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Høringsuttalelse til konsekvensutredning for plan for utbygging og drift av 
Ekofisk Sør  
 
Vi viser til ConocoPhillips meddelelse den 22. oktober 2010 om høring av 
konsekvensutredning (KU) for plan for utbygging og drift (PUD) av videreutvikling av 
Ekofisk-feltet. Bellona har valgt å avgrense våre kommentarer til de energiløsninger som er 
skissert og omtalt i KU.  
 
Bellona kan ikke se at elektrifisering ved bruk av kraft fra land er godt nok belyst i 
konsekvensutredningen, og ber Olje- og energidepartementet (OED) om å pålegge 
rettighetshaverne å utføre en konkret utredning av dette før PUD oversendes departementet, og 
at det i planlegging av den nye plattformen settes av plass til ustyr for elektrifisering. Dette er 
av avgjørende betydning for å nå norske klimamålsetninger.  
 
Klimakur viser at elektrifisering av sørlige Nordsjø er et nødvendig tiltak for å nå norske 
klimamålsetninger. Elektrifisering av eksisterende felt er antatt å ha lavere kostnader dersom 
det gjøres i sammenheng med større utvidelser/ombygginger og på felt som har lang levetid. 
Dette understrekes av regjeringen i klimameldingen fra 2007.1 Det er antatt at Ekofisk-feltet vil 
drives til 2050. Elektrifisering av Ekofisk-feltet fremstår i så måte som et av de beste 
elektrifiseringsprosjektene, og dermed klimatiltak, på norsk sokkel. 
 
Bellona mener at utbygging av Ekofisk Sør må sees i en større sammenheng. Det må legges til 
rette for en delelektrifisering av Ekofisk-feltet og hele sørlige Nordsjø, basert på 
strømforsyning fra land til Ekofisk. I 2009 bidro gassturbinene på Ekofisk, Eldfisk, Ula, Gyda 
og Tor til et utslipp på over 1,2 millioner tonn. Delelektrifisering av sørlige Nordsjø vil føre til 
store utslippsreduksjoner og sikre at norske klimamålsetninger nås.  
 
I Veiledning til plan for utbygging og drift av en petroleumsforekomst står det at 
”Rettighetshaverne skal legge frem en oversikt over energimengden og kostnadene ved å 

forsyne innretningen med kraft fra land fremfor å bruke gassturbiner til havs (…)”.2 Bellona 
kan ikke se at rettighetshaverne har belyst dette punktet godt nok, og viser til Riksrevisjonens 
gjennomgang av norsk klimapolitikk som nettopp peker på at få utbyggere i tilstrekkelig grad 
har synliggjort kostnader ved bruk av kraft fra land framfor gassturbiner.  
 
I KU er tiltakskost for utslippsreduksjoner synliggjort, men forskjellen mellom elektrifisering 
og gassturbiner er ikke synliggjort på et sammenlignende grunnlag. I en offentlig prosess er det 
avgjørende at slik informasjon blir gjort tilgjengelig, slik at den kan etterprøves. Bellona ber 
derfor om at rettighetshaverne legger frem en spesifikk oversikt over energimengden og 
kostnadene ved å forsyne innretningen med kraft fra land fremfor å bruke gassturbiner til havs.  

                                                 
1 Regjeringen, St.meld. nr. 34 (2006-2007) Norsk klimapolitikk, 2007 

2 Veiledning til plan for utbygging og drift av en petroleumsforekomst, februar 2010, kap. 3.8.1.2 
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Elektrifisering er i følge KU fullt gjennomførbart. Det argumenteres likevel med at dette ikke 
er best available techniques (BAT), fordi tiltakskostnad per tonn CO2-ekv redusert er høyere 
enn dagens CO2 kostnad. EUs definisjon av BAT rommer flere aspekt enn kostnadsnivå3, og 
Bellona er kritisk til at ConocoPhillips tolkning. Bellona mener at elektrifisering kan tolkes 
som BAT da elektrifisering blant annet vil bidra til utslippsreduksjoner på norsk sokkel, som er 
med på å beskytte miljøet.  
 
Under følger mer utdypende kommentarer.  
 
