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        Oslo, 15/05/2013 

Til medlemmene av Stortingets Energi- og Miljøkomite                    Oslo, 14/5-2013 

Vedrørende Energi- og miljøkomiteens behandling av Prop. 97S. 
(2012 -2013) - Utbygging og drift av Aasta Hansteen-feltet og anlegg 
og drift av Polarled utviklingsprosjekt og Kristin gasseksportprosjekt 

INNLEDNING 

Bellona vil med dette varsle komiteens medlemmer om mangelfull og feil informasjon, 
brudd på lovgivning og god forvaltningsskikk i forbindelse med Prop. 97 S (2012 - 2013) - 
Utbygging og drift av Aasta Hansteen-feltet og anlegg og drift av Polarled 
utviklingsprosjekt og Kristin gasseksportprosjekt, som komiteen har til behandling av 16. 
mai. 2013. 

Etter en gjennomgang av saken er det Bellonas konklusjon at det er graverende og 
alvorlige feil som undergraver legaliteten til et eventuelt Stortingsvedtak om utbygging som 
foreslått i St.Prop. 97 S. 

Saken er komplisert og omfattende.  Behandlingstiden har vært svært kort og 
investeringene er store. Bellona ber om at  Energi- og Miljøkomiteen utsetter behandlingen 
av Stortingsproposisjon  97 S (2012-2013)  inntil saken er utredet og opplyst i henhold til 
gjeldende lovverk og god forvaltningsskikk. 
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1) Brudd på lovverk og god forvaltningspraksis. 
En rekke forhold forbundet med utarbeidelse og behandling av PUD/PAD og 
Stortingsproposisjon 97 S for Aasta Hansteen, Polarled og Kristin i Statoil, i OD og OED 
gir grunn til betydelig bekymring. Bellona mener det foreligger brudd på blant annet 
Forvaltningsloven, Utredningsinstruksen og Petroleumsloven.  

a) Brudd på Utredningsinstruksen: Mangelfulle samfunnsøkonomiske beregninger: 

Misledende informasjon: 

Det vises til at det iht Utredningsinstruksen skal gjennomføres realistiske 
samfunnsøkonomiske analyser av forslaget. Økonomiske konsekvenser skal også 
berøres. Bellonas vurdering er at her er en betydelig mangel og at OD her har brutt 
Utredningsforskriften. 

Bellona har fått informasjon som viser at Statoil har trikset med tall i Aasta Hansteen-
behandlingen. De oppgir en balansegasspris på 1,64 kroner, men dette tallet forutsetter at 
andre felt blir koblet på Polarled. Ifølge tall Bellona har fått tilgang til blir balansegassprisen 
2,60 kroner når Aasta skal bære Polarled alene. Dermed er prosjektet ulønnsomt. 

Statoils beregning av tariffer baserer seg på at blant annet feltene Zidane, Linnorm og flere 
funn blir bygget ut og koblet til Aasta Hanste/Polarled. Men nå etter skatteendringene har 
det blitt enda mer usikkert om disse vil bli bygget (se kap. 2) 

Bellona viser til at alternativer har vært presentert som vil kunne redusere kompleksiteten 
og risikoen til prosjektet. Alternativene vil imidlertid ikke være lønnsomme for dagens 
rettighetshavere, da det vil innebære investeringer som vil komme eventuelle fremtidige 
rettighetshavere til gode. Dette er imidlertid investeringer som vil kunne være 
samfunnsøkonomisk mer lønnsomme enn den løsning som er valgt i dag. Dette er ikke 
utredet. 

Samfunnsøkonomiske vurderinger er forutsatt lagt til grunn fordi det gir oss den korrekte 
vurderingen av samfunnets interesser og ikke de privatøkonomiske løsningene som 
enkeltindivider og selskaper vil forfekte.  

Staten har også et særskilt ansvar ved forvaltning av petroleumsressursene og handling 
som har effekt på nåtidige og fremtidige klimagassutslipp. Det er derfor nødvendig å se 
større petroleumsområder i sammenheng og sikre at en korrekt samfunnsøkonomisk 
vurdering legges til grunn. Det er OED og Stortingets oppgave å sikre at dette skjer.  

