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21.1 Innledning2 

 

Karbonfangst, -transport og –lagring er lenge blitt diskutert i Norge og er et svært viktig tiltak 

i norsk klima- og energipolitikk. Gjennom Langskip-prosjektet ønsker Norge å bygge et 

fullskala prosjekt hvor fanget CO2 blir transportert med skip til CO2-mottaksterminal i Norge 

og deretter med rør til permanent lagring under havbunnen i Nordsjøen. Et omfattende 

regelverk er etablert med utgangspunkt i EU/EØS-direktiver og bygd på norsk tradisjon for 

regulering av petroleumsvirksomhet. Virksomheten reiser også folkerettslige spørsmål, særlig 

når det gjelder grensekryssende transport. Og flere EU- og EØS-rettsspørsmål reiser seg, fra 

forholdet til EUs klimakvotesystem og til ulike statsstøtte godkjenninger fra EFTAs 

overvåkningsorgan, ESA. Dette kapitlet gjennomgår den samlede reguleringen for å vise den 

rettslige kompleksiteten og alle de sammenhenger som reguleringen berører. 

 

21.1.1 Karbonfangst og lagring: teknologi og verdikjede 

Karbonfangst og lagring, på engelsk carbon capture and storage (CCS), omfatter en rekke 

teknologier for å fange karbondioksid (CO2) fra bl.a. industrikilder og kraft- og 

varmeproduksjon med formål å lagre den permanent på en måte som ikke skader miljøet. 

Prosessen er også omtalt som ‘CO2-håndtering’, og målet er å redusere utslipp av CO2 i 

atmosfæren. 

 

Selv om disse ulike begrepene ofte er brukt alternativt og i stor grad er overlappende, utgjør 

de noen små forskjeller. For eksempel kan CO2-håndtering også henvise til ‘bruk’ av CO2 for 

                                                           
1 Denne artikkelen har blitt skrevet med støtte fra NCCS-senteret, et forskningssenter under Forskningsrådets 

forskningsprogram Forskningssentre for Miljøvennlig Energi (FME). Forfatteren anerkjenner følgende partnere 

for deres bidrag: Aker Solutions, Ansaldo Energia, Baker Hughes, CoorsTek Membrane Sciences, EMGS, 

Equinor, Gassco, Krohne, Larvik Shipping, Lundin, Norcem, Norwegian Oil and Gas, Quad Geometrics, Total, 

Vår Energi, og Forskningsrådet (257579/E20). 
2 Litteraturen om rettslige spørsmål knyttet til karbonfangst og lagring er etter hvert blitt betydelig. En bred 

innføring i emnet finnes i Ian Havercroft, Richard Macrory, Richard Stewart (red.), Carbon Capture and 

Storage. Emerging Legal and Regulatory Issues, Hart Publishing, 2018.  



økt utvinning fra olje- eller gassfelt (enhanced oil recovery, EOR; enhanced gas recovery, 

EGR). På samme måte kan fanget CO2 brukes i andre produksjonsprosesser som for eksempel 

i landbruket eller i produksjon av kjemikalier. Selv om CO2 brukes underveis i en annen 

prosess, kan CO2-håndtering bare betegnes som klimatiltak dersom CO2 som er fanget, og 

eventuelt gjenbrukt, ikke slippes ut igjen i atmosfæren, men blir lagret permanent. Man 

henviser i dette tilfellet til carbon capture, utilisation and storage (CCUS). Man kan også 

oppnå såkalte ‘negative utslipp’ ved å bruke karbonfangst- og lagringsteknologi på 

biodrivstoffproduksjon eller forbrenning av biologisk dannete materialer (bioenergi) for f.eks. 

energiproduksjon. Siden bioenergi binder CO2 allerede fra luften gjennom fotosyntesen, vil 

karbonfangst og lagring redusere utslippene ytterligere. Denne teknologien kalles bio-CCS 

eller BECCS. 

 

For å oppsummere innebærer karbonfangst- og lagringsprosessen tre hovedsteg:  

- fangst: CO2 fanges ved ulike utslippskilder, hvor den separeres fra andre gasser.3 

Fanget CO2 kan ha svært ulike egenskaper, bl.a. temperatur, trykk og CO2-innhold og 

annet innhold. Derfor må CO2 ofte renses og behandles (røking, kjøling, kompresjon) 

før den kan fraktes. Som en midlertidig etappe kan CO2 gjenbrukes til 

næringsmiddelformål. 

