
1 

 

  

 

2014 

Oppdragsbrev til Gassnova SF 
 

 



Oppdragsbrev til Gassnova SF for 2014 

 

2 

 

INNHOLD 
1 Innledning ................................................................................................................ 3 

2 Formål og hovedoppgaver ....................................................................................... 3 

3 Mål og prioriteringer for 2014 ................................................................................. 4 

3.1 CLIMIT-programmet ........................................................................................ 4 

3.2 CO2-håndteringsprosjekter ................................................................................ 5 

3.2.1 Teknologisenter for CO2-fangst på Mongstad (TCM DA) ........................ 5 

3.2.2 Fullskala CO2-håndtering på Mongstad ..................................................... 6 

3.2.3 CCS mulighetsstudie – kartlegging og utredning fullskala  

CO2-håndtering (fangst, transport og lagring) ............................................ 7 

3.3 Rådgivende oppgaver ........................................................................................ 7 

4 Andre forutsetninger og krav ................................................................................... 8 

4.1 Kommunikasjon og informasjon ....................................................................... 8 

4.2 Risikostyring ..................................................................................................... 8 

4.3 Etiske retningslinjer og samfunnsansvar........................................................... 9 

5 Rapportering og resultatoppfølging ......................................................................... 9 

5.1 Statsregnskapet ................................................................................................. 9 

5.2 Årsrapport ......................................................................................................... 9 

6 Budsjett og fullmakter ........................................................................................... 10 

6.1 Fond for CLIMIT ............................................................................................ 10 

6.2 Kap. 1840 CO2-håndtering .............................................................................. 11 

6.3 Kap. 4840 CO2-håndtering .............................................................................. 12 

6.4 Forslag om budsjettendringer og omprioriteringer ......................................... 12 

7 Planer i henhold til § 9 i vedtekter for Gassnova .................................................. 13 

8 Tildeling ................................................................................................................. 13 

 

 



Oppdragsbrev til Gassnova SF for 2014 

 

3 

 

1 Innledning 
Det vises til Prop. 1 S (2013-2014) fra Olje- og energidepartementet (OED), Prop. 1 S 

Tillegg 1 (2013-2014) og og Innst. 9 S (2013-2014). OED har utarbeidet oppdragsbrev som 

gir de økonomiske rammene for Gassnova i 2014 og en nærmere beskrivelse av mål, 

prioriteringer og rapporteringskrav. 

Eierstyringen mellom OED og Gassnova består av faste møter og følgende hoveddokumenter: 

- Departementets årlige budsjettproposisjon 

- Departementets årlige oppdragsbrev 

- Vedtekter for Gassnova SF 

- Årsrapporter fra Gassnova SF 

 

Et hovedprinsipp  er at det skal tilstrebes gjennomgående konsistens mellom de ulike 

hoveddokumentene. Konkret betyr det at dokumentene skal inneholde samme 

hovedelementer. Styringsdialogens karakter forutsetter at OEDs styringssignaler i hovedsak 

skal være stabile over tid, justert for nødvendige årlige variasjoner. 

2 Formål og hovedoppgaver 
Gassnovas formål og hovedoppgaver er: 

1. Forvalte statens interesser knyttet til CO2-håndtering og gjennomføre de prosjektene som 

foretaksmøtet bestemmer. 

2. Gi råd til OED i spørsmål vedrørende CO2-håndtering. 

3. Bidra til teknologiutvikling og kompetanseoppbygging gjennom konkrete CO2-

håndteringsprosjekter og gjennomføring av CLIMIT-programmet. 

 

Foretaksmøtet har besluttet at Gassnova skal forvalte statens interesser i følgende CO2-

håndteringsprosjekter: 

a. Teknologisenter for CO2-fangst på Mongstad (TCM). 

b. Fullskala CO2-fangst på Kårstø.  

 

I tillegg er det i foretaksmøte besluttet at Gassnova skal ivareta statens interesser under Steg 2 

Utviklingsavtalen knyttet til fullskala CO2-fangst på Mongstad. Dette arbeidet omfatter i 2014 

avviklingen av planleggingsarbeidet, jf. Prop. 1 S (2013-2014). Regjeringen har vedtatt at det 

skal etableres en strategi for arbeidet med CO2-håndtering. Gassnova er statens rådgiver i 

CO2-håndteringsspørsmål og vil ha en viktig rådgivende oppgave i arbeidet med strategien. 