Elektrifisering: 

Et punkt som ikke er utredet tilstrekkelig og som også klart er et brudd på 
utredningsinstruksen pga manglende samfunnsøkonomiske vurderinger, er spørsmål 
knyttet elektrifisering av installasjonen. Oljesektoren står for 25% av våre nasjonale 
utslipp. Stortinget har inngått et klimaforlik, som det er vanskelig å se at en skal oppnå 
dersom en skal holde utenfor hele denne sektoren. Aasta Hansteen kan vise seg å bli 
spikeren i kista for elektrifisering av store deler av en mulig fremtid utbygging i 
Norskehavet. Dette fordi denne plattformen er tenkt å bli et feltsenter for fremtidige funn.  

Den vurderingen av elektrifisering som har vært gjennomført av Statoil har aldri vært et 
realistisk alternativ. Det er klart at det ville blitt for dyrt å elektrifisere en stor plattform så 
langt fra land og på så dypt vann. Men flere i OD mener at det finnes realistiske 



alternativer, og at elektrifisering av alle nye funn i området hadde vært mulig dersom man 
hadde ilandført gassen, området knyttet til aktuell lokalisering av landanlegg har også 
tilgjengelige kraftreserver.  

Utslippene fra Aasta Hansteen utbyggingen vil alene føre til økte årlige utslipp av på 218 
000 tonn CO2, i tillegg kommer potensielle utslipp fra fremtidige utbygginger i området 
som ikke vil få noen elektrifiseringsløsning dersom muligheten ikke benyttes nå. Olje- og 
energiministeren har ikke fått dette alternativet vurdert, selv om han har vært gjort kjent 
med denne muligheten. De samfunnsøkonomiske vurderingene av denne muligheten, 
hvor eventuelt nye felt tas inn i vurderingen, sammen med kostnadene knyttet til 
klimagassutslipp og den positive verdien av reduksjoner i klimagassutslippene ved 
elektrifisering av disse er ikke gjort.  

Den gunstige effekten av dette på det fremtidige kraftoverskuddet og fremtidige kraftpriser 
er heller ikke tatt med i betraktningen. Videre så har departementet i henhold til 
Petroleumslovens paragraf §21 rett til å kreve utredning av alternative løsninger. I henhold 
til §4-7 skal petroleumsvirksomheten på sokkelen samordnes der dette er å anse som 
rasjonelt. Bellona kan ikke se at Departementet har benyttet seg av muligheten til å be om 
utredning av alternative løsninger selv om fagmiljøer i eget direktorat klart mener at dette 
bør gjøres. Det må derfor stilles spørsmål ved om det ikke foreligger både et brudd på 
utredningsinstruksen, petroleumsloven og petroleumsforskriften.  Statsråden må bes om å 
legge disse utredningene frem for Stortinget eller holdes ansvarlig for å ha gitt Stortinget 
mangelfull informasjon.  

 

b) Brudd på Utredningsinstruksen: Manglende vurdering av prisrisiko: 

Iflg Utredningsinstruksen så skal det dersom det foreligger vesentlig usikkerhet ved 
elementer som inngår i beregningen, gjøres anslag både for maksimums- og 
minimumsalternativer for nytte/kostnader, og foretas vurderinger av hvordan virkningene 
av tiltaket antas å avhenge av de usikre faktorene.  

Iflg St.prp.97 så har det vært foretatt en sensitivitetsanalyse som har vist at nåverdien er 
mest sensitiv for endringer i prisforutsetinger. Det går ikke frem hvor sensitivt prosjektet er 
for endringer i gassprisen. Etter hva Bellona har forstått har Borten Moe gitt signaler om at 
estimatene for fremtidig gasspris i PUD er konservative.  

Vi har mottatt informasjon om at Statoil og OD bruker en pris på 200 øre per sm3 og at det 
er en lavere gasspris som legges til grunn ved vurdering av elektrifisering. Hvis det er 
tilfelle så viser det også at man justerer prisen for å få «det tallet en ønsker seg».  

Regjeringen brukte et estimat for fremtidig gasspris på 193 øre per sm3 i 
Perspektivmeldingen. Stortinget må gis innsikt i prisrisikoen til Aasta Hansteen og 
Polarled. Dette er en investering til over 50 mrd kr, hvor staten gjennom skattesystemet og 
eierskap vil betale for rundt 80 % av disse kostnadene. Når vi da samtidig vet at det er en 
marginal utbygging er det en sentral informasjon for Stortinget hvilken risiko som faktisk er 
knyttet til fremtidig gasspris, særlig tatt i betraktning at det er en lavere pris som er 
presentert i Perspektivmeldinga. Statoil oppgir en balansegasspris på 1,64 kroner, men 
dette tallet forutsetter at andre felt blir koblet på Polarled. Ifølge kilder Bellona kjenner til 
blir balansegassprisen 2,60 kroner hvis Aasta skal bære Polarled alene. Dermed vil 
prosjektets lønnsomhet være sterkt avhengig av vesentlige andre utbygginger. 