 

Med vennlig hilsen 
 
Marius Holm   Birgitte Laird   Håvard Lundberg 
Nestleder, Bellona  Fagkoordinator, Bellona Fagrådgiver, Bellona 
 
 
  
Kopi sendes til: 
Olje- og energidepartementet 
Miljøverndepartementet 
Finansdepartementet 
Klima- og forurensingsdirektoratet 
Oljedirektoratet 
Statnett 
NVE 
Samtlige partier på Stortinget

                                                 
3 Direktiv 2010/75/EU, s.23, http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:334:0017:0119:EN:PDF  
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Bellonas kommentarer til KU 

Norsk klimapolitikk og petroleumssektoren 

Rettighetshaverne i utvinningstillatelse 018 har lagt frem en KU for videreutvikling av Ekofisk-
feltet. Prosjektet vil i følge KU medføre at dagens oljeproduksjon kan videreføres ut over 
feltets opprinnelige levetid, og det snakkes om å holde produksjonen oppe for Ekofisk-feltet 
helt til 2050. Dersom PUD godkjennes av norske myndigheter er det grunn til å tro at feltet vil 
fortsette å produsere store mengder olje- og gass i et tidsrom der Norge og resten av verden 
skal redusere sine utslipp av klimagasser betraktelig, for å unngå globale temperaturstigninger 
som kan føre til farlige klimaendringer. Det er derfor helt avgjørende at det ved en 
videreutvikling av feltet legges til rette for å redusere utslippene fra driften betraktelig.  
 
Klimaforliket på Stortinget legger de overordnede føringene for norsk klimapolitikk frem mot 
2020. Norge skal redusere nasjonale utslipp med 15-17 millioner tonn CO2-ekv (inkluderer 
skogtiltak) innen 2020. I regjeringens egen klimamelding fra 2007 er det satt egne sektorvise 
målsetninger for utslippsreduksjoner innen 2020, ut i fra en antatt referansebane. Her fikk 
petroleumssektoren et reduksjonsmål på 3-5 millioner tonn CO2-ekv.  
 
Klima- og forurensningsdirektoratet laget i fjor en sammenstilling av ulike fremskrivninger for 
klimagassutslipp i 2020.4 I følge denne ligger petroleumssektoren høyt over det sektorvise 
målet for 2020, i samtlige av de ulike fremskrivningene. Dette viser at dagens virkemiddelbruk 
med kvoter og CO2-avgift ikke er tilstrekkelig for å utløse de nødvendige utslippsreduksjonene 
som Stortinget og regjeringen har vedtatt.  
 
Dette understrekes også i Riksrevisjonens undersøkelse av måloppnåelse i klimapolitikken

5 som 
ble overlevert Stortinget i april 2010. Riksrevisjonen konkluderte med at det er behov for en 
forsterket innsats for å nå målet om å redusere utslippene i Norge i 2020, da utslippene 
forventes å øke med vedtatte virkemidler. Etter Riksrevisjonens vurdering vil de 
sektorovergripende virkemidlene, med dagens utforming og gjeldende kvotepris, ikke være 
tilstrekkelige til å nå målet for 2020.  
 
Om petroleumssektoren skriver Riksrevisjonen at utslippene fra sektoren har økt mer enn 
produksjonen de senere årene og at de økte med 92 prosent i perioden 1990 til 2007. Ifølge 
rapporten ”(...) har rapportering fra selskapene vist at avgiftsnivået i stadig mindre grad 

utløser nye utslippsreduserende tiltak for eksisterende aktivitet på sokkelen. Dette tyder på at 
det ikke finnes så mange flere tiltak å gjennomføre i sektoren der kostnadene ligger på nivå 
med, eller under, summen av kvoter og avgift.”(vår utheving) 

 

Elektrifisering – klimagassreduksjoner og felles infrastruktur  

Riksrevisjonens konklusjoner samsvarer blant annet med Klimakur utredningen6, som har 
undersøkt tiltak og virkemidler for å oppnå Klimaforliket. Her fremstår delelektrifisering av 
sokkelen som et helt nødvendig tiltak for nå petroleumssektorens sektormål og norske 

                                                 
4 Klif, På vei mot 2020 – hva sier utslippsframskrivningene? 2010, 
http://www.klif.no/nyheter/brev/utslippsframskrivninger_md081210.pdf  

5 Riksrevisjonen, Riksrevisjonens undersøkelse av måloppnåelse i klimapolitikken 2010, 
http://www.riksrevisjonen.no/Rapporter/Sider/klima.aspx  

6 Klimakur, http://www.klimakur.no/  
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klimamål generelt. Klimakur har beregnet at den samfunnsøkonomiske tiltakskostnaden for 
elektrifisering av sørlige Nordsjø er på kr 1350 per tonn CO2-ekv. Makroberegninger i 
Klimakur viser at alle tiltak med en kostnad under 1500 kr per tonn må gjennomføres for å nå 
nedre del av norske klimamål. Dersom sørlige Nordsjø ikke elektrifiseres må det gjennomføres 
andre tiltak med høyere kostnad.  
 
Klimakur har ikke vurdert pågående prosjekter for nye utbygginger eller større modifikasjoner i 
sine analyser, og skriver: ”I slike tilfeller kan kostnadene ved elektrifisering være lavere enn 

denne studien reflekterer.” I underlagsmaterialet til Klimakur om petroleumssektoren står det 
videre: ”Gjennom tett oppfølging av alle lisensene på sokkelen vil OD være i stand til 

identifisere disse mulighetene etter hvert som modifikasjonsplaner vurderes/utarbeides.” 
Videreutviklingen av Ekofisk-feltet representerer en slik mulighet. En stor ombygging er nå 
under planlegging, og Ekofisk er det anbefalte tilknytningspunket for kabelen fra land som er 
nødvendig for å elektrifisere sørlige Nordsjø.  
 
Elektrifisering i kombinasjon med offshore vindkraft 
Oljedirektoratets beregning av elektrifisering av sørlige Nordsjø i kombinasjon med vindkraft 
viser en tiltakskost fra 2100 til 2400, noe som er betydelig høyere enn de andre 
elektrifiseringstiltakene. Bellona mener likevel at dette er et fornuftig perspektiv, men at 
kostnadene må fordeles.  
 
Norge har unike muligheter til å ta en rolle i utviklingen av offshore vind, men da må 
myndighetene legge til rette for en slik F&U-satsning. Bellona har tidligere foreslått å opprette 
ulike testområder for offshore vind på ulike havdyp og med ulik teknologi. Infrastrukturen for 
dette burde sees i sammenheng med elektrifisering. Som sektorrapporten om petroleum 
spesifiserer “vil ikke bruk av vindkraft i kombinasjon med elektrifisering først og fremst være et 

utslippsreduserende tiltak, men et tiltak for å utvikle ny teknologi. Nytteverdien av å teste ut 

vindmøller under tøffe forhold langt fra land inngår ikke i beregningen.” 
 

PUD-prosessen styrer utslippsutviklingen 

I Riksrevisjonens rapport understrekes det at det kan stilles krav til teknologibruk i godkjenning 
av PUD og at ”PUD er viktig fordi valg av utbyggingsløsning er avgjørende for valg av 

tekniske og utslippsreduserende løsninger på en installasjon, og dermed har stor betydning for 
utslippsmengden fra feltet i mange år framover.”

7
 (vår utheving)  

 
På bakgrunn av en gjennomgang av 45 godkjente PUD-dokumenter skriver Riksrevisjonen i sin 
rapport at ”petroleumsmyndighetene i liten grad har stilt vilkår til operatørene om å anvende 

utslippsreduserende teknologiløsninger, og at alternative utbyggingsløsninger ikke er 

tilstrekkelig synliggjort i dokumentene som framlegges i prosessen.” Og videre: 
”Gjennomgangen viser at petroleumsmyndighetene i stor grad vektlegger hensyn til 

lønnsomhet og forsyningssikkerhet på bakgrunn av selskapenes egne vurderinger.”  
 
I Riksrevisjonens bemerkninger kommer det frem at krav og vilkår sjelden formuleres eksplisitt 
i beslutningsdokumentene om godkjenning av PUD. Riksrevisjonene skriver derfor: ”samlet 

sett finner Riksrevisjonen derfor grunn til å stille spørsmål ved om selskapenes vurderinger og 

behov gis for stor vekt i forhold til overordnende miljøhensyn. Riksrevisjonen mener at 
formulering av eksplisitte krav og vilkår i mer formelle former i forbindelse med 
godkjenning av PUD ville gitt et mer effektivt påtrykk for at utslippsreduserende teknologi 
                                                 
7 Ibid. s. 14 
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blir tatt i bruk.” (vår utheving)  
 

Valg av energiløsning for Ekofisk Sør 

I KU skriver ConocoPhillips at valgt utbyggingsløsning vil være forberedt for en fremtidig 
elektrifisering. Elektrifisering er med andre ord fullt teknisk mulig å gjennomføre. Den 
viktigste kostnadsfaktoren ved elektrifisering av offshore innretninger er feltenes levetid. Jo 
lenger man venter desto dyrere blir elektrifisering. Derfor er det helt avgjørende at 
elektrifisering velges på et tidlig tidspunkt, og ikke utsettes.  
 
Bellona understreker derfor at elektrifisering må velges som energiløsning for utvidelsen av 
Ekofisk-feltet gjennom denne PUD-prosessen, og at det settes av plass for bruk av slik 
teknologi på den nye plattformen. Kabelen som legges ut må dimensjoners for fremtidig 
elektrifisering av hele sørlige Nordsjø, da det er en rekke andre felt i nærheten som bør 
elektrifiseres og dette er tidligere utredet. I tillegg er det mulig at andre felt videreutvikles i 
området og at nedstengte felt gjenåpnes. Bellona har tidligere foreslått en egen 
virkemiddelpakke for delelektrifisering der myndigheten tar ansvar for utbygging av 
kabelinfrastruktur (se vedlegg I).  
 