Det er viktig at Gassnova ellers er i stand til raskt å kunne bistå OED med råd eller utføre 

oppgaver knyttet til formålene og prosjektene foretaket skal følge opp. Når det gjelder 

fullskala CO2-håndtering på Kårstø er det besluttet å stanse arbeidet med planleggingen av et 

fangstanlegg til man har et klarere bilde av driftsmønsteret ved gasskraftverket, jf. Prop. 1 S 

(2009-2010). 

Det vises til Prop. 1 S (2013-2014), Prop. 1 S Tillegg 1 (2013-2014) og Innst. 9 S (2013-

2014). Det vises for øvrig til St.prp. nr. 49 (2006-2007) om samarbeid om håndtering av CO2 

på Mongstad, jf. Innst. S. nr. 205 (2006-2007), St.prp. nr. 38 (2008-2009) om investering i 

teknologisenter for CO2-håndtering på Mongstad og Meld. St. 9 (2010-2011) Fullskala CO2-

håndtering, jf. Innst. 295 S (2010-2011). 
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3 Mål og prioriteringer for 2014 
Satsingen på utvikling og realisering av teknologier for fangst, transport og lagring av CO2 er 

en sentral del av regjeringens energi- og klimapolitikk. Det er et mål at satsingen bidrar til at 

kostnadene knyttet til CO2-håndtering reduseres og at teknologier for fangst og lagring av 

CO2 får bred anvendelse.  

Regjeringens ambisjoner for fullskala CO2-håndtering er beskrevet i vedtak XIX i Innst. 9 S 

(2013-2014)”Stortinget samtykker i ambisjonen om å realisere minst ett fullskalaanlegg for 

fangst og lagring av CO2 innen 2020”. 

3.1 CLIMIT-programmet 

Gjennom vedtektene for Gassnova SF og vedtektene for Fond for CLIMIT, er Gassnova gitt 

oppgaven med å forvalte midlene fra Fond for CLIMIT. Rammer for bruken av midlene fra 

Fond for CLIMIT er nedfelt i fondets vedtekter og Regelverk for Gassnovas forvaltning av 

midlene fra Fond for CLIMIT, jf. vedlegg 2 og 3. 

Mål og aktiviteter  

Gassnova skal gjennom sitt ansvar for demonstrasjonsdelen av CLIMIT støtte teknologi-

utvikling for kostnadseffektive og fremtidsrettede løsninger for CO2-håndtering. Dette 

omfatter mer kostnads- og energieffektiv CO2-fangst, transport av CO2 og langtidslagring av 

CO2 i form av enten injeksjon, deponering eller andre bruksområder. Det skal også legges 

vekt på å finne muligheter for fremtidig industrialisering og verdiskaping i norsk industri. 

Programmets mål er å akselerere kommersialisering av CO2-håndtering gjennom økonomisk 

stimulering av forskning, utvikling og demonstrasjon. 

Dette omfatter: 

 CO2-fangst før, under, eller etter kraftproduksjonen, eller CO2-fangst fra industrielle 

prosesser 

 Kompresjon av CO2 

 Transport av CO2 

 Langtidslagring av CO2 gjennom deponering eller andre bruksområder 

 CO2-håndtering av industriutslipp (herunder prosessindustri, petrokjemisk industri, 

samt konvertering av biomasse)  

 

I sin programplan for 2013-2020 har CLIMITs programstyre definert effektmål og resultatmål 

for CLIMIT: 

Effektmål – CLIMIT skal bidra til: 

 lavere kostnader og tidlig internasjonal realisering av CO2-håndtering 

 CO2-håndtering ved norske foretak 

 realisering av lagringspotensial i Nordsjøen 

 

Resultatmål – Prosjekter støttet av CLIMIT skal bidra til: 

 Kunnskap og kompetanse for å lukke teknologiske gap og øke sikkerheten 

 Banebrytende teknologier og tjenestekonsepter med internasjonalt potensial  

 



Oppdragsbrev til Gassnova SF for 2014 

 

5 

 

Føringer 

OED legger til grunn at innenfor rammen av foretakets budsjett og totale oppdragsmengde 

skal Gassnova sette av tilstrekkelige administrative ressurser til et sekretariat for å følge opp 

arbeidet med demonstrasjonsdelen av CLIMIT. Sekretariat for CLIMIT består av fagpersoner 

fra Gassnova SF og Forskningsrådet. Forskningsrådets deltagelse i sekretariatet dekkes 

økonomisk av Forskningsrådet. Gassnova SF konstituerer en leder for sekretariatet. 

Sekretariatet og dets leder rapporterer til CLIMITs programstyre i saker vedrørende CLIMIT-

programmet. Sekretariatet lager forslag til programplaner og utarbeider innstillinger om støtte 

til prosjekter som søker CLIMIT om midler. Programstyret fatter vedtak om støtte til 

prosjekter. 