Dersom Stortinget ikke har mottatt vurderinger knyttet til prisrisikoen ved prosjektet, er 
dette en klar svakhet og kanskje et forsøk på å holde tilbake vesentlig informasjon fra 
Stortinget? 

 

c) Brudd på god forvaltningspraksis: Dispensasjon gitt av OED for inngåelse av 
tidlig kontrakter, skattebetalerne tar risikoen. 

Dispensasjonen som ble gitt fra OED til Statoil om å inngå kontrakter for tilsammen 19,6 
milliarder kroner før behandling i Stortinget er tvilsom forvaltningspraksis. Bellona vil 
bemerke at lovverket rundt disse forhold er svært komplisert og har ikke anledning til å 
gjennomføre en full analyse av om det her er begått lovbrudd. 

En slik praktisering fra OED av samtykke og dispensasjoner til tidlig kontraktsinngåelse 
legger føringer på, og fratar Stortinget muligheten til en realitetsbehandling av saken og 
legger føringer for valg av konseptløsninger og nasjonal verdiskapning. 

En rekke av disse kontraktene er gått til blant annet Sør Korea. Det er ikke redegjort for 
mulige kostnadsoverskridelser som følge av dette.  Dette er etter Bellonas oppfatning 
svært uheldig at det ikke blir gitt en vurdering av hvordan kostnadsoverskridelser vil 
påvirke alle sider ved økonomien i prosjektet.  Det foreligger betydelig empirisk 
dokumentasjon om at valg av leverandører fra Sør-Korea har medført betydelig høyere 
kostnadsoverskridelser enn valg av norske leverandører. 

På papiret er det selskapene som bærer denne risikoen, men indirekte er det norske 
skattebetalere som bærer risikoen; gjennom petroleumsskatteregimet og statens eierskap 
i Statoil og SDØE.  

Dersom disse kontraktene brytes innebærer det et erstatningsansvar på 1.1 milliarder 
kroner. 78 % av disse kostnadene overføres skattebetalerne på grunn av 
avskrivningsreglene for oljeindustrien.  Det vil altså koste skattebetalerne nærmere 800 
mill kroner. Etter Bellonas mening fører dette til et utilbørlig press på stortingspolitikerne. 

I forarbeidene til petroleumsloven er det sagt at godkjenning av forhånds 
kontraktsinngåelse ikke må sette myndighetene i en tvangssituasjon. Det er derfor klart at 
de kan og skal se bort fra inngåelsen når de senere skal godkjenne PUD. En annen sak er 
om de faktisk tar (et visst) hensyn til at kontrakter er inngått og tapene med å kansellere 
dem. Gjør de det, kan det reises spørsmål om godkjenningsvedtaket kan bli ugyldig.  

Bellona mener at 1,1 milliarder (oppjustert til 1,3 mrd av Olje- og energiministeren) er å 
anse som et vesentlig beløp som retter et press på komiteen i deres behandling. Bellona 
mener at det således allerede nå kan reises sterk tvil om et eventuelt godkjenningsvedtak 
vil være gyldig, grunnet hensynstak til inngåtte tidligforpliktelser. 

Sett bort fra jagerflykjøpene er satsingen på gassfeltet Aasta Hansteen den største 
investeringsbeslutningen i dagens Norge. Vi snakker om flere titalls milliarder som 
Stortingets politikere er fratatt reell beslutningsmyndighet over.  

 

 

 



d) Uforsvarlig rask saksbehandling: 

Bellona stiller seg generelt kritisk til at en så omfattende investering blir behandlet så 
ekstremt raskt som tilfelle i denne saken.  Dette har skjedd i flere av de leddene som skal 
sikre en grundig behandling til samfunnets beste.  

Eksempler på den raske saksbehandlingen:  

• 4 uker etter høringsfrist for program om konsekvensutredninger overleverer Statoil 
PUD/ PAD til OD 

• OD bruker ca en måned på å behandle saken før den oversendes til OED med 
anbefaling.  