- transport: Etter rensing kan fanget CO2 transporteres og fraktes til lagringssted, av og 

til med mellomlagring. CO2 kan transporteres med tankbil, på skip og i rør, enten i 

flytende form eller gassform. 

- permanent lagring: Komprimert CO2 injiseres i egnede dype geologiske formasjoner, 

enten under bakken på land eller under havbunnen. CO2 kan lagres i geologiske 

formasjoner med saltvann (saline akvifer) eller i uttømt petroleumsreservoar. Norge 

tilrettelegger for lagring av CO2 i undersjøiske geologiske formasjoner på norsk 

kontinentalsokkel.4 

 

Som omtalt nedenfor har norske myndigheter vært opptatt av å bygge og demonstrere 

verdikjeden for karbonfangst og lagring, såkalt ‘CCS-verdikjede’. På grunn av at CO2 fanges 

fra ulike kilder, og håndteres på ulike måter, pleier man å snakke om CCS-verdikjeder i 

flertall. 

 

21.1.2 Et sentralt virkemiddel ved oppfyllelse av internasjonale og nasjonale 

klimaforpliktelser 

Karbonfangst- og lagring har lenge vært en anerkjent teknologi for utslippsreduksjon under 

FNs rammekonvensjonen om klimaendring og Kyotoprotokollen. Allerede i 2005 utga FNs 

klimapanel en spesialrapport om «Carbon Dioxide Capture and Storage».5 I oktober 2018 

kom IPCC med en spesialrapport som oppsummerer klimaforskning og legger føringer for 

                                                           
3 Man kan også fange CO2 direkte fra luften. Denne teknologien heter Direct Air Capture (DAC). 
4 Undersøkelser gjort av Norges geologiske undersøkelse konkluderte med at Norge ikke har egnede geologiske 

formasjoner under bakken på land. 
5 IPCC Carbon Dioxide Capture and Storage. 

https://www.ipcc.ch/report/carbon-dioxide-capture-and-storage/


hvordan Parisavtalens mål kan nås.6 Rapporten legger stor vekt på at utslippene må reduseres 

kraftig, og at målet er praktisk talt umulig å nå uten bruk av CCS-teknologi.7 Den femte 

hovedrapporten til IPCC viser til at de globale kostnadene for å holde den globale økning av 

gjennomsnittstemperaturen under 2 grader celsius kan være mer enn dobbelt så høy uten 

karbonfangst- og lagring.8 Rapportene fra Det internasjonale energibyrået (IEA) viser på 

samme måte at det vil være nødvendig med karbonfangst- og lagring for å redusere globale 

utslipp i tråd med klimamålene til lavest mulig kostnader.  

 

Karbonfangst og lagring har lenge vært et viktig element også i EUs klimapolitikk, først i 

strategien «20 20 i 2020» fra 2009.9 Samme år vedtok EU et direktiv som trakk opp viktige 

prinsipper og rammer for karbonfangst- og lagring, med vekt på grundige prosesser for vedtak 

om lagring, drift og avslutning av lagre10 (se nærmere nedenfor). Dette danner et viktig 

grunnlag for våre egne regler. Europakommisjonen har nå CO2-håndtering som en av sju 

byggesteiner for å nå sitt mål om utslippsnøytralitet.11 Flere medlemsland i EU inkluderer 

CCS i sine nasjonale integrerte klima og energiplaner.  

 

Karbonfangst- og lagring vil spille en viktig rolle i Norges strategi for å oppfylle nasjonale 

mål under klimakonvensjonen, Parisavtalen og klimaloven.12 At norsk regelverk skal legge til 

rette for en miljøsikker geologisk lagring av CO2 som et tiltak for å motvirke klimaendringer, 

fremkommer også av formålsbestemmelsen i forurensningsforskriften kapittel 35 om lagring 

av CO2 i geologiske formasjoner.13 

 

21.1.3 Norges politikk for karbonfangst- og lagring 

Norge har lang erfaring med karbonfangst og lagring. Regjeringen har hatt en positiv 

holdning til denne teknologien, og det er et uttalt mål fra norske myndigheter at Norge skal 

være et foregangsland på området.  

 

Norge har hatt CO2-håndteringsaktiviteter på sin kontinentalsokkel siden 1996, i tilknytning 

til petroleumsutvinning. CO2 er blitt fjernet fra Sleipner Vest-gassen og injisert tilbake under 

havbunnen i Utsiraformasjonen siden 1996. Cirka en million tonn CO2 lagres i undergrunnen 

fra Sleipnerfