftbransjen, mens SFO repre-
senterer de fleste av produsentene og regional-
nettseierne som er avtaleparter med Statnett.

Brukerrådet vil etter en slik utvidelse ha to
medlemmer fra NHO ved EBL, ett medlem fra
SFO, ett medlem fra NHO ved PIL, ett medlem fra
Forbrukerrådet og ett medlem fra HSH.

Brukerrådet er rådgivende overfor Statnett.
Det anses derfor ikke å være problematisk at
rådet i saker ikke vil kunne fatte en flertallsbeslut-
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ning. Det anses derfor ikke som nødvendig eller
hensiktsmessig at leder gis dobbeltstemme.

Departementet legger til grunn at leder- og
nestledervervet bør fordeles og roteres mellom
forbruker- og produsentinteressene. Brukerrådets
leder har i dag møte- og talerett i Statnetts styre.
For å sikre at både forbruker- og produsentinteres-
sene syn kan bli forelagt styret, foreslås det at bru-
kerrådets leder og nestleder skal kunne være til
stede, med møte- og talerett, under styrets behand-
ling av saker som omfattes av mandatet.

SFO mener at brukerrådets leder bør gis fast
plass i styret. Ut fra vurderingen av at brukerrå-
dets mandat skal avgrenses til saker som har med
regulerte monopol- og myndighetsoppgaver å
gjøre, samt at brukerrådet skal være et rådgi-
vende organ anses ikke fast styrerepresentasjon
som hensiktsmessig. Departementet vil påpeke at
et styre skal opptre på vegne av eier, og at bruker-
representasjon i styret derfor vil medføre uryd-
dige ansvarsforhold. Det vises også til at ett av sty-
rets medlemmer skal være representant fra bru-
kerne, og at dette medlem, på samme måte som
øvrige styremedlemmer, er representant for eier.

Den direkte klageadgangen til departementet
opprettholdes. Dersom Statnett fatter avgjørelser i
strid med brukerrådets anbefalinger kan et fler-
tall i brukerrådet oversende saken til departe-
mentet for eventuell behandling i foretaksmøtet.
Klageretten er ikke en klagerett over forvaltnings-
vedtak i forvaltningslovens forstand, men en
ekstra mulighet til å kreve at staten som eier vur-
derer og eventuelt griper inn i foretakets beslut-
ninger. Klageretten er å anse som en ekstraordi-
nær klagerett som kan benyttes i tilfeller der Stat-
nett fatter avgjørelser i strid med interessene til et
flertall i brukerrådet. Den endrede sammenset-
ningen av brukerrådet påvirker således ikke kra-
vet om at det skal være et flertall i brukerrådet
bak klagen. Brukerrådet har benyttet seg av den
direkte klageadgangen én gang, og et samlet bru-
kerråd sto bak klagen. Statnetts avgjørelser ved-
rørende de regulerte monopol- og myndighets-
oppgavene kan på ordinær måte bringes inn for
NVE i medhold av energiloven, med klagerett
etter forvaltningsloven til departementet hvis
NVE fatter vedtak. Det vises til at systemkritiske
avgjørelser fattet av systemansvarlig er unntatt fra
forvaltningsloven kapittel IV-VI og VIII.

Når det gjelder brukerrådets øvrige arbeids-
rutiner, herunder bestemmelser om habilitet og
taushetsplikt, er det opp til Statnett og brukerrå-
det å komme fram til hensiktsmessige løsninger.

Statnett skal være en nøytral servicebedrift for
brukerne av det norske kraftsystemet. Brukerrå-

det skal ha en rådgivende funksjon i forhold til
foretakets beslutninger på de områder som er
nevnt ovenfor, samt fortsatt være et supplement til
myndighetenes monopolkontroll.

6.6 Nordisk samarbeid

6.6.1 Høringsuttalelser

EVL mener at det nordiske kraftsystemet må sees
i sammenheng for å optimalisere nettdriften i det
felles nordiske kraftmarked, og at mye taler for at
de nye utfordringene vil bli enklere å møte med
en koordinering mellom de nordiske systeman-
svarlige. Videre skriver EVL:

«Med bakgrunn i markedsutviklingen og
behovet for en samordning og koordinering av
funksjonene i et felles nordisk marked, bør det
arbeides for en felles nordisk systemoperatør.»

PIL og NHO skriver at det hele det nordiske
nettsystemet må sees i sammenheng for å optima-
lisere nettdriften i Norden. PIL viser til at dette
særlig er aktuelt i anstrengte effektsituasjoner og
situasjoner der det er muligheter for å utøve mar-
kedsmakt. Videre skriver PIL:

«Mye taler for at de nye utfordringene vil bli
enklere å møte med en koordinering mellom
de nordiske systemansvarlige. På sikt vil Nor-
den som et kraftsystem være tjent med å ha en
nøytral systemansvarlig.»

PIL og NHO slutter seg til konklusjonene fra
Markedsrådet i Nord Pool om at det viktigste på
kort sikt er å få til en koordinering av det nordiske
systemansvaret.

Enfo skriver følgende:

«I et nordisk kraftmarked vil det derfor være
naturlig at blikket rettes fra nasjonale system-
ansvarlige nettselskap til et felles nordisk sys-
temansvarlig nettselskap og at forholdene alle-
rede nå legges til rette for dette og med samme
organisatoriske synliggjøring som tidligere
omtalt.»

SFO skriver:

«Systemteknisk sett er det ikke begrunnelse
for en fordeling av systemansvaret på flere like-
stilte systemoperatører innenfor fastsatte del-
områder i et felles frekvensområde som Nor-
den, og det er ingen kraftsystemmessig
begrunnelse for at en områdeinndeling skal
følge nasjonale grenser. Ideelt sett, ut fra å
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legge til rette for et felles marked, og en opti-
mal utnyttelse av det nordiske nettet, bør det
siktes mot én nordisk systemkoordinator i et
felles nordisk tariffområde, som omfatter et fel-
les nordisk «sentralnett». Dagens organisasjon
er konsentrert om virksomheten innenfor lan-
degrensene, og har forskjellige rammebetin-
gelser - noe som for det samlede kraftsystem
vil medføre suboptimale løsninger. For å legge
grunnlaget for en nordisk helhetsløsning bør
Statnetts funksjoner splittes for å kunne inngå
i utviklingen av et «nordisk sentralnett».»

Statnett skriver følgende:

«Etter etableringen av et felles nordisk kraft-
marked er det et økende behov for tettere sys-
temteknisk og driftsmessig samordning og
harmonisering mellom landene for å gjøre
markedet mer effektivt. Trinnvis bør grunnla-
get legges for etablering av et nordisk system-
ansvarlig nettselskap (TSO). Et nordisk syste-
mansvarlig nettselskap vil styrke tilliten til det
nordiske kraftmarkedet, vil optimere overfø-
ringskapasiteten mellom de nordiske marke-
det og kontinentet, og vil optimere den nor-
diske nettstrukturen og tilpasse den over tid
for å redusere nettbegrensningene mellom de
nordiske land.

Statnett vil foreta de organisasjonstilpasninger
som etablering av et nordisk systemansvarlig
nettselskap vil kreve.»

I følge Statnett vil en utvikling mot felles nor-
disk systemansvarlig gi gevinster på områder
som:
– forsterking av tilliten til det nordiske kraftmar-

kedet
– optimering av overføringskapasiteten mellom

det nordiske markedet og kontinentet
– optimering av nettstruktur i Norden og tilpas-

ning av denne over tid for å redusere nettbe-
grensningene mellom de nordiske land.

6.6.2 Departementets vurdering

Norge inngår i et integrert nordisk og internasjo-
nalt kraftmarked, og har en betydelig overførings-
kapasitet til Sverige og Danmark. I tillegg har
Norge mindre overføringskapasitet til Finland og
Russland. De nordiske landenes kraftsystemer er
gjensidig avhengig av hverandre.

Et effektivt og velfungerende nordisk kraft-
marked forutsetter et utstrakt nordisk samarbeid
på flere områder, både på myndighetsnivå og mel-
lom de systemansvarlige selskapene. Som tilrette-

legger av kraftutvekslingen med utlandet og som
systemansvarlig, spiller Statnett på norsk side en
viktig rolle i utviklingen av det nordiske kraftmar-
kedet.

De systemansvarlige nettselskapene i Norden
har i dag et omfattende samarbeid på flere områ-
der. Samarbeidet er i hovedsak organisert gjen-
nom samarbeidsorganisasjonen Nordel. Gjen-
nom Nordel samarbeides det om en rekke saks-
områder, blant annet systemutvikling og planer
for nettinvesteringer, systemdrift, drifts- og leve-
ringssikkerhet, informasjonsutveksling, prinsip-
per for tariffering samt internasjonalt samarbeid.
Statnett deltar videre i en tilsvarende organisasjon
på europeisk nivå, Association of European Trans-
mission System Operators (ETSO).

Systemdriftsavtalen som er inngått mellom de
systemansvarlige nettselskapene i Norden er det
formelle grunnlaget for samarbeidet mellom de
systemansvarlige, og omfatter blant annet system-
drift, driftssikkerhet, balanseregulering og kraft-
utveksling. Avtalen er en samarbeidsavtale og
godkjennes av NVE.

Den nordiske elbørsen, Nord Pool ASA, har
en sentral rolle i det nordiske kraftmarkedet.
Nord Pool er i dag eid med like andeler av de sys-
temansvarlige selskapene i Norge og Sverige
(Statnett og Svenska Kraftnät). Det er åpnet for at
det finske og de to danske systemansvarlige sel-
skapene kan komme inn på eiersiden i Nord Pools
elspotvirksomhet, jf. St.prp. nr. 1 (2000-2001) fra
Olje- og energidepartementet. Nord Pool har sitt
hovedkontor i Norge og reguleres etter norsk lov-
givning, herunder energiloven, verdipapirhandell-
oven og børsloven.

De nordiske energiministrene ble i Nordisk
Ministerråd i 2000 blant annet enige om at det er
behov for å videreutvikle samarbeidet mellom de
nordiske systemansvarlige slik at systemansvaret
i større grad sees i et nordisk perspektiv. Det ble
også påpekt et behov for å utvikle samarbeidet
med henblikk på å sikre effektiv håndtering av
mulige effektproblemer og en rasjonell utnyttelse
av reservekapasiteten. Det ble lagt vekt på at mar-
kedsbaserte løsninger skal benyttes i størst mulig
grad.

Utviklingen kan innebære at samarbeidet mel-
lom de nordiske systemansvarlige blir mer for-
pliktende, og at landenes kraftsystemer blir mer
integrert. Et tettere og mer forpliktende samar-
beid mellom de systemansvarlige kan organiseres
på flere måter. EVL, PIL, Enfo, SFO og Statnett
mener alle at det på sikt vil være hensiktsmessig
med en felles nordisk systemansvarlig. En eventu-
ell felles nordisk systemansvarlig vil imidlertid
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kreve omfattende avklaringer av blant annet orga-
nisatoriske, juridiske og reguleringsmessige for-
hold i alle de nordiske land. Etter departementets
vurdering bør det derfor på kort sikt legges vekt
på mer forpliktende nordisk samarbeid blant
annet gjennom endringer og videreutvikling av
systemdriftsavtalen.

Nordisk samarbeid er nødvendig for å videre-
utvikle det nordiske kraftmarkedet. Økt samar-
beid vil kunne medføre behov for harmonisering
og klargjøring av regulering både på nasjonalt og
nordisk nivå. Tariffer og flaskehalshåndtering er
eksempler på områder der det kan være behov for
ytterligere harmonisering. Departementet ønsker
å legge til rette for økt koordinering og harmoni-
sering av regulering og regelverk i Norden for å
sikre et mer effektivt og sikkert nordisk kraftmar-
ked. I denne sammenheng må blant annet samar-
beidet mellom de nordiske regulatorene styrkes.
Arbeidet må videre ses i sammenheng med tilsva-
rende arbeider på europeisk nivå, blant annet i
regi av EU-kommisjonen.

6.7 Staten som eier av Statnett SF

6.7.1 Høringsuttalelser

PIL viser til at det finnes mange gode grunner for
at eierskapet til Statnett skal forvaltes av OED.
Forutsetningen er at eierskapsrollen forvaltes på
en nøytral måte slik at det ikke oppstår mistanke
om rolleblanding.

SFO anbefaler at staten vurderer sitt eierskap i
Statnett. Dette begrunnes ved at myndighetene
da i større grad kan bli utfordret til å utvikle gene-
relle virkemidler som SFO på lang sikt tror er en
fordel ved at styringen skjer via rollen som regula-
tor og ikke gjennom eierskap.

Statnett ser det som naturlig at Statnetts eier-
tilknytning vurderes ved en vurdering av Statnetts
roller. Det påpekes også at rapporteringsmodel-
len har fungert bra ved ryddighet fra alle invol-
verte parter og fordi Statnett skal sørge for sam-
funnsøkonomisk utvikling og drift av nettet.

Statnett påpeker likevel til at det rent prinsipi-
elt kan stilles spørsmål ved at samme departe-
ment er ansvarlig for de økonomiske rammer som
tildeles foretaket og de krav til økonomisk resultat
som blir stilt til foretaket.

6.7.2 Departementets vurdering

Systemansvaret er en viktig samfunnsoppgave
som er nødvendig for et effektivt kraftmarked, og
for forsyningssikkerheten. Som systemansvarlig

nettselskap utøver Statnett offentlig myndighet.
Videre skal Statnett drives etter samfunnsøkono-
miske prinsipper. Statnett er således underlagt
andre krav og føringer enn andre selskaper i kraft-
bransjen.

Statnett ble opprettet som statsforetak fordi
man ønsket å kunne ivareta sektorpolitiske hen-
syn gjennom drift av selskapet. Statsforetaksloven
er utarbeidet med sikte på å være en organisa-
sjonsform for statlige næringsvirksomheter som
drives som ledd i en overordnet sektorpolitisk
målsetting, jf. NOU 1991:8 Lov om statsforetak.

Det vises til St.meld. nr. 40 (1997-98) Eierskap
i næringslivet der blant annet statens rolle som
eier og regulator, og statsforetaksformen ble dis-
kutert. Videre vises det til St.meld. nr. 30 (2000-
2001) Langtidsprogrammet 2002-2005 der en
fokuserte på formålet og organiseringen av offent-
lig eierskap som et ledd i arbeidet med fornyelse
og effektivisering av offentlig sektor. I Langtids-
programmet ble det påpekt at det er viktig å vur-
dere statens eierskap i hvert selskap for seg, slik
at organisasjonsform tilpasses formålet med sel-
skapet.

Statlig eierskap av Statnett bidrar til at foreta-
ket oppfattes som en nøytral aktør i markedet, noe
som er viktig siden Statnetts beslutninger kan ha
store økonomiske konsekvenser for mange aktø-
rer. Foretaket styres av et uavhengig styre. Det
fører til at foretaket har handlefrihet og er beslut-
ningsdyktig.

Etter departementets vurdering kan det være
betydelige synergieffekter mellom eierskap og
sektorforvaltning. Eierskapet av Statnett er med
på å sikre at foretaket utfører sine samfunnsopp-
gaver best mulig, også i eventuelle situasjoner der
reguleringen etter energiloven kan være uklar.

Det legges betydelig vekt på bevissthet rundt
rollen som eier og sektorforvalter, både i saksbe-
handling og i kommunikasjon med Statnett. Ryd-
dig og tillitsvekkende opptreden, både i eiersaker
og i andre saker, er etter departementets vurde-
ring det viktigste bidraget til å unngå mistanker
om rolleblanding.

Departementet vurderer det derfor som fort-
satt viktig at staten eier Statnett.

6.8 Oppsummering

Statnett bør fortsatt være organisert som et syste-
mansvarlig nettselskap. Departementet har i sin
vurdering av Statnetts organisering lagt særlig
vekt på hensynet til en effektiv utøvelse av syste-
mansvaret og behovet for samfunnsmessig effek-
tive investeringer i overføringssystemet.
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Nøytralitet er viktig ved utøvelsen av Statnetts
oppgaver, særlig i forhold til utøvelsen av system-
ansvaret. Myndighetsoppgavene må være synlige,
og grunnlaget for Statnetts beslutninger må være
åpent og etterprøvbart. Det er viktig at Statnett i
sine beslutninger er seg bevisst de ulike oppga-
vene foretaket har, og tilstreber å opptre ikke-dis-
kriminerende.

Statnett er underlagt reguleringer etter energi-
loven. Den samlede reguleringen av foretaket skal
bidra til at de ulike oppgavene utøves på en sam-
funnsmessig rasjonell og ikke-diskriminerende
måte. Dette sikrer at Statnett ikke har incentiver
til å utnytte sin monopolsituasjon. Statnett skal
drives etter samfunnsøkonomiske kriterier. I hen-
hold til forskriften til energiloven har Statnett over
tid krav på rimelig avkastning på investert kapital,
gitt effektiv drift.

Statnett skal konsentrere sin oppgave som
netteier om sentralnettet, men kan i begrenset
grad eie underliggende nett. Dette vil bidra til at
Statnett på grunnlag av sitt eierskap opptrer ikke-
diskriminerende i forhold til andre eiere av net-
tanlegg, og legger til rette for større sammen-
hengende nettområder.

Det understrekes at dersom aktører i under-
liggende nett ikke gjennomfører samfunnsmessig
rasjonelle investeringer, og det av systemmessige
årsaker er nødvendig, kan Statnett foreta investe-
ringer også i regionalnettsanlegg.

Etter departementets vurdering er det ikke
grunnlag for å ta initiativ for endre sentralnettets
utstrekning. Sentralnettet skal fortsatt være et
landsomfattende og sammenhengende nett, og
sørge for sentrale utvekslingspunkt i alle regio-
ner. Sentralnettet har videre en viktig funksjon i
forhold til å knytte seg til andre lands sentralnett.
Det understrekes at effektiv drift, vedlikehold og

investeringer i nettanlegg i større grad avhenger
av eierskap enn av nettmessig plassering.

Brukerrådet skal behandle saker i samsvar
med et mandat avgrenset til saker vedrørende
Statnetts regulerte monopol- og myndighetsopp-
gaver. Det vil blant annet si saker knyttet til syste-
mansvaret, avregningsansvaret og oppgaven som
netteier.

For å oppnå jevn representasjon mellom for-
bruker- og produsentinteressene foreslås det at
brukerrådet utvides fra fem til seks medlemmer
ved at HSH innstiller ett medlem.

Leder- og nestledervervet i brukerrådet skal
fordeles og roteres mellom forbruker- og produ-
sentinteressene. Leder- og nestleder skal kunne
være til stede, med møte- og talerett, under sty-
rets behandling av saker omfattet av mandatet.

Utviklingen i Norden kan innebære at samar-
beidet mellom de nordiske systemansvarlige blir
mer forpliktende. På kort sikt bør det legges vekt
på mer forpliktende samarbeid gjennom endrin-
ger og videreutvikling av systemdriftsavtalen.
Departementet ønsker å legge til rette for økt
koordinering og harmonisering av regulering og
regelverk i Norden for å sikre et mer effektivt og
sikkert nordisk marked.

Departementet vurderer det som fortsatt vik-
tig at Statnett eies av staten. Som systemansvarlig
nettselskap er Statnett underlagt andre krav og
føringer enn andre selskap i kraftbransjen. Statlig
eierskap av Statnett bidrar til at foretaket oppfat-
tes som en nøytral aktør i markedet. Etter depar-
tementets vurdering er det betydelige synergief-
fekter mellom eierskap og sektorforvaltning.
Bevissthet rundt rollen som eier og sektorforval-
ter, både i saksbehandling og i kommunikasjon er
viktig.
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7 Prosjekter under utbygging

Olje- og energidepartementet gir en gang pr. år en
samlet redegjørelse om kostnads- og lønnsom-
hetsutviklingen for de enkelte prosjekter hvor
plan for utbygging og drift (PUD) eller plan for
anlegg og drift (PAD) er blitt forelagt myndighe-
tene, jf. St.meld. nr. 37 (1998-99). Departementet
har innhentet en redegjørelse fra operatørene for
prosjekter under utbygging.

Følgende prosjekter er under utbygging på
norsk sokkel; Valhall vanninjeksjon, Tambar,
Ringhorne, Fram vest, Vale, Grane, Snorre B,
Glitne, Sygna, Tune, Heimdal gassenter, Oseberg
gasstransport, P2 brønnramme Troll vest, Huldra,
Åsgardkjeden, Kvitebjørn, Sleipner vest (kompre-
sjon),Vesterled og Mikkel.

Under følger en oversikt over kostnads- og lønn-
somhetsvurdering for disse prosjektene sammen-
lignet med PUD/PAD. Alle beløp er i 2001-kroner.

Snorre B har hatt en økning i investerings-
anslaget på 2 680 mill. kroner. Dette skyldes i all
hovedsak økte kostnader på plattformens topsi-
des, som har steget med 33 pst. siden PUD-innle-
vering, men hvor Hydro indikerte at en kostnads-
økning var forventet. Størst er økningen på
dekkstruktur (1 684 mill. kroner) og boring og
komplettering (529 mill. kroner). Valutakursend-
ringer utgjør 3,6 pst. av økningen.

For Grane er investeringsanslaget redusert
med 253 mill. kroner som følge av endret tidsfa-
sing av investeringene i forhold til innfasingen
lagt til grunn ved PUD tidspunktet. Det totale
investeringstallet for Grane i løpende kroner er
imidlertid uendret i forhold til PUD.

Tune har hatt en økning i investeringer på
148 mill. kroner. Dette skyldes hovedsakelig økt
boretid med 21 dager og derav økte kostnader.
Valutakurssvigninger står for 50 pst. av de økte
borekostnadene.

Tabell 7.1 Avviksforklaring (mill. 2001 kroner)

Prosjekter PUD/PAD-estimat Nye Anslag Endring

Fram vest 4 458 4 458 0

Vale 630 630 0

Grane 16 781 16 528 -253

Snorre B 12 859 15 539 2 680

Tune 2 689 2 837 148

Heimdal gassenter 1 600 1 692 92

Oseberg gasstransport 1 028 1 088 60

P2 brønnramme Troll vest 953 1 520 567

Vesterled 663 613 -50

Ringhorne 8 850 8 850 0

Valhall vanninjeksjon 4 744 5 226 482

Tambar 1 038 1 041 3

Glitne 807 867 60

Sygna 1 500 1 575 75

Huldra 6 032 6 553 521

Kvitebjørn 8 414 8976 562

Åsgardkjeden 42 334 55 718 13 384

Sleipner vest, kompresjon 1 046 1 046 0
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Økningen i investeringsanslaget for Heimdal
gassenter er på 92 mill. kroner. Det pågår nå en
gjennomgang og oppdatering av investeringstall
for Heimdal gassenter, tallene vil foreligge i sep-
tember. Det forventes at investeringene vil stige
noe.

Økningen for Oseberg gasstransport er på
60 mill. kroner, en forbedring fra hva som ble
antatt i forrige rapportering. Økningen skyldes
hovedsakelig valutakursendringer da størstedelen
av investeringen ble betalt i britiske pund og ame-
rikanske dollar som hadde en meget sterk kursut-
vikling i perioden.

P2 brønnramme Troll vest har hatt en økning i
investeringene på 567 mill. kroner. Dette skyldes
hovedsakelig økte utgifter til boring og komplette-
ring (538 mill. kroner). Disse tilleggsinvesterin-
gene i brønnoptimalisering gir økt produksjon.

Når det gjelder Vesterled så er det nye investe-
ringsestimatet 50 mill. kroner lavere enn det opp-
rinnelige anslaget. Dette skyldes at man samlet
sett oppnådde bedre kontrakter enn antatt i PUD.

Investeringsanslaget for Valhall vanninjeksjon
har økt med 482 mill. kroner sammenliknet med
det opprinnelige anslaget. Dette skyldes hovedsa-
kelig at kapitalkostnadene har økt. Anbudene ble
høyere enn forventet.

Anslaget for Glitne indikerer en økning på
60 mill. kroner, hvorav 22 mill. kroner skyldes
valutaeffekter og 38 mill. kroner skyldes vesent-
lige økninger i arbeidsomfanget med hensyn til
boring og komplettering av brønner. Den viktig-
ste endringen skyldes at en av de planlagte injek-
sjonsbrønnene er endret til en produksjonsbrønn
for senere konvertering til injeksjonsbrønn.

Økningen i investeringsanslaget for Sygna er
på 75 mill. kroner, og kan i sin helhet henføres til
valutaeffekter. Prosjektet målt med de valutakurs-
forutsetningene som opprinnelig lå til grunn er
gjennomført til en kostnad som ligger 26 mill. kro-
ner lavere enn PUD-anslaget.

Investeringsanslaget for Huldra er økt med
521 mill. kroner, hvorav om lag 313 mill. kroner er
valutaeffekter. Resterende økning (208 mill. kro-
ner) kan i sin helhet henføres til økt arbeidsom-
fang innen boring og komplettering, samt økte
kostnader for modifikasjoner av Veslefrikk-platt-
formen.

Investeringsanslaget for Kvitebjørn-prosjektet
er i henhold til reviderte utbyggingsplaner som
departementet mottok tidligere i år på 8 976 mill.
kroner. I den opprinnelige PUD, innsendt i 1999,
var de totale investeringene anslått til 8 414 mill.
kroner. Økningen på 562 mill. kroner, skyldes
først og fremst økte borekostnader fordi det er

planlagt å bore to brønner ut over det som er lagt
til grunn i den opprinnelige PUD. I tillegg forven-
ter operatøren Statoil en økning i plattformkostna-
der grunnet fremskynding av konstruksjon samt
økning i kostnadene på grunn av planlagt endring
i diameter for gassrøret og landfallsløsning på
Kollsnes. Statoils anslag for dette er på om lag
80 mill. kroner.

I St.prp. nr. 84 (2000-2001) ble det gjort rede
for det siste investeringsanslag for prosjektene i
Åsgardkjeden. Det siste kostnadsanslaget viser
en økning på 114 mill. kroner for Åsgardkjeden
sammenlignet med det forrige anslaget som ble
lagt fram i St.prp. nr. 19 (2000-2001), og er innen-
for rammen for mulige kostnadsøkninger som
Statoil tidligere har orientert om.

De av prosjektene hvor det ikke er noen end-
ring i PUD/PAD estimat, eventuelt hvor endrin-
gen er svært liten, er ikke kommentert.

Lønnsomhetsutvikling

Det ser ut til at de fleste av prosjektene har opp-
levd en positiv lønnsomhetsutvikling i forhold til
PUD-anslaget. Hovedårsaken til dette ser ut til å
være at prisforventningene med hensyn til olje,
gass og NGL (våtgass) er justert opp i forhold til
hva man forutsatte på PUD tidspunktet for de
ulike prosjektene.

Kun to prosjekter, Snorre B og Vallhall vannin-
jeksjon, har hatt en negativ lønnsomhetsutvikling.
Reduksjonen i lønnsomheten for Snorre B skyl-
des hovedsakelig økte investeringer og forskyv-
ning av produksjon i 2000 og 2001 (pålagt i forbin-
delse med PUD godkjennelse). Det er lagt til
grunn en prisøkning, men også noe lavere total
produksjon. Samtidig er anslaget for driftskostna-
der og tariffer redusert med om lag 1 mrd. kroner
i forhold til PUD.

Når det gjelder Valhall vanninjeksjon så skyl-
des lønnsomhetsreduksjonen at den nye bereg-
ningen har en lavere topproduksjon, reservene er
imidlertid stort sett uendret.

Tune har hatt en positiv lønnsomhetsutvikling
i forhold til PUD tidspunktet. Årsaken til øknin-
gen i lønnsomhet, skyldes at man nå inkluderer
uallokerte gassvolumer. Økningen i investeringer
trekker i motsatt retning.

For P2 brønnramme Troll vest er det en lønn-
somhetsøkning som følge av forventet økt pro-
duksjon, på grunn av tilleggsinvesteringer i
brønnoptimalisering.

Granes lønnsomhet er ikke vesentlig endret i
forhold til lønnsomhet ved PUD tidspunktet.
Endret tidsfasing av investeringene, noe lavere



2001-2002 St.prp. nr. 1 113
Olje- og energidepartementet
investeringer (målt i faste priser) og en noe lavere
vurdert pristariff bidrar imidlertid til noe bedret
lønnsomhet.

For Glitne er lønnsomheten økt med om lag
106 pst. Dette skyldes dels økte oljeprisforvent-
ninger for den perioden feltet skal være i produk-
sjon (fra september 2001 til november 2003), og
dels lavere driftskostnader enn anslått på PUD-
tidspunkt.

For Sygna har lønnsomheten økt med 69 pst.
Hovedårsaken til denne forbedringen er økte inn-
tekter som følge av høyere oljeprisforventninger
enn antatt på PUD-tidspunktet. Økte investerings-
anslag og økte driftskostnader drar i motsatt ret-
ning.

Huldras økte lønnsomhet kan i hovedsak for-
klares med høyere prisforutsetninger med hen-
syn til tørrgass og kondensat, høyere dollarkurs
enn antatt på PUD-tidspunktet og noe lavere
transporttariff kostnader enn forutsatt ved PUD.

Økt lønnsomhet for Kvitebjørn kan i hovedsak
forklares ved høyere inntekter enn forutsatt i til-
legg til PUD. Årsakene til dette er knyttet til høy-
ere prisforventninger med hensyn til gass enn
antatt ved innsendelse av tillegg til PUD. En
økning i driftskostnadene over feltets levetid
bidrar negativt til nåverdiutviklingen.

Anslaget for lønnsomheten i Åsgård-kjeden
har økt med om lag 20 pst. Hovedårsaken til
denne forbedringen er økninger i inntektene, som
bare delvis motvirkes av de økte investeringskost-
nadene siden PUD-innlevering.

Ringhorne har hatt en positiv lønnsomhetsut-
vikling siden PUD. En av årsakene til dette er at
investeringsfasingen er forandret.

Det pågår nå oppdatering av anslag for Vale og
Heimdal gassenter. Når det gjelder Oseberg gass-
transport og Vesterled så er det ikke relevant å
beregne nåverdi for gassrør. Dette skyldes at
avkastningen er satt av myndighetene til 7 pst.,
tariffene settes så etter dette. Siden diskonterings-
raten er 7 pst. gir dette en nåverdi lik null.

Reparasjoner på Åsgard

En gasslekkasje 31. desember 2000 avdekket
svakheter i 72 sveiser i rørforbindelser på Åsgard-
feltet. Med bakgrunn i en omfattende gjennom-
gang av Statoils eksperter og innleid ekspertise
ble det besluttet at 24 av skjøtene skulle repare-
res. Dette arbeidet ble fullført i løpet av august
2001.

13. august 2001 oppstod en ny lekkasje i en
gassrørledning mellom Åsgard B og produksjons-

skipet Åsgard A. Tekniske undersøkelser konklu-
derte med et brudd i en tidligere godkjent sveis.
Det er besluttet at de 48 gjenstående sveisene skal
repareres. Statoil har nedsatt en gransknings-
gruppe for å klarlegge hendelseforløpet og årsak-
sammenhengene.

Reparasjonsarbeidet er omfattende og værav-
hengig og det er forventet at arbeidet med å repa-
rere de gjenstående 48 sveisene vil ferdigstilles
sommeren 2002.

Kondensatproduksjonen og gasseksporten fra
Åsgard B vil være stanset inntil alle sikkerhets- og
miljømessige forhold er ivaretatt. Oljeproduksjo-
nen på Åsgard A vil være noe redusert fordi gass-
overføringen fra Åsgard A til Åsgard B er stengt.
Endelig kostnadsoverslag for reparasjon av de
resterende 48 sveisene og effekt på produksjonen
vil ventelig være klart i løpet av oktober.

8 Nytt gassforvaltningssystem

Avvikling av Gassforhandlingsutvalget

Ved kongelig resolusjon 1. juni 2001 ble det
besluttet at avsetning av norsk gass gjennom GFU
til EØS-området avvikles midlertidig fra 1. juni
2001. GFU vil bli permanent avviklet fra kom-
mende årsskifte.

Beslutningen er blant annet basert på at økt
modenhet av norsk sokkel, åpning av gassmarke-
dene i Europa og endringer i selskapsstrukturer
langs verdikjeden for gass, gjør at produsentsel-
skapene på norsk kontinentalsokkel bør få større
kommersiell handlefrihet.

Den eksisterende avsetningsordning erstattes
av et system hvor det enkelte rettighetshaversel-
skap selv kan foreta avsetning av egen gass. I peri-
oden frem til permanent avvikling av GFU vil det
bli forberedt nødvendige tilpasninger i lovgivning
og kontraktsmessig rammeverk. Myndighetene
har instruert selskapene på norsk sokkel om å til-
passe kontrakter og andre avtaler seg imellom,
slik at selskapene kan avsette sin gass på individu-
ell basis.

Det er etablert enkelte overgangsordninger
inntil ordningen formelt er avviklet. 

Ved overgang til selskapsbaserte salg er det
nødvendig å foreta en gjennomgang av systemet
for skatteavregningspriser for å vurdere hvilke til-
tak som er nødvendig å gjennomføre for å sikre at
staten oppnår sin rettmessige andel av verdiska-
pingen. Departementet samarbeider med Finans-
departementet om dette.
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Gasstransportsystemet

Gasstransportrørledninger og -anlegg på norsk
sokkel eies i dag av en rekke ulike interessentskap
med oljeselskaper og staten som eiere. Den gjensi-
dige avhengigheten mellom de ulike rørledningene
tilsier at rørledningsnettet må opereres som et hel-
hetlig transportsystem. Dette er i dag ivaretatt av
Statoil ASA og vil blir videreført av Gassco AS fra
og med 1. januar 2002, jf. St.prp. nr. 36 og Innst. S.
nr. 198 (2000-2001).

Eierskapet i gasstransportnettet bør også
reflektere denne enhetlige strukturen, og det
arbeides derfor med en samordning av ulike inter-
essentskap med det formål å oppnå et gasstran-
sportsystem med ett eierskap. En slik helhetlig
organisering av gasstransportvirksomheten på
eier- og operatørsiden vil gi positive effekter i
drifts- og kostnadssammenheng. Departementet
har som målsetting at det på sikt sikres en statlig
majoritetseierandel i det samordnede system.

En samordning krever aksept fra dagens
eiere, og verdsetting av rørledningene må være
basert på forhandlinger mellom eierne.

I dag markedsføres ledig kapasitet i transpor-
tanlegg av eierne som gruppe. Departementet vil
arbeide videre med å etablere et system som sikrer
ikke-diskriminerende adgang til transportnettet.

9 Vurdering av normprissystemet for 
olje

For råolje eksisterer det allerede et system for
myndighetsfastsettelse av skatteavregningspriser
gjennom normpriser. Normprisen skal svare til
hva petroleum kunne ha vært omsatt til mellom
uavhengige parter i et fritt marked. Dette syste-
met ble innført i 1975.

Siden normprissystemet ble etablert har nor-
ske råoljevolumer og antallet råoljekvaliteter økt
vesentlig. Videre har Statoil og staten blitt en stor
råoljeselger. Markedet for nordsjøoljer og praksis
for normprisfastsettelse har dessuten utviklet seg
betydelig.

Det vil derfor være naturlig ved denne anled-
ning også å vurdere systemet for skatteavreg-
ningspriser for råolje. Departementet vil samar-
beide med Finansdepartementet om dette.

10 Potensiale for mikro- og minikraft-
verk

I Innst. S. nr. 263 (2000-2001) Om vasskrafta og
kraftbalansen, jf. St.meld. nr. 37 (2000-2001), står
det at:

«NVE har antatt at potensialet kan være opp til
10 TWh for Norge.»

Dette tallet referer seg til potensialet for små-
kraftverk som går opp til 10 MW i installasjon.
Mikro- og minikraftverk går opp til installasjoner
på 1 MW. Potensialet for disse typene kraftverk er
ikke systematisk kartlagt, men NVE har antydet
at det kan være opp mot 3 TWh.

Komiteens flertall viser også til at:

«NVE har satt et krav til vannføring som
begrenser bruken til vanligvis mellom 10 og
25 pst. av middelvannføringen. Dette kravet
hindrer bruk av flomvannet, noe som gjør at
flere prosjekter blir ulønnsomme. En større
utnyttelse av flomvannet vil i svært mange til-
feller ikke ha betydning for naturkvaliteten i
området.»

Dette er ikke riktig, men kan relateres til den
praksis som har utviklet seg vedrørende vernede
vassdrag. For vernede vassdrag anser NVE at det
vanligvis ikke skal tillates å utnytte mer enn en
vannføring som utgjør 10-15 pst. av middelvannfø-
ringen. For mikro- og minikraftverk vil flomvann
normalt heller ikke kunne utnyttes fordi dette kre-
ver høy installasjon. Slike ekstrakostnader vil sjel-
den stå i forhold til verdien av den økte produksjo-
nen.

11 Grenser for vernet vassdrag «Vergje-
dal/Eggedal» i Sigdal kommune

Simoa ble sammen med Vergja vernet mot kraftut-
bygging i Verneplan I i 1973 som objekt Vergje-
dal/Eggedal, jf. St.prp. nr. 4 og Innst. S. nr. 207
(1972-73). Etter at Stortinget hadde vedtatt å
verne objektet, oppstod det uklarheter omkring
omfanget av vernet. I Verneplan III ble derfor
disse grensene presisert. Kontaktutvalget for ver-
neinteresser i vassdrag uttalte at en rimelig tol-
king er at objektet omfatter nedbørsfeltene til Ver-
gja og Simoa ned til deres utløp i henholdsvis
Lågen og Soneren. Departementet og energi- og
industrikomiteen hadde ingen merknader til dette
forslaget til avgrensning, jf. St.prp. nr. 89 (1984-
85) og Innst. S. nr. 243 (1985-86).
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Sigdal kommune har tatt opp spørsmålet om
vernegrensene i Simoa med departementet. Bak-
grunnen er ønsket fra lokalt hold om utbygging
av småkraftverk i Albjerkfossen, som ligger i
Simoa ovenfor Soneren. Kommunen har alltid hatt
den oppfatning at vernegrensen følger sognedelet
mellom Sigdal og Eggedal sogn ovenfor Albjerk-
fossen. Kommunen hevder dessuten at grunnei-
ere aldri har fått melding om at vassdraget fra sog-
nedelet til Soneren er varig vernet. Kommunen
finner også støtte for sitt syn i det kartverk som
tidligere har fulgt saken. Kommunen ber på
denne bakgrunn om at departementet fremmer
spørsmålet om vernegrensen for Stortinget.

Olje- og energidepartementet viser til det
generelle utgangspunkt i verneplanene om at hele
vassdragets nedbørsfelt omfattes av vernevedta-
ket dersom ikke annet fremgår av Stortingets ved-
tak. Departementet kan ikke slutte seg til kommu-
nens avgrensning, men legger til grunn den presi-
sering som fant sted av vernegrensen gjennom
behandlingen av Verneplan III: Verneplanen
pålegger heller ikke grunneiere plikter, men er en
instruks til forvaltningen om at det ikke skal gis
konsesjon til utbygging av vassdraget. Kartverket
som har vært nyttet i vernesammenheng har vært
feil for flere verneobjekter, og er i ettertid rettet
opp med melding til kommunen i 1996. Feil i tidli-
gere kartverk kan ikke være grunnlag for en
annen avgrensning av verneobjektet enn den som
fremgår av Stortingets behandling av
Verneplan III. Olje- og energidepartementet fast-
holder derfor at Albjerkfossen er varig vernet mot
kraftutbygging.

12 Energikilder i sammenheng

I Innst. S. nr. 67 (2000-2001) hadde energi- og mil-
jøkomiteen følgende merknad:

«Utover de tiltakene som er beskrevet angå-
ende miljø og estetiske hensyn ved bygging av
kraftledninger, vil komiteen også peke på
muligheter for å se flere energikilder i sam-
menheng. Komiteen viser til interpellasjonsde-
batten i Stortinget den 23. november 2000 etter
interpellasjonen fremmet av Tore Nordtun.

Komiteen vil be Regjeringen komme tilbake
med en vurdering av å etablere et system som
muliggjør å se flere energikilder i sammen-
heng, både i forhold til miljø, estetikk og sik-
kerhet for energileveranser og økonomi.»

Svært mange forhold påvirker valgene av
energikilder og energibærere som den enkelte
gjør. Markedsprisene på energi og investerings-
kostnadene har stor betydning. Myndighetene
påvirker valgene gjennom en rekke virkemidler.
Målet for utformingen av virkemidler er å ha en
energiproduksjon og et energiforbruk som er
effektivt, sikkert og miljøvennlig.

De viktigste politiske virkemidlene som
direkte eller indirekte påvirker utviklingen av
energiforsyningen er:
– Kontroll med hvilke områder som kan benyt-

tes til energiproduksjon, jf. Verneplan og
Samla Plan.

– En omfattende behandling, med blant annet
fastsettelse av vilkår, ved søknader om konse-
sjoner for utbygging av kraftlinje, vannkraft,
gasskraft og andre større forbrenningsanlegg.

– Tilskudds- og støtteordninger.
– Krav til bygg.
– Forskning og utvikling.
– Skatter og avgifter og fritak for avgifter.
– Regulering av infrastruktur gjennom inntekts-

rammer, regler for tariffering m.v.

Rammebetingelsene gir signaler om hvordan for-
hold som miljø, estetikk, sikkerhet og økonomi
blir vurdert. Når en forbruker eller en større
investor skal ta en beslutning, er det et komplekst
sett med rammebetingelser som påvirker hvordan
de vil vurdere de ulike energikildene opp mot
hverandre.

Energimyndighetene har etablert et omfat-
tende system knyttet til den løpende håndtering
av energipolitiske saker for å sikre en god sam-
funnsmessig vurdering. I et slikt metodeapparat
vil det imidlertid alltid være forbedringsmulighe-
ter, og det arbeides kontinuerlig for å forbedre
grunnlaget for slike vurderinger.

Energimyndighetene vurderer stadig elemen-
ter i virkemiddelapparatet i lys av den problemstil-
lingen som er tatt opp av Stortinget. Dette er nød-
vendig i en situasjon der sikkerheten i energifor-
syningen er presset, der vi setter stadig nye og
strengere miljøkrav, og der vi har sett at strømpri-
sene kan svinge fra et år til et annet.

Etableringen av Enova SF, som skal stå for
arbeidet med omlegging av energibruk og -pro-
duksjon, er et viktig element i arbeidet for å få økt
bruk av andre energikilder enn de tradisjonelle.
Både nye fornybare energikilder, spillvarme, var-
mepumper og naturgass er viktige satsingsområ-
der for Enova. Dette er energikilder som i dag har
en beskjeden utbredelse. Regjeringen mener at
denne satsingen vil gjøre det langt mer interes-
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sant å vurdere for eksempel en varmepumpe som
et reelt alternativ til strømoppvarming og oljefy-
ring. Se også kap. 1825 for en nærmere omtale av
Enova og omlegging av energibruk og -produk-
sjon.

I tillegg til at Enova nå er etablert, arbeider
departementet med en handlingsplan for vannbå-
ren varme som vil bli lagt fram for Stortinget i vår-
sesjonen 2002. Stortinget ba om en slik handlings-
plan i forbindelse med behandlingen av revidert
nasjonalbudsjett våren 2001. Også utredning av et
opplegg for handel med sertifikater for grønn
energi er et ledd i en vurdering av virkemiddel-
bruken. En slik vurdering ble Regjeringen bedt
om å gjøre i forbindelse med behandlingen av
budsjettet for 2001.

I St.meld. nr. 37 (2000-2001) Om vasskrafta og
kraftbalansen ble Samla Plan for vassdrag drøftet.
Justeringene i vannkraftpolitikken er et resultat av
en kontinuerlig vurdering av fordeler og ulemper
ved de ulike energikildene, og for så vidt mulighe-
tene til å begrense energibruken.

I høringen av Ot.prp. nr. 56 (2000-2001) Om
lov om endringer i lov 29. juni 1990 nr. 50 om pro-
duksjon, omforming, overføring, omsetning og
fordeling av energi m.m. (energiloven), tok flere
høringsinstanser opp viktige spørsmål ved energi-
loven. De ble blant annet pekt på at oppbyggingen
av nettariffene påvirker konkurranseflaten mel-
lom elektrisk energi og andre energibærere, og
eventuelt forbruksbegrensende tiltak.

Departementet er kjent med denne problem-
stillingen fra flere konkrete saker. I Stavanger dis-
triktet blir en ny kraftlinjeutbygging satt opp mot
bygging av gassrør til Stavanger. Etter departe-
mentets vurdering bør vi arbeide for å ha ramme-
betingelser som sikrer at det blir bygd gassrør,
desentral kraftproduksjon basert på gass, og
direkte bruk av gass i slike tilfeller dersom dette
er det mest samfunnsøkonomisk lønnsomme
alternativet. Tilsvarende bør rammebetingelsene
sikre at vannbårne oppvarmingsløsninger blir
valgt når det er samfunnsøkonomisk lønnsomt.

I energilovsproposisjonen viste departementet
til energi- og miljøkomiteens merknad om å se
energikilder i sammenheng. Det ble pekt på flere
rammebetingelser som legges gjennom energilo-
ven som kan påvirke konkurranseflaten mellom
ulike energibærere. Nettselskapenes motivasjon
for å vurdere alternativer til nye nettinvesteringer
påvirkes av inntektsrammen i nettet, jf. St.meld.
nr. 29 (1998-99) Om energipolitikken og Innst. S.
nr. 122 (1999-2000). Rammevilkårene for fjern-
varme kan også ha betydning for konkurranse-
kraften til vannbårne varmesystemer. Disse spørs-

målene var ikke utredet i tilstrekkelig grad til å
kunne tas opp i energiloven. Departementet ville
imidlertid 

«…vurdere å komme tilbake til Stortinget med
en evaluering av energiloven og eventuelle lov-
endringer tilknyttet disse spørsmålene i større
bredde og i et slikt perspektiv som komiteen
har etterlyst som en egen sak på et senere tids-
punkt.»

Departementet har nå startet opp nærmere
analyser av disse spørsmålene. Dette er et omfat-
tende arbeid som krever nøye vurderinger blant
annet av hvor alvorlige vridningseffekter det kan
være snakk om, og hvordan man mest hensikts-
messig kan rette opp utilsiktede virkninger.

Det pågår konkrete arbeider på flere andre
områder som kan få virkning for konkurransen
mellom energibærere. Det er påbegynt et arbeid
med gjennomgang av byggforskriftene som ledes
av Statens byggetekniske etat med deltakelse fra
departementet i referansegruppe og arbeids-
gruppe. Kommunenes rolle som premisslegger
for valg av oppvarmingssystem i nye bygg vurde-
res i samarbeid med Miljøverndepartementet.
Disse initiativene er en oppfølging av energimel-
dingen og innstillingen fra energi- og miljøkomi-
teen.

13 Prising av miljøkostnader for el

I forbindelse med behandlingen av budsjettet for
2001 ba energi- og miljøkomiteen om en utred-
ning av prising av miljøkostnader i produksjo-
nen av elektrisk kraft, jf. Budsjett-innst. S. nr. 9
(2000-2001).

Energiproduksjon, transport og bruk av
energi har til dels betydelige miljøulemper. Miljø-
hensyn er derfor en sentral begrunnelse for en
rekke av rammebetingelsene i energisektoren.
Det er Regjeringens syn at miljøulempene ved
elproduksjon og -transport ikke må vurderes iso-
lert fra ulempene ved produksjon, transport og
bruk av andre energibærere. Dette er viktig der-
som vi skal bygge opp et system som muliggjør å
se flere energikilder i sammenheng, både i for-
hold til miljø, estetikk, sikkerhet for energileve-
ranser og økonomi, jf. energi- og miljøkomiteens
merknad om å se flere energikilder i sammen-
heng.

Komiteens merknad fokuserer på prising av
miljøkostnader for el. Elproduksjonen i Norge
består nesten utelukkende av vannkraft. En vann-
kraftutbygging kan være til ulempe for det biolo-
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giske mangfoldet, friluftsliv og kulturminner og
kulturmiljøer i et geografisk avgrenset område.

En viktig begrunnelse for å prise miljøkostna-
der er å få investorene til å endre tilpasning i ret-
ning av mer miljøvennlig produksjon. Når det gjel-
der vannkraft vil det imidlertid være vanskelig å
oppnå en slik effekt. Det gjelder særlig for eksis-
terende vannkraft. For ny vannkraftutbygging vil
en miljøavgift være langt mindre egnet til å redu-
sere miljøulemper enn ved produksjonsprosesser
som generer ulike typer utslipp.

De inngrepene som er gjort i forbindelse med
eksisterende vannkraft har vært nødvendige for å
kunne etablere kraftproduksjonen. En miljøavgift
vil ikke kunne redusere inngrepene. Selv om et
vannkraftverk nedlegges vil ikke naturen komme
tilbake til situasjonen før inngrepet.

Det er vanskelig å måle verdien av miljøkost-
nadene ved naturinngrep. Inngrepene er forskjel-
ligartet, naturmiljøet varierer og kostnadene vari-
erer derfor tilsvarende. Dette er tydelig ved kraft-
utbygging. Ved en vannkraftutbygging gjøres det
ulike typer inngrep i naturen som oppdemning,
omregulering av vann, bygging av stasjonsbyg-
ning og tilknyttede kraftlinjer. Kostnadene ved
miljøulempene vil derfor variere langs vassdraget.
Det vil også variere mellom ulike utbyggingspro-
sjekter etter hvor store inngrep det er nødvendig
å gjøre for å kunne nyttiggjøre seg av vannfall-
senergien. I tillegg kan verdien av en naturart
være særlig stor fordi den er sjelden. Dette inne-
bærer at avgifter ikke framstår som et særlig hen-
siktsmessig virkemiddel.

For vindkraftverk og gasskraftverk vil de inn-
grepsrelaterte miljøkonsekvensene til dels være
av en annen karakter enn for vannkraft.

Ved alle typer kraftutbygging er det nødvendig
å vurdere det enkelte prosjekt konkret. Dette er
bakgrunnen for at miljøvurderingen i slike saker
foretas som et ledd i planbehandlingen.

I Verneplan for vassdrag er mange vassdrag
vernet mot kraftutbygging etter en individuell vur-
dering av verneverdigheten. Det er også gjort en
individuell vurdering av vassdrag som det kan
søkes konsesjon om i Samlet plan. I tillegg har vi
et omfattende lovverk som regulerer naturinngre-
pene ved vannkraftutbygging. Både industrikon-
sesjonsloven, vassdragsreguleringsloven og vann-
ressursloven har bestemmelser som sikrer at
myndighetene kan stille vilkår for å begrense mil-
jøskader. Dette er en konkret vurdering som gjø-
res i hver konsesjonssak. Sakene gjennomgår en
omfattende behandling med flere høringsrunder.
Dersom inngrepene vurderes som uakseptable
gis det ikke konsesjon. En miljøavgift ville aldri på

samme presise måte kunne motivere til de
bestemte avbøtende tiltak, endringer i utbyg-
gingsløsninger m.v. som ved en konkret vurde-
ring av konsesjonsmyndigheten.

Departementet vil samtidig peke på at vann-
kraftsektoren betaler en rekke skatter og avgifter.
Skattleggingen av vannkraftproduksjon ble endret
for få år tilbake, etter en lang og omfattende pro-
sess. Hensyn til økonomien i kommuner og fylker,
effektivitetshensyn og næringshensyn var viktige
og vanskelige spørsmål i denne prosessen. Vann-
kraftprodusentene har i dag et omfattende skatte-
opplegg og en rekke andre forpliktelser som kon-
sesjonsavgifter og konsesjonskraftforpliktelser.
Grunnrenteskatt og naturressursskatt er også
eksempler på skatter som er spesielle for
kraftsektoren. Det vises til Revidert nasjonalbud-
sjett 2001 der Olje- og energidepartementet vur-
derte rammevilkårene for kraftproduksjon i
Norge, Sverige, Finland og Danmark.

Miljøavgifter kan være et egnet virkemiddel i
tilfeller der det er forurensende utslipp ved kraft-
produksjon. Utslipp kan måles, og det er ofte flere
utslippskilder som belaster det samme miljøgo-
det. For eksempel ved utslipp av CO2 til atmosfæ-
ren vil et utslipp i Norge gjøre like stor skade som
et utslipp i et annet land. Dette er bakgrunnen for
at avgifter er et hovedvirkemiddel i forhold til
utslipp til luft. Ved å bruke avgifter kan alle som
slipper ut gasser bli stilt overfor den samme kost-
naden. En slik utforming av avgifter vil lede til at
rensetiltak, overgang til nye teknologier og andre
energikilder blir iverksatt i de sektorene der slike
tiltak er billigst og praktisk gjennomførbart.
Fyringsolje er ilagt slike miljøbegrunnede avgif-
ter.

Innenlandsk bruk av gass, herunder gass-
kraft, bidrar til utslipp av CO2 og NOx. Miljøhen-
synene ivaretas i dag gjennom individuell behand-
ling av utslippstillatelser. Det kreves anleggskon-
sesjon etter energiloven, på samme måte som for
vannkraftverk. Det kreves utslippstillatelse etter
forurensningsloven der det kan stilles vilkår om
bruk av den best tilgjengelige teknologien og om
energiutnyttelse.

Norge har forpliktet seg til å redusere det
nasjonale utslippsnivået for NOx og CO2 gjennom
henholdsvis Gøteborg-protokollen og Kyoto-pro-
tokollen. Stortinget har i begge disse sakene bedt
Regjeringen legge fram forslag til en samlet virke-
middelbruk for å oppfylle avtalene. Klimameldin-
gen ble lagt fram i juni. I tillegg til tiltak som er
relevante på kort sikt, inneholder meldingen for-
slag til et framtidig kvotesystem for CO2. Når det
gjelder Gøteborg-protokollen, arbeides det nå
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med å utrede en kostnadseffektiv virkemiddel-
bruk ovenfor NOx- utslipp, med tanke på å legge
dette fram for Stortinget.

Departementet viser til at miljøavgifter er blitt
drøftet av Stortinget ved flere anledninger de
senere år, blant annet i tilknytning til klimapolitik-
ken. I St.prp. nr. 54 (1997-98) Grønne skatter, ble
miljøavgifter drøftet særskilt. Det var en gjennom-
gang av anbefalingene fra Grønn skattekommi-
sjon (NOU 1996: 9). I NOU 1995: 4 Virkemidler i
miljøpolitikken, drøftes virkemidler som kan være
aktuelle for å begrense miljøskade.

Departementet vil til slutt peke på at selv om
ikke alle rammebetingelser i energisektoren ute-
lukkende er miljøbegrunnet, vil alle påvirke tilpas-
ningen, og dermed miljøet. Tilsvarende vil alle
rammer påvirke sikkerheten og effektiviteten i
energiforsyningen. Det er derfor sentralt i depar-
tementets arbeid å kontinuerlig vurdere de
enkelte elementer i virkemiddelbruken, og den
helhetlige virkningen av politikken. Dette er nød-
vendig for å ha en forvaltning der alle energikil-
der blir vurdert i sammenheng.
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Olje- og energidepartementet

t i l r å r :

1. I St.prp. nr. 1 om statsbudsjettet for år 2002  føres opp de summene som er nevnt i et framlagt forslag:

a. Sum utgifter under kap. 1800-1830, 2440-2443 og 2490 Kr 17 788 700 000

b. Sum inntekter under kap. 4810-4860, 5440, 5490, 5608, 5680 og 5685 Kr 107 575 400 000
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Forslag 
til vedtak om bevilgning for budsjetterminen 2002, kapitlene 

1800-1830, 2440-2443, 2490, 4810-4860, 5440, 5490, 5608, 
5680 og 5685

I

Utgifter:

Kap. Post Kr Kr Kr

Administrasjon

1800 Olje- og energidepartementet

01 Driftsutgifter 98 650 000

21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres 22 000 000

22 Beredskapslagre for drivstoff, 
kan overføres 21 000 000

70 Internasjonalisering av petroleums-
virksomheten, kan overføres 16 000 000

71 Tilskudd til Norsk Oljemuseum 1 000 000 158 650 000

Sum Administrasjon 158 650 000

Petroleumsforvaltning

1810 Oljedirektoratet (jf. kap. 4810)

01 Driftsutgifter 241 000 000

21 Spesielle driftsutgifter 67 000 000

45 Større utstyrsanskaffelser og 
vedlikehold, kan overføres 6 500 000 314 500 000

Sum Petroleumsforvaltning 314 500 000

Energi- og vassdragsforvaltning

1820 Norges vassdrags- og energi-
direktorat (jf. kap. 4820 og 4829)

01 Driftsutgifter 209 000 000

21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres 48 700 000

22 Forbygningsarbeid og opprydnings-
tiltak, kan overføres 55 350 000

70 Tilskudd til lokale el-forsynings-
anlegg, kan overføres 1 000 000
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73 Tilskudd til utjevning av overførings-
tariffer, kan overføres 10 000 000

75 Tilskudd til sikringstiltak, kan overføres 2 600 000 326 650 000

1825 Omlegging av energibruk og energi-
produksjon

21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres 6 000 000

50 Overføring til energifondet 269 000 000

73 Produksjonsstøtte til vindkraft 3 500 000

74 Naturgass 30 000 000 308 500 000

2490 NVE Anlegg (jf. kap. 5490)

24 Driftsresultat

1 Driftsinntekter -43 000 000

2 Driftsutgifter 40 000 000

3 Avskrivninger 4 500 000

4 Renter 1 800 000

5 Til reguleringsfond 2 000 000 5 300 000

45 Større utstyrsanskaffelser og 
vedlikehold, kan overføres 6 000 000 11 300 000

Sum Energi- og vassdragsforvaltning 646 450 000

Forskningsformål

1830 Energiforskning (jf. kap. 4829)

21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres 16 800 000

50 Norges forskningsråd 214 100 000

70 Internasjonale samarbeids- og 
utviklingstiltak, kan overføres 8 200 000 239 100 000

Sum Forskningsformål 239 100 000

Petroleumsvirksomheten

2440 Statens direkte økonomiske engasje-
ment i petroleumsvirksomheten 
(jf. kap. 5440)

22 Fjerningsutgifter, overslagsbevilgning 140 000 000

30 Investeringer 15 300 000 000

50 Overføring til Statens petroleumsfor-
sikringsfond 600 000 000 16 040 000 000

Kap. Post Kr Kr Kr
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Inntekter:

2442 Disponering av innretninger på konti-
nentalsokkelen

70 Tilskudd, overslagsbevilgning 140 000 000 140 000 000

2443 Petoro AS

70 Administrasjon 250 000 000 250 000 000

Sum Petroleumsvirksomheten 16 430 000 000

Sum departementets utgifter 17 788 700 000

Kap. Post Kr Kr Kr

Kap. Post Kr Kr Kr

Ordinære inntekter

4810 Oljedirektoratet (jf. kap. 1810)

01 Gebyr- og avgiftsinntekter 2 400 000

02 Oppdrags- og samarbeids-
virksomhet 32 000 000

03 Refusjon av tilsynsutgifter 55 000 000

04 Salg av undersøkelses-
materiale 5 000 000

05 Salg av publikasjoner 1 000 000

06 Ymse inntekter 2 000 000

08 Inntekter barnehage 3 400 000 100 800 000

4820 Norges vassdrags- og energi-
direktorat (jf. kap. 1820)

01 Gebyr- og avgiftsinntekter 12 700 000

02 Oppdrags- og samarbeids-
virksomhet 43 500 000

40 Forbygningsvirksomhet 12 000 000 68 200 000

4829 Konsesjonsavgiftsfondet 
(jf. kap. 1820 og 1830)

50 Overføring fra fondet 125 000 000 125 000 000

4860 Statsforetak under Olje og 
energidepartementet

90 Avdrag, Statnett SF 400 200 000

91 Avdrag, Statkraft SF 425 000 000 825 200 000
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5490 NVE Anlegg (jf. kap. 2490)

01 Salg av utstyr m.v. 1 200 000 1 200 000

Sum Ordinære inntekter 1 120 400 000

Inntekter fra petroleumsvirksomhet

5440 Statens direkte økonomiske 
engasjement i petroleumsvirk-
somheten (jf. kap. 2440)

24 Driftsresultat

1 Driftsinntekter 118 900 000 000

2 Driftsutgifter -17 600 000 000

3 Lete- og feltutviklingsutgifter -1 500 000 000

4 Avskrivninger -17 600 000 000

5 Renter -7 000 000 000 75 200 000 000

30 Avskrivninger 17 600 000 000

80 Renter 7 000 000 000 99 800 000 000

Sum Inntekter fra petroleums-
virksomhet 99 800 000 000

Renter og utbytte m.v.

5608 Renter av lån til statsforetak 
under Olje- og energideparte-
mentet

80 Renter, Statnett SF 87 000 000

81 Renter, Statkraft SF 138 000 000 225 000 000

5680 Utbytte fra statsforetak under 
Olje- og energidepartementet

80 Utbytte, Statnett SF 80 000 000

81 Utbytte, Statkraft SF 1 750 000 000 1 830 000 000

5685 Aksjer i Statoil ASA

80 Utbytte 4 600 000 000 4 600 000 000

Sum Renter og utbytte m.v. 6 655 000 000

Sum departementets inntekter 107 575 400 000

Kap. Post Kr Kr Kr
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Fullmakter til å overskride gitte bevilgninger

II

Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Olje- og energidepartementet i 2002 kan:

Fullmakter til å pådra staten forpliktelser utover gitte bevilgninger

III

Tilsagnsfullmakter

Stortinget samtykker i at Olje- og energidepartementet i 2002 kan gi tilsagn utover gitte bevilgninger,
men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

IV

Fullmakt til å inngå  ut over gitt bevilgning

Stortinget samtykker i at Olje- og energideparte-
mentet i 2002 kan pådra forpliktelser for inntil
2,5 mill. kroner ut over gitt bevilgning under
kap. 1800 Olje- og energidepartementet, post 21
Spesielle driftsutgifter til utredninger o.l.

Andre fullmakter

V

Utbyggingsprosjekter på norsk kontinentalsokkel

Stortinget samtykker i at Kongen i 2002 kan god-
kjenne prosjekter på norsk kontinentalsokkel
under følgende forutsetninger:
1. Prosjektet må ikke ha prinsipielle eller sam-

funnsmessige sider av betydning.

overskride bevilgningen under mot tilsvarende merinntekter under

kap. 1810 post 01 kap. 4810 post 05 og 06

kap. 1810 post 21 kap. 4810 post 02

kap. 1820 post 21 kap. 4820 post 02

kap. 1820 post 22 kap. 4820 post 40

kap. 2490 post 45 kap. 5490 post 01

Kap. Post Betegnelse Samlet ramme

1820 Norges vassdrags- og energidirektorat

75 Tilskudd til sikringstiltak 2,5 mill. kroner

1825 Omlegging av energibruk og energiproduksjon

50 Overføring til energifondet 130,0 mill. kroner

74 Naturgass 20,0 mill. kroner

1830 Energiforskning

50 Norges forskningsråd 33,0 mill. kroner
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2. Øvre grense for de samlede investeringer pr.
prosjekt utgjør 10 mrd. kroner.

3. Hvert enkelt prosjekt må vise akseptabel sam-
funnsøkonomisk lønnsomhet og være rimelig
robust mot endringer i prisutviklingen for olje
og naturgass.

4. Det må være bevilgningsmessig dekning for
investeringene under kap. 2440 Statens direkte
økonomiske engasjement i petroleumsvirk-
somheten.

VI

Overføring av eiendomsrett mot bruksrett

Stortinget samtykker i at Olje- og energideparte-
mentet i 2002 kan godkjenne overføring av eien-
domsrett fra en rettighetshavergruppe hvor
Petoro AS som forvalter av SDØE er en av rettig-
hetshaverne, til en annen rettighetshavergruppe.

Det forutsettes at Petoro AS som forvalter av
SDØE er sikret tilstrekkelig bruksrett. Denne full-
makt vil gjelde for de prosjekter hvor Kongen har
fått fullmakt til å godkjenne plan for utbygging/
anlegg og drift, samt ved mindre endringer for
prosjekter hvor plan for utbygging/anlegg og drift
allerede er godkjent. Fullmakten gis under forut-
setning av at overføring av eiendomsrett ikke har
prinsipielle eller samfunnsmessige sider av betyd-
ning.

VII

Overdragelse av andeler i utvinningstillatelser

Stortinget samtykker i at Kongen i 2002 kan god-
kjenne overdragelse av andeler for Petoro AS som
forvalter av SDØE i utvinningstillatelser der det
antas at samledeutvinnbare ressurser i forekom-
stene er mindre enn 10 mill. tonn oljeekvivalenter.
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Vedlegg 1

Den finansielle utviklingen i Konsesjonsavgiftsfondet og 
Måravgiftsfondet

I følge Konsesjonsavgiftsfondets vedtekter § 6-7
skal minimum 20 mill. kroner til enhver tid være
plassert i statskassen som en sikring mot uforut-
sette hendelser. Det kan lånes ut inntil 25 mill. kro-
ner til finansiering av tiltak som vedkommende
kommune setter i verk og som i tillegg har sam-

menheng med kraftutbygging eller vassdrags-
regulering i kommunen. Med virkning fra 1. januar
1999 er Måravgiftsfondet innlemmet i Konsesjons-
avgiftsfondet. Siste avregning til fondet var for
1998, og dette er innbetalt i 2000.

Tabell 14.1Oversikt over den finansielle utviklingen i Konsesjonsavgiftsfondet

(i 1000 kr)

Fondskapital pr. 1.1.2000 180 405

Innbetalte konsesjonsavgifter 142 689

Overføring fra Måravgiftsfondet 328

Renter 3 911

Overført til statsbudsjettet -284 600

Endring i fondskapitalen -137 672 -137 672

Fondskapital pr. 1.1.2001 42 733

Budsjetterte konsesjonsavgifter 155 400

Beregnede renter 3 500

Overført til statsbudsjettet -116 900

Beregnet endring i fondskapitalen 42 000 42 000

Beregnet fondskapital pr. 1.1.2002 84 733

Budsjetterte konsesjonsavgifter 119 800

Beregnede renter 3 500

Forslag til overføring til statsbudsjettet -125 000

Beregnet endring i fondskapitalen -1 700 -1 700

Beregnet fondskapital pr. 1.1.2003 83 033
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Vedlegg 2

Lederes ansettelsesvilkår i heleide statlige foretak under 
Olje- og energidepartementet

Statnett SF

Konsernsjefen i Statnett SF mottok i 2000 lønn på
kr 1 111 040. Annen godtgjørelse utgjorde
kr 104 020. Konsernsjefen har ordinær pensjons-
alder ved fylte 65 år. Ved eventuell fratreden mel-
lom 60 og 65 år er ytelsen 80 pst. av pensjons-
grunnlaget det første året, deretter trappes dette
ned til 66 pst. ved fylte 65 år. Arbeidsinntekter fra
andre enn Statnett SF fratrekkes pensjonen med
50 pst. Ytelsene reguleres i henhold til grunnbelø-
pet i folketrygden. I tillegg til denne avtalen har
konsernsjefen en fratredelsesavtale dersom han
fratrer før fylte 60 år etter styrets initiativ. Avtalen
innebærer rett til en årslønn inkludert naturalytel-
ser samt ytterligere et år uten naturalytelser. I den
siste ett-års perioden skal lønn fra andre enn Stat-
nett SF komme til fradrag i ytelsen. Det foretas
ingen regulering av lønnen i 2-års perioden.

Statkraft SF

Administrerende direktør i Statkraft SF mottok i
2000 lønn på kr 1 596 224. Annen godtgjørelse
utgjorde kr 90 000. Administrerende direktør
gikk av 1. september 2001 med rett til pensjon på
66,7 pst. av årslønnen.

Ny administrerende direktør har en årslønn på
kr 2 100 000 og fri bil. Administrerende direktørs
pensjonsalder er 65 år. Pensjonen vil utgjøre
66 pst. av lønnen ved avgang. Det foreligger en
avtale mellom administrerende direktør og Stat-
kraft der hver av partene har rett til å avslutte
ansettelsesforholdet ved fylte 62 år. Dersom en av
partene utøver denne retten vil det bli gitt et til-
bud om en rådgiverstilling med lønn på 66 pst. av
lønnen han mottok som administrerende direktør.
Pensjonen vil i dette tilfelle fortsatt utgjøre 66 pst.
av lønnen som administrerende direktør ved
avgang. Han har ingen avtale om etterlønn utover
oppsigelsestiden på 6 måneder.

Enova SF

Enova SF ble etablert 22. juni 2001. Administre-
rende direktør i Enova SF tiltrådte sin stilling
1. september 2001. Styret har inngått avtale om en
årslønn på kr 650 000. Pensjonsordningen vil
være av ordinær karakter. Selskapet har søkt
medlemskap i Statens Pensjonskasse for sine
medarbeidere. Det vil bli trukket 2 pst. av lønnen
til pensjonsordningen. I henhold til ansettelsesav-
talen gjelder en gjensidig oppsigelsestid på
3 måneder etter utløpet av prøvetiden og
6 måneder etter to års sammenhengende arbeids-
forhold. Hun har ingen avtale om etterlønn. Det er
inngått egen avtale om bilhold.

Den norske stats oljeselskap a.s (Statoil)

I henhold til Statoils årsrapport for 2000 mottok
konsernsjefen lønn og andre godtgjørelser på
2,3 mill. kroner. Ved fratredelse etter anmodning
fra styret har konsernsjefen krav på sluttvederlag
tilsvarende to årslønner. Oppsigelsesperioden er
6 måneder. Han har under gitte betingelser rett til
pensjon fra fylte 60 år. Pensjonen utgjør 66 pst. av
pensjonsgrunnlaget. Det er i følge årsrapporten
ikke etablert noen bonusavtale eller prestasjons-
lønn for konsernsjefen.

Statoil er ikke lenger et heleid statlig selskap.
Selskapet er et børsnotert allmennaksjeselskap,
hvor private aksjonærer og institusjoner eier
18,2 pst. og staten eier 81,8 pst. av aksjene. Det vil
derfor ikke i fremtiden bli gitt egen omtale i
St.prp. nr. 1 om konsernsjefens ansettelsesvilkår.

Petoro AS

Petoro AS ble etablert 9. mai 2001. Administre-
rende direktør i Petoro AS tiltrådte sin stilling
1. september 2001. Styret har inngått avtale om en
årslønn på kr 2 280 000. Administrerende direktør
når pensjonsalder ved fylte 62 år. Pensjonen
utgjør 66 pst. av pensjonsgrunnlaget. Han kan gå
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av med pensjon fra fylte 60 år mot å arbeide
25 pst. som rådgiver. I henhold til ansettelsesavta-
len gjelder en gjensidig oppsigelsestid på
6 måneder. Han har ingen avtale om etterlønn.

Gassco AS

Gassco AS ble etablert 14. mai 2001. Det er pr.
1. september 2001 ikke ansatt administrerende
direktør i selskapet.
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