• OED bruker litt over to mnd på å behandle saken og få regjeringen til å vedta å 
anbefale utbyggingen ovenfor Stortinget som etter planen skal vedta utbygging 6 
uker etter den er oversendt. 

• Samlet tid fra endelig program for konsekvensutredning er vedtatt til vedtak i 
Stortinget er samlet sett på under 6 mnd. 

• Parallelt har OED gitt utbygger dispensasjoner og samtykke til inngåelse av 
tidligkontrakter i et raskt tempo for nærmere 20 milliarder kroner. 

 
Bellona ber komiteen bemerke denne raske saksbehandlingen i alle ledd av denne saken 
fører samlet sett til økt risiko. I denne saken blir dette forsterket av den omfattende 
inngåelsen av tidligkontrakter.   

 

 

Riksrevisjonens tidligere undersøkelse 

Bellona vil anbefale Komiteens medlemmer å lese «Riksrevisjoenens undersøkelse av 
kostnadsoverskridelsene I feltutbyggingene Åsgard, Visund og Jotun – Dok nr 3:8 (2000 – 
2001)” i sin helhet (vedlegg) .En mulig fremtidig granskning fra Riksrevisjonen av 
utbyggingen av Aasta Hansteen vil kunne avdekke mange av de samme feilene og 
manglende som denne rapporten viser. 

Fra Riksrevisjonens rapport vil vi spesielt fremheve et par sitater: 

- Undersøkelsen viste videre at myndighetene først og fremst hadde vært opptatt av 
samfunnsøkonomien i prosjektene, som blant annet kjennetegnes av at inntektene over 
tid er meget store og større enn investeringene. En slik prioritering kan imidlertid føre til 
at kostnadsanslagene tillegges for liten vekt. Ifølgedepartementet har rettighetshaverne 
ansvaret for utarbeidelsen av kostnadsanslagene. Riksrevisjonen la likevel til grunn at 
departementet har et ansvar for atdet beslutningsgrunnlaget som legges fram for 
Stortinget, har blitt tilstrekkelig utredet, og at departementet i kraft av lovverket har 
myndighet til å kreveat utbyggingsprosjektene utredes tilstrekkelig førgodkjennelse.  

 

- Det var heller ingen klar sammenheng mellom usikkerhetsanalysene i 
underlagsdokumentasjonen og den usikkerheten som ble oppgitt i PUD.  

 

Fra Kontroll- og konstitusjonskomiteens behandling :  

- Komiteen mente blant annet at selv om det var stor kompleksitet i prosjektene med 
tilhørende høyrisiko, ville ikke dette frita myndighetene fra ansvaet for å kvalitetssikre 
kostnadsanalyser slik petroleumsloven og St.meld. nr. 2 (1992–93) beskriver.  



 

 

Bellona anbefaler: 

Bellona anbefaler Energi- og miljøkomiteen å be OED om å legge frem utfyllende 
informasjon om lønnsomheten felt som det ville vært naturlig ble vurdert sammen med 
Aasta Hansteen/Polarled/Kristinutbyggingen.  

I Stortingsprop 97 S er det også akseptert en rekke andre forutsetninger som komiteen bør 
stille spørsmål ved.  Etter Bellonas mening er eventuelle nedsider og prissensitivitet i 
prosjektet svært manglende beskrevet.  Dette gjelder både de bedriftsøkonomiske og 
samfunnsøkonomiske forhold.   

Stortinget må påse at disse manglene ikke er så omfattende at de strider med lovens krav 
til utredninger i henhold til Utredningsforskriften og petroleumsloven med underliggende 
forskrifter.  

Bellona minner om at mangelfull eller feilaktig saksopplysning overfor Stortinget kan både 
stride mot regjeringens opplysningsplikt overfor Stortinget etter Grunnloven § 82 og gjøre 
vedtaket ugyldig.  

Etter Petroleumsloven skal Oljedirektoratet sørge for en samordnet og effektiv utnyttelse 
av ressursene på norsk sokkel. Bellona mener OD ikke her har utført sin oppgave i 
henhold til disse bestemmelsene i Petroleumsloven og at det derfor er manglende og 
ufullstendig informasjon som er fremlagt for Stortinget vedrørende lønnsomhet og andre 
felters innvirkning på lønnsomheten i utbyggingen. 

I forarbeidene til petroleumsloven er det sagt at godkjenning av forhånds 
kontraktsinngåelse ikke må sette myndighetene i en tvangssituasjon.  Bellona ber Energi 
og Miljøkomiteen å evaluere og endre den praksis som her har blitt utøvd av OED. 

Bellona ber også Energi og miljøkomiteen om å legge til grunn at faren for 
kostnadsoverskridelser som følge av valg av leverandører er betydelig høyere en 
beskrevet fra regjering og utbygger.  Alle utbygginger på over 10 milliarder skal 
godkjennes av Storting det fremstår derfor som svært uheldig forvaltningspraksis at det er 
inngått kontrakter på 19,6 milliarder.  Komitéen bør påpeke kritikk på dette punktet og 
vurdere om det bør iverksettes ytterligere undersøkelser av realitetene her. 

Komiteen bør også stille spørsmål om denne praksis øker sjansen for 
kostnadsleverandører. 

 

2) Investeringer og lønnsomhet  
 

Bellona ønsker å rette Komiteens oppmerksomhet mot den marginale økonomiske 
lønnsomheten i prosjektet. Herunder at noen av forutsetningene er endret etter at 
proposisjonen ble fremmet 

Endring i skatte- og avskrivningsregler endrer forutsetninger for totaløkonomien i 
prosjektet 



• Etter at proposisjonen ble fremmet har Regjeringen i revidert budsjett endret skatte- 
og avskrivingsreglene for norsk olje og gassvirksomhet. Det er ikke klarlagt hva 
slags ordninger som skal gjelde for overgangsregler for saker som Aasta Hansteen 
slik det er varslet.   

 

• Regjeringen fremmet den 7. mai forslag til revidert Nasjonalbudsjett 2013.  Her ble 
det presentert endringer i skatteregimet som påvirker petroleumsindustrien.  Det er 
opplyst fra regjeringens side at det vil bli en overgangsordning for utbygginger der 
PUD er levert (f.eks Aasta Hansteen) som ble presentert av Regjeringen i revidert 
Nasjonalbudsjett.  De endrede skattereglene gjør økonomien i fremtidige (i dag ikke 
vedtatte) utbygginger dårligere. Den totale lønnsomheten i fremlagte utbygging er 
sterkt avhengig av disse andre feltene. Dette er informasjon som har fremkommet 
etter at regjeringen fremmet forslag om utbygging for stortinget den 5 april i år. 

 

• OED bør redegjøre for Stortinget hvordan en eventuell manglende utbygging av 
Zidane, Lindorm og andre felt opprinnelig tiltenkt knyttet opp mot Polarled vil slå ut. 
Hvordan påvirker de endrede skattenivåene fra revidert nasjonalbudsjett 
prognosene for nye feltutbygginger i området?  

 

 

Kapasitetsbegrensninger i norsk offshorerettet næringsliv 

For å unngå en todeling av norsk næringsliv og for høyt press i norsk økonomi er det viktig 
at Regjering og Storting tar i bruk de ulike politiske og økonomiske reguleringsverktøy de 
har til rådighet for å styre denne utviklingen. Vi legger ut utbyggernes egne vurderinger om 
kapasiteten og utfordringene i norsk offshorerettet næringsliv til grunn. Disse er hentet fra 
konsekvensutredningen for Aasta Handsten  (s 58): Om kapasiteten i norsk offshorerettet 
næringsliv:  

“Kapasiteten i norsk offshorerettet næringsliv er ganske fleksibel, men har de siste 
årene vært tilpasset et investeringsnivå på noe over 100 milliarder 2011-kr, med 
normale norske andeler av vare- og tjenesteleveransene på rundt 55 %. Blir 
investeringsnivået betydelig høyere enn dette, vil kapasiteten i norsk offshorerettet 
næringsliv kunne bli presset, særlig innenfor prosjektering, verkstedproduksjon og 
offshorerettet bygge- og anleggsvirksomhet. Dette kan føre til at 
utbyggingsoppdrag blir utsatt, eller helt eller delvis går til utlandet, slik at norsk 
andel av verdiskapningen blir lavere enn vanlig.” 

Dette sitatet fra konsekvensutredningen bør holdes opp mot OEDs egne prognoser for 
investeringsnivået fra olje og gassektoren i årene fremover mot 2016. Ser man på tabellen 
nedenfor fra Faktaheftet 2013 utgitt av OED/OD (s 23), så vil Aasta Hansteen bidra til 
videre press i denne delen av økonomien som allerede i dag har høyt press for årene 
fremover,  selv hvis de fleste ikke vedtatte prosjektene (som f.eks Aasta Hansteen), ikke 
blir bygget ut. I tillegg vil et ytterligere press i denne delen av økonomien føre til at en 
høyere andel av verdiskapningen går til utlandet.  