Gjennom sekretariatsfunksjonen for CLIMIT, forutsettes Gassnova å benytte en aktiv 

arbeidsform, og skal i tillegg til å behandle søknader om støtte til tiltak ta nødvendige 

initiativer, igangsette prosesser og kartlegge behov knyttet til utviklingen av teknologier for 

fangst, transport og lagring av CO2 fra fossil kraftproduksjon og industriutslipp. Ved 

utsettelse av oppdrag gjelder statens regelverk for offentlige anskaffelser som bygger på 

hovedprinsippet om konkurranse.  

OED legger til grunn at Forskningsrådet, NVE, Enova og Gassnova kostnadsfritt skal kunne 

få innsyn i, og eventuelt delta i, hverandres programmer og prosjekter som finansieres med 

tildelinger fra OED. Det forutsettes at partene selv avklarer nærmere hvilke programmer og 

prosjekter dette kan gjelde og på hvilken måte dette skal foregå.  

Kunnskap om miljøeffekter ved CO2-håndtering skal stilles til rådighet for relevante 

myndighetsorganer og Gassnova. 

3.2 CO2-håndteringsprosjekter 

Overordnede føringer og krav 

Gassnova skal:  

 Sikre forsvarlig kostnadskontroll av prosjektene på vegne av staten.   

 Sikre at anskaffelser til alle prosjekter der foretaket har prosjektansvar følger regler 

om offentlige anskaffelser.  

 Legge til rette for at statens deltakelse i CO2-håndteringsprosjekter kan nyttiggjøres 

best mulig, blant annet gjennom kunnskapsspredning. 

 I alle prosjekter rapportere om status og legge fram oppdatert arbeidsprogram og 

kostnadsanslag for OED i henhold til omforent rapporteringsplan og oppdragsbrev.   

3.2.1 Teknologisenter for CO2-fangst på Mongstad (TCM DA) 

Mål  

Teknologisenteret for CO2-fangst på Mongstad er etablert med mål om å skape en arena for 

langsiktig og målrettet utvikling, testing og kvalifisering av teknologi for CO2-fangst, jf. 

Meld. St. 21 (2011–2012) Norsk klimapolitikk og Prop. 1 S Tillegg 1 (2013-2014). Det er 

også et mål å bidra til internasjonal spredning av disse erfaringene, slik at kostnader og risiko 

for fullskala CO2-fangst kan reduseres, jf. St.prp. nr. 38 (2008-2009) og Innst. S. nr. 206 

(2008-2009), Prop. 1 S (2013-2014) og Prop. 1 S Tillegg 1 (2013-2014). For øvrig gjelder 

følgende mål for Gassnovas arbeid med TCM i 2014: 

 Gjennom teknologisenteret skal det vinnes praktisk erfaring med fangstteknologier 

knyttet til design, oppskalering og drift av store CO2-fangstanlegg. 
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 Gassnova skal legge til rette for at statens deltakelse i teknologisenteret kan 

nyttiggjøres best mulig blant annet gjennom kunnskapsspredning og 

teknologiutbredelse, slik at kostnader og risiko for fullskala CO2-fangst kan reduseres. 

 Det skal legges til rette for en langsiktig og god utnyttelse av anleggene og den 

etablerte infrastrukturen ved at nye samarbeidspartnere knytter seg til 

teknologisenteret for å teste alternative teknologier. I 2014 vil dette særlig gjelde 

planlegging og prosjektering.   

 Gassnova skal arbeide for å rekruttere nye brukere (teknologileverandører) til TCM 

 Gassnova skal arbeide for økt industriell deltagelse, herunder rekruttering av nye eiere 

til TCM DA. 

 

Prioritering og føringer for 2014 

Partnerne i TCM DA har etablert en strategi for anleggets fremtidige bruk. Gassnova skal 

bidra til å realisere TCM DA sin strategi for videreutvikling av teknologisenteret. Oppfølging 

av strategiarbeidet, reduksjon av driftskostnader, rekruttering av nye brukere og eventuelle 

andre samarbeidspartnere, vil være viktig i 2014. Før eventuelle avtaler med nye deltakere 

inngås, skal betingelser avklares og avtaleutkast forelegges OED, jf. brev av 1. juli 2013 til 

Gassnova. Videre skal Gassnova holde OED orientert om foretakets arbeid med 

beslutningsgrunnlag for økt industriell deltakelse. Industrielle selskapers deltakelse i TCM 

skal bidra til å sikre teknologisenteret industriell og teknologisk kompetanse, samt tilføre 

kunnskap og erfaring om gjennomføring av store prosjekter. Rekruttering av nye medeiere i 

TCM DA skal skje i tråd med regelverket for offentlig støtte, jf. ESAs godkjenning av støtte 

til teknologiselskapet av juli 2008. 

3.2.2 Fullskala CO2-håndtering på Mongstad 

Mål og aktiviteter 

Det er besluttet å avslutte planleggingen av fullskala CO2-håndtering på Mongstad, jf. Prop. 1 

S (2013-2014) og Prop. 1 S Tillegg 1 (2013-2014).  

Gassnova skal ivareta og sikre statens interesser i avviklingsarbeidet. Gassnova skal: 

 Bistå OED med råd knyttet til avvikling av planleggingsarbeidet med 

fullskalaanlegget på Mongstad 

 Bistå OED i arbeidet med å sluttføre en avtale som regulerer samarbeidet mellom 

staten og Statoil i avviklingsfasen. 

 Sikre at leveranser bestemt i avviklingsavtalen mellom OED og Statoil blir gjort 

tilfredsstillende.  

 Videre skal Gassnova oppsummere erfaringene og resultatene i en egen leveranse.  

Føringer 

Planleggings- og prosjekteringsarbeidet har fulgt en modell der teknologikvalifiseringen 

gjennomføres før prosjekteringen knyttet til byggingen av anlegget. Det er viktig å sikre at 

erfaringer og kunnskap fra prosjektet dokumenteres og systematiseres på en god måte slik at 

mest mulig av kunnskapen kan benyttes videre. Blant annet skal opparbeidet kunnskap i 

teknologikvalifiseringsprogrammet dokumenteres. 
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3.2.3 CCS mulighetsstudie – kartlegging og utredning fullskala CO2-
håndtering (fangst, transport og lagring) 

Mål og aktiviteter i 2014 

I Meld. St. 9 (2010-2011) Fullskala CO2-håndtering, ble det varslet at det skal gjennomføres 

en utredning for å kartlegge og analysere mulighetsrommet for realisering av fullskala CO2-

håndtering i Norge utover Mongstad. Regjeringen har en ambisjon om å realisere minst ett 

fullskala anlegg for CO2-fangst og lagring innen 2020. Det skal utarbeides en strategi for 

hvordan ambisjonen kan nås. Gassnovas videre utredningsarbeid vil sees i sammenheng med 

dette strategiarbeidet.  

– Utredningen skal gi myndighetene et bedre kunnskapsgrunnlag omkring mulige CO2-

håndteringsprosjekter i Norge, inkludert en analyse av hvilke muligheter og utfordringer 

man står overfor ved etablering av en fullstendig CO2-håndteringskjede.  

– Studien skal kartlegge, analysere og vurdere ulike typer punktutslipp innen både 

kraftproduksjon og industri. 

– Gassnova skal gi en vurdering av nødvendige betingelser for å realisere et lager for et 

fullskala anlegg innen 2020. 

 

Form og omfang av rapportering skal avklares med Olje- og energidepartementet. 

Føringer for 2014 

Det vises til vedlegg 4 Mandat for CCS mulighetsstudie av mai 2011. Gassnovas videre 

arbeid skal ha en bredere tilnærming enn tidligere, jf. Gassnovas statusrapport av 20. 

desember 2012 ”Mulighetsområdet for realisering av fullskala CO2-håndtering i Norge” og 

brev fra Olje- og energiministeren 1. november 2013, for å sikre et større tilfang av prosjekter. 

Dette innbefatter at utslippskilder under 400 000 tonn CO2 skal inkluderes. 

Utredningsarbeidet skal blant annet omhandle hva utslippseiere i Norge mener må til for å 

realisere CO2-håndtering. Generelle vurderinger vedrørende sannsynligheten for realisering av 

nye anlegg skal inkluderes.   

3.3 Rådgivende oppgaver 

Gassnova skal fungere som faglig rådgiver for OED i arbeidet med fangst og lagring av CO2. 

Gassnova skal bistå OED i utarbeidelsen av en strategi for CO2 -håndtering. Strategiens 

hovedformål vil være å vise til tiltak som kan bidra til å utvikle kostnadseffektive teknologier 

og løsninger for CO2-håndtering inkludert hvordan ambisjonen om realisering av minst ett 

fullskalaanlegg for CO2-håndtering innen 2020 kan nås. Strategien skal omtale hvordan 

arbeidet med fangst og lagring av CO2 kan tilpasses ordningen med ekstern kvalitetssikring.  

Kunnskap og erfaringer fra arbeidet med fullskala fangst på Mongstad skal systematiseres og 

det skal legges til rette for at denne kunnskapen blir gjort tilgjengelig for relevante aktører 

internasjonalt. Det forutsettes at Gassnova holder løpende dialog med andre relevante 

virksomheter og involverte myndighetsorganer. 

Gassnova skal innhente informasjon om pågående CO2-håndteringsprosjekter i utlandet. 

Gassnova skal systematisere denne informasjonen for å kunne gi råd til OED om eventuelt 

engasjement utenfor landets grenser. Gassnova skal ha løpende dialog med OED i dette 

arbeidet. Arbeidet skal konsentreres om ulike alternativer for norsk bidrag med tilhørende 

klimamessige gevinster, samt tilhørende risiko.  
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Det vil også i 2014 være aktuelt at Gassnova, i samråd med OED, arbeider videre med forslag 

til organisering av eierskap og gjennomføring av transport- og lagring. Gassnova skal også 

fortsette å bistå OED med å etablere et rammeverk for transport og lagring av CO2 i tråd med 

kjente modeller fra petroleumsindustrien. 

Gassnova skal bistå OED i arbeidet med ekstern kvalitetssikring (KS) som  består av: 

 Kvalitetssikring av konseptvalget (KS1) og 

 kvalitetssikring av kostnadsoverslag og styringsdokumenter før investerings-

beslutningen presenteres for Stortinget (KS2). 

4 Andre forutsetninger og krav 

4.1 Kommunikasjon og informasjon 

Åpen og løpende kontakt mellom Gassnova og OED er en forutsetning for god 

informasjonsflyt. Det er viktig at det er god gjensidig kunnskap om og kjennskap til 

forestående hendelser av positiv så vel som negativ art. Det er spesielt viktig at Gassnova i 

god tid varsler OED om saker som kan bli store, vanskelige eller kontroversielle. 

Det forventes at Gassnova nasjonalt og internasjonalt synliggjør oppnådde resultater på sitt 

område, og på den måten bidrar til økt informasjon og kunnskap om CO2-håndtering. Det 

forventes samtidig at Gassnova tar kontakt med OED for avklaring om politisk ledelse i 

departementet skal være en del av den konkrete synliggjøringen. 

4.2 Risikostyring 

Gassnovas rapportering om risiko- og vesentlighetsbetraktninger skal identifisere resultatmål 

som er utsatt for høy risiko (høy sannsynlighet og høye konsekvenser), samt hvilke tiltak som 

er iverksatt eller vurderes for å avbøte risiko. Risikovurdering og styring på bakgrunn av dette 

(risikostyring) skal skje innenfor et samlet rammeverk for styring og kontroll. Virksomhetens 

risikovurdering skal inneholde følgende hovedelementer: 

1. Identifikasjon av risiko, dens sannsynlighet og konsekvens knyttet til virksomhetens 

måloppnåelse. Dette avgjør vesentlighet. 

2. Definisjon av risikotoleranse for ikke å nå en bestemt målsetting. Dette skal også si noe 

om når aktiviteter skal iverksettes for å redusere risiko til et akseptabelt nivå. 

3. Identifikasjon av tiltak og kontrollaktiviteter for å redusere risiko innenfor en akseptabel 

ressursramme. 

4. Valg av tiltak og kontrollaktiviteter etter en vurdering av kostnad i forhold til nytte for å 

sikre en fornuftig ressursallokering. 

Det understrekes at dette skal være virksomhetens egne risikovurderinger. Dokumentasjon 

knyttet til dette kan bli etterspurt blant annet i eiermøter, og skal også brukes som bakgrunn 

for innmelding av avvik underveis i året og i rapportering tilbake til OED. 

Det bes om en redegjørelse av Gassnovas overordnede risikovurderinger innen utgangen av 

januar 2015. Vi ber om at det redegjøres for hvilke risikoer som vurderes å true 

måloppnåelsen dersom risikoreduserende tiltak ikke settes i verk og hvilke tiltak og 

kontrollaktiviteter som er satt i verk for å bringe disse risikoene ned til et akseptabelt nivå. 

Det bes videre om at det i eiermøtene redegjøres for eventuelle vesentlige endringer i 

risikobildet gjennom året. Risikovurderinger bør så langt som mulig relateres til Gassnovas 

målstruktur. 
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4.3 Etiske retningslinjer og samfunnsansvar 

Det vises til etiske retningslinjer for statsforvaltningen som er fastsatt og sendt ut til alle 

statlige virksomheter sammen med PM 16/2005, se for øvrig Kommunal- og moderniserings-

departementets hjemmeside under regelverk. OED forutsetter at hver enkelt virksomhet har 

stor oppmerksomhet om etiske forhold knyttet til virksomheten. Ledelsen i den enkelte 

virksomhet har i den sammenheng en viktig rolle, både som initiativtaker og oppfølger.  

OED viser til Meld. St. 13 (2010-2011) Aktivt eierskap – norsk statlig eierskap i en global 

økonomi, som blant annet omtaler forventninger til selskapenes samfunnsansvar. Det påhviler 

alle selskaper et ansvar innen samfunnsansvar og å ha dette integrert i virksomheten og 

strategier. Regjeringen forventer at de statlige eide selskapene og foretakene arbeider 

systematisk innen samfunnsansvar. Gassnova bes om å rapportere om selskapets arbeid med 

samfunnsansvar i henhold til forventningene som er omtalt i stortingsmeldingen. OED legger 

opp til at Gassnova kan benytte seg av ”følg eller forklar”-prinsippet slik at rapporteringen 

tilpasses selskapets virksomhet. 

5 Rapportering og resultatoppfølging 
Frister for rapportering og datoer for møter i 2014 følger i vedlegg 5.  

5.1 Statsregnskapet 

Det skal avgis månedlige likvidrapporter for Fond for CLIMIT som inneholder bokførte 

inntekter og utgifter etter kontantprinsippet til det sentrale statsregnskapet.  

Likvidrapporten skal senest være DFØ i hende den femtende i påfølgende måned, jf. 

vedlegg 6. Kopi skal sendes til OED. Presiseringer om rapporteringens innhold og form 

finnes i Bestemmelser om økonomistyring i staten, pkt. 3.6.2 Rapportering til statsregnskapet 

for statlige fond.  

5.2 Årsrapport  

Gassnova SF skal innen utgangen av mars 2015 oversende årsrapporter for 2014.  

Gassnova SF 

Årsrapporten skal redegjøre for hvordan tilskuddet til Gassnova SF (kap. 1840, post 70) er 

benyttet. Årsrapporten skal omfatte hvilke aktiviteter som er gjennomført og hvilke resultater 

som er oppnådd. Rapporteringen skal inneholde et revisorbekreftet årsregnskap og balanse 

med noteopplysninger. I tillegg skal den inneholde forklaring på ikke uvesentlige avvik 

mellom budsjett- og regnskapstall, og på resultater i henhold til krav og mål som er fastsatt i 

tildelingsbrevet. 

Særskilte krav  

Det skal utarbeides en særskilt prosjektregnskap for øremerkede midler under kap. 1840, 

post 70:  

 Fullskala CO2-håndtering på Mongstad - engasjementsoppfølging 

 TCM - engasjementsoppfølging 

 CCS Mulighetsstudie  

Det skal gis en status og oversikt over ressursbruken så langt i prosjektperioden sammenstilt med 

budsjett og plan.  
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Fond for CLIMIT  

Gassnova skal i årsrapporten for Fond for CLIMIT redegjøre for bruken av tildelte midler og 

oppnådde resultater. Det skal fremgå i hvilken utstrekning det arbeidet som er utført og de 

prioriteringer som er gjort, har bidratt til å realisere de målene som er gitt for 2014. Det skal 

gis et oppsummerende sammendrag av resultatoppnåelsen under hvert enkelt hovedmål. 

Årsrapporten vil danne grunnlag for arbeidet med resultatrapporten i fagproposisjonen. 

Rapporteringene skal inneholde revisorbekreftet årsregnskap og balanse med note-

opplysninger. Årsregnskapet skal utarbeides i tråd med Bestemmelsene til 

økonomireglementet for staten pkt 3.6.1.  

Gassnova er ansvarlig for oppfølging, kontroll og rapportering i tråd med oppdragsbrev. 

Videre er Gassnova SF ansvarlig for å etablere tilfredsstillende intern kontroll, herunder 

systemer, rutiner og tiltak som har innebygd intern kontroll, som er tilpasset risiko og 

vesentlighet.  

6 Budsjett og fullmakter 
Statsbudsjettet for 2014 på Olje- og energidepartementets område ble vedtatt av Stortinget 

12. desember 2013. For Gassnova er det fattet budsjettvedtak på kap. 1840.  

Gassova har ansvar for å planlegge virksomheten i 2014 slik at mål og resultatkrav oppnås 

innenfor de budsjettmessige rammene som er gitt i dette brevet, jf. § 9 i Reglement for 

økonomistyring i staten og pkt. 2 i Bestemmelser om økonomstyring i staten. Departementet 

understreker samtidig at det ikke må pådras utgifter uten at det er budsjettmessig dekning.  

I henhold til § 12 i lov om Riksrevisjonen av 7. mai 2004, har Riksrevisjonen rett til å kreve 

informasjon, innsyn og kontroll med at midlene nyttes i samsvar med forutsetningene.  

Gassnova skal sørge for en effektiv organisering og bruk av virkemidler som gir god 

ressursbruk.  

6.1 Fond for CLIMIT  

Budsjettert ramme for Fond for CLIMIT som stilles til disposisjon for Gassnova i 2014 er 

som følger: 

  Kroner 

A Inngående balanse i Fond for CLIMIT per 1.1.2014 384 061 000 

B Overføring til Fond fra CLIMIT  95 000 000 

 Sum  479 061 000 

C Forpliktelser ved utgangen av 2013 -310 096 000 

D Budsjettert disponibel ramme for Fond for CLIMIT for 2014 168 965 000 

 

Ad. punkt A: Fond for CLIMITs samlede midler, innestående på fondets konto i Norges 

Bank, per 1.1.2014. 

Ad. punkt B: Andel av bevilgning under kap. 1840, post 50 overføres til Fond for CLIMIT. 

Ad. punkt C: Forpliktelser som er pådratt i 2013 eller tidligere og som skal dekkes i 2014 

eller senere år. 
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Ad. punkt D: Gassnova gis fullmakt til å pådra forpliktelser for Fond for CLIMIT innenfor 

ovennevnte disponible ramme. Det understrekes at utbetalingen av midler må holdes innenfor 

disponible midler på fondet. 

6.2 Kap. 1840 CO2-håndtering 

Post Betegnelse Beløp 

70 Gassnova SF, kan overføres ......................................................................................  154 300 000 

 Administrasjonstilskudd 96 300 000 

 Fullskala CO2-håndtering på Mongstad - engasjementsoppfølging 3 000 000 

 TCM - engasjementsoppfølging 17 000 000 

 CCS mulighetsstudie 38 000 000 

71 Forskningstjenester, TCM DA, kan overføres ...........................................................  1 877 000 000 

 

Eventuell omprioritering mellom tiltakene under kap. 1840, post 70 må meldes OED løpende, 

og senest innen 5. januar 2015. 

Post 70 Gassnova SF 

Tilskuddet skal benyttes til Gassnovas formål og oppgaver, herunder deltakelse og 

ivaretakelse av statens interesser i prosjektene som foretaksmøtet bestemmer. Dette inkluderer 

investeringer, øvrige utgifter til egen organisasjon og eksterne tjenester til driften av 
Gassnova. Tilskuddet inkluderer merverdiavgift.  

Gassnova bestemmer selv om oppsamlet driftsoverskudd skal fordeles til spesifiserte 

avsetninger, for eksempel til å dekke fremtidige underskudd til investeringer og lignende. 

Oppsamlede midler skal ikke tilbakeføres til staten. 

Av tilskuddet under post 70 skal minst 58 mill. kroner benyttes til engasjementsoppfølging 

(Fullskala CO2-håndtering på Mongstad og TCM) og CCS Mulighetsstudien i 2014. Det skal 

leveres en særskilt oversikt over bruken av disse midlene, jf. punkt 5.2.  

Det bes om at Gassnova fakturerer OED månedlig for de tjenestene Gassnova utfører for 

departementet. I tillegg kan Gassnova fakturere for de tjenester som foretaket yter for 

TCM DA. 

I henhold til St.prp. nr. 49 (2006-2007), skal organiseringen av statens deltakelse i CO2-

håndteringsprosjektene ta utgangspunkt i at staten skal være i stand til å ivareta sine interesser 

og oppgaver på en hensiktsmessig og effektiv måte. OED legger vekt på at Gassnova er 

organisert på en måte som sikrer ivaretakelse og oppbygging av foretakets kompetanse og 

erfaring fra prosjekter der Gassnova forvalter og sikrer statens interesser. Det er en viktig 

oppgave å sikre at hensynet til forsvarlig kostnadskontroll på vegne av staten ivaretas.  

Fullmakter  

Gassnova gis fullmakt til å pådra forpliktelser for inntil 20 mill. kroner utover gitt bevilgning 

under under kap. 1840, post 70, jf. vedtak VI i Prop. 1 S og Innst. 9 S (2013-2014) for å holde 

driften stabil og effektiv.  
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Post 71 Forskningstjenester, TCM DA 

TCM DA har inngått individuelle låneavtaler med sine respektive eiere for å finansiere 

byggingen av anlegget og etableringen av selskapet. Når det gjelder statens deltakelse, er det 

OED som yter lån og inngår låneavtalene og Gassnova SF som er ansvarlig for å ivareta 

statens kjøp av tjenester fra selskapet. Det vises i den forbindelse til at Gassnova SF har 

inngått en egen avtale om kjøp av forskningstjenester fra TCM DA.  

Statens betaling i henhold til avtalen for kjøp av forskningstjenester budsjetteres til 1 877 

mill. kroner inkludert merverdiavgift i 2014. OED vil forestå utbetalinger på grunnlag av 

kontantinnkallinger fra Gassnova SF.  

Post 72 Lån, TCM DA 

For å legge til rette for videreutvikling av de to fangstanleggene på TCM er det bevilget en 

låneramme på 50 mill. kroner (statens andel) under kap. 1840, post 72 Lån, TCM DA i 2014. 

OED vil forestå utbetalinger innenfor lånerammen til TCM DA i henhold til inngått 

låneavtale mellom TCM DA og staten v/OED av 18. desember 2009.  

Gassnova skal følge opp og oversende oppdaterte anslag for ovennevnte budsjettposter under 

kap. 1840 i henhold til rapporteringskravene i vedlegg 5. 

6.3 Kap. 4840 CO2-håndtering 

Renter og avdrag, TCM DA 

Det budsjetteres med 100 mill. kroner i renteinntekter (post 80) og 1 114 mill. kroner i avdrag 

(post 86) fra TCM DA i 2014. Gassnova skal følge opp og oversende oppdaterte anslag for 

renter og avdrag fra TCM DA i henhold til rapporteringskravene i vedlegg 5. 

6.4 Forslag om budsjettendringer og omprioriteringer 

Eventuelle forslag om budsjettendringer og omprioriteringer i 1. halvår må oversendes innen 

3. mars 2014. Forslagene skal begrunnes og muligheten for inndekning skal vurderes. 

Eventuelt klarlagt mindreforbruk eller inntektsendringer skal også rapporteres til 

departementet med forklaringer innen samme frist. Eventuelle forslag om budsjettendringer 

og omprioriteringer skal sammenlignes med tildelt ramme. Budsjettene skal være utarbeidet i 

henhold til kontantprinsippet. 

Gassnova SF skal innen 19. september 2014 rapportere på budsjett- og regnskapstall på 

kap. 1840, post 71 og 72 og kap. 4840, post 80 og 86 ved utgangen av august og en prognose 

for resten av året. Vesentlige avvik i forhold til budsjettrammer og forutsetninger skal 

forklares. Eventuelle forslag om budsjettendringer og omprioriteringer skal oversendes innen 

samme dato.  

Gassnova SF 

Gassnova skal innen 19. september 2014 oversende foretakets regnskap per 31. august 

samme år, samt revidert budsjett for 2014. Det oppdaterte budsjettet vil danne grunnlag for 

vurdering av utbetaling av gjenværende tilskudd i 2014 under kap. 1840, post 70. 
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7 Planer i henhold til § 9 i vedtekter for Gassnova 
I henhold til § 9 i vedtekter for Gassnova skal følgende saker behandles av foretaksmøtet: 

– Planer for kommende år, samt perspektiver på mellomlang sikt og vesentlig endring i 

noen av disse, 

– hovedtrekk i budsjetter for kommende år, 

– årsberetning, fastsetting av resultatregnskap og balanse, herunder anvendelse av 

årsoverskudd eller dekning av årsunderskudd og 

– ev. saker som antas å ha prinsipielle eller politiske sider av betydning, eller som kan få 

vesentlige samfunnsøkonomiske eller samfunnsmessige virkninger. 

 

Hovedtrekk i budsjetter skal være i henhold til kontantprinsippet. Gassnova bes utarbeide et 

plandokument til punkt 1 og 2 som oversendes OED for behandling i foretaksmøtet. Frist for 

innsendelse av dette dokumentet er 20. april 2014. 

8 Tildeling 
Under henvisning til ovennevnte og Reglement for statlig økonomistyring §§ 7 og 8, vil Olje- og 

energidepartementet med dette meddele at Gassnova SF for 2014 disponerer bevilgninger og gis 

tilskudd som beskrevet i dette brevet, jf. Stortingets vedtak av 12. desember 2013.  

 

Vedlegg 1: Vedtekter for Gassnova SF 

Vedlegg 2: Vedtekter for Fond for CLIMIT 

Vedlegg 3: Regelverk for Gassnovas forvaltning av tilskuddet til miljøvennlig teknologi for 

fangst, transport og lagring av CO2  

Vedlegg 4: Mandat for CCS mulighetsstudie 

Vedlegg 5: Frister for rapportering og datoer for møter i 2014 

Vedlegg 6: Rundskriv R-10/2013 Rapportering til statsregnskapet for 2014 

 