Klimaeffekt 
ConnocoPhillips refererer til studien Kraft fra land til norsk sokkel fra 2008 som antyder at 
kraft fra land brukt på sokkelen har et utslipp på 0,333 kg CO2 per kWh og at elektrifisering 
dermed ikke vil ha stor klimanytte. Dette står i sterk kontrast til Klimakur utredningen som skal 
danne grunnlaget for fremtidig norsk klimapolitikk. Med utgangspunkt i det nasjonale 
klimagassregnskapet og innretningen av blant annet Kyoto protokollen er elektrisitet som 
energibærer ikke CO2-vektet i utredningen.  
 
I følge NVE stod fornybar energikilder for 96,5 prosent av samlet elektrisitetsproduksjon i 
Norge i 2009. Med avtalen om et felles norsk-svensk elsertifikatmarked vil produksjon av 
fornybar eliktrisitetsproduksjon øke betraktelig frem mot 2020, med tilsammen 26,4 TWh i 
Norge og Sverige, og norden er spådd et kraftoverskudd i årene som kommer.  
 
Samtidig vet vi at EU har lagt ambisiøse planer som vil dekarbonisere deres kraftsektor frem 
mot 2020. I tillegg har en rekke enkeltland satt seg langsiktige klimamålsetninger som vil 
forsterke denne trenden ytterligere. Nettopp fordi beslutningene som fattes i denne PUD-
prosessen legger langsiktige føringer for utslippsutviklingen på norsk sokkel, er det avgjørende 
å velge tiltak som vil gi langsiktige utslippsreduksjoner.  
 
Best available techniques (BAT) 
Vi merker oss at ConnocoPhillips prøver å definere BAT på en slik måte at utslippsreduserende 
teknologi som har høyere tiltakskostnad enn dagens kostnad på CO2 ikke ansees som BAT. I 
EUs direktiv 2010/75/EU om industrielle utslipp omfatter definasjonen av BAT miljøforhold 
på følgende måte: ”best means most effective in achieving a high general level of protection of 

the environment as a whole”. Bellona mener at elektrifisering kan tolkes som BAT da 
elektrifisering nettopp vil bidra til utslippsreduksjoner på norsk sokkel, som er med på å 
beskytte miljøet. ConocoPhillips skriver selv i KU at elektrifisering er en tilgjengelig teknologi, 
og ved andre videreutviklingsprosjekt som Valhall er elektrifisering valgt som kraftforsyning.  
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Vedlegg I: Bellonas policyforslag til områdeelektrifisering  
 

Delelektrifisering av sokkelen er et nødvendig tiltak for å oppnå målene i Klimaforliket. Hvis 
dette ikke gjøres må det gjennomføres tiltak i andre sektorer med høyere tiltakskostnad enn 
elektrifisering. Med dagens kvotepriser er det lite sannsynelig at storstilt elektrifisering vil skje 
av seg selv.  
 
Bellona foreslår en egen virkemiddelpakke for elektrifisering: Investeringer i kabler og annen 
infrastruktur fram til plattform foretas av myndighetene. Infrastrukturen anbefales eid og drevet 
av en systemoperatør som må gis ansvaret for storstilt elektrifisering. I den anledning er 
Statnett et naturlig alternativ. Selskapene må selv finansiere ombyggingskostnadene på egne 
innretninger og forpliktes til å knytte seg til kabelinfrastrukturen. Et grep kan være å gjøre 
forlengelsen av utvinningsperioden betinget av at rettighetshaveren kobler seg til kabler. 
(Vanligvis varer utvinningstillatelser for en 10-års periode.)  
 
Ikke alle innretninger skal elektrifiseres og utvelgelsen blir noe ”tilfeldig”. Innretninger som 
ikke ligger i et av de utvalgte områdene blir for eksempel ikke elektrifisert. Bellona foreslår 
derfor at kabelkostnadene fordeles mellom alle eksisterende innretninger som ikke allerede får 
kraft fra land. Bellona foreslår en egen ”kraftavgift” som kommer i tillegg til dagens CO2-
avgift og kvoter, og som øremerkes kabelfinansiering. Kraftavgiften bør baseres på 
kraftforbruk på innretningene, enten dette er kilowattimer fra naturgass eller elektrisitet fra de 
nye kablene. Kabelbrukerne bør i tillegg betale en nettariff som dekker driftskostnadene av 
kablene. 
 
 

 
 