Bellona stiller spørsmål ved om det er fornuftig samfunnsøkonomi i dette prosjektet når 
man tar de store rammene inn i betraktning.  Etter vår mening har ikke regjeringen i sin 



fremleggelse redegjort på en tilfredsstillende måte virkningene av en slik utbygging i en 
periode med en høykonjunktur i petroleumssektoren.  Energi- og Miljøkomiteen bør påse 
at slike vurderinger foreligger før en utbygging behandles i Stortinget. 

 

 

 

Kontraktsmessige forpliktelser: 

I følge Stortingsproposisjonen (datert 05.04.2013) har OED «samtykket i at 
rettighetshaverne har inngått kontraktsmessige forpliktelser på totalt 19,5 mrd. 2012-
kroner…». Dette er kontrakter som i stor grad er gått til Sør Korea. «Eksponering frem til 
antatt PUD-godkjenning er 1,1 mrd. 2012-kroner, inkludert kanseleringskostnader». Statoil 
har allerede med OED’s godkjennelse inngått kontraktsforpliktelser til en verdi av hele 19,5 
milliarder kroner. 

Allerede ca. en måned senere (08.05.2013) opplyser Olje- og Energiminister Moe i et brev 
til Stortinget at det vil koste 1,3 milliarder å kansellere kontraktene. Hva er det som har 
forandret seg i løpet av denne måneden som gjør at eksponeringen er økt med 200 
millioner kroner? Dette er er eksponering frem til antatt PUD godkjenning. Ved en 
eventuell forsinkelse vil denne eksponeringen kunne øke ytterligere.  

Denne dispensasjonen er nødvendig fordi “vesentlige kontraktsmessige forpliktelser må 
ikke inngås eller byggearbeider påbegynnes før plan for utbygging og drift er godkjent, 
med mindre departementet samtykker i dette.” i følge petroleumslovens  §4-2. Alle PUDer 
på over 10 milliarder kroner skal behandles av Stortinget.   

3) Mangel på informasjon om miljøforhold 
Bellona ønsker også å henlede komiteens oppmerksomhet på en rekke miljøfaglige 
kunnskapshull som er avdekket av miljøfaglige institusjoner og som vi ikke finner at det er 
gitt tilfredsstillende svar på i Prop 97 S.  

 

Aasta Hansteen  ligger ca. 80 km fra Røstrevet, et av verdens største dypvannsrev. 
Havforskningsinstituttet påpeker i sin høringskommentar at det ikke var faktagrunnlag 



(kunnskap om lokale strømforhold) til å vurdere potensiell nedslamming av Røstrevet ved 
utslipp av borekaks.  

Planlagte utslipp av grønne og gule kjemikalier, skal være 0-utslipp i særlig sårbare 
områder. 

Direktoratet for naturforvaltning: 

• Påpeker at lokal kunnskap ikke er tilfredsstillende, spesielt ikke mht. bunnhabitat. 
• Understreker mangelen på kunnskap om koraller og svamp i Norskehavet. 
• Ber om at lokaliteten kartlegges før man konkluderer med det ikke er sårbare 

arter/naturtyper finnes i området. 
 

Klif Høringskommentarer 

• Etterlyser både rensing, utslipp og injeksjon nærmere beskrevet.  

• Etterlyser nærmere beskrevet mulige bekjempingstiltak for kondensat og i hvilken 
grad egnet utstyr er tilgjengelig.  

4) Konklusjon 
Den informasjon som framkommer i dette dokumentet, tilsier etter Bellonas oppfatning, at 
underlagsmaterialet for utbyggingen ikke er tilstrekkelig til å fatte en forsvarlig beslutning i 
henhold til loven.  

Bellona ber Energi og Miljøkomiteen legge til grunn i sin behandling av saken at dette 
forsterker usikkerheten rundt om dette prosjektet er lønnsomt.  Rammevilkår og 
overgangsordninger bør være opplyst før vedtak fattes. 

Bellona ønsker å minne om at mangelfull eller feilaktig saksopplysning overfor Stortinget 
kan både stride mot regjeringens opplysningsplikt overfor Stortinget etter Grunnloven § 82 
og gjøre vedtaket ugyldig.  

 

 

 

 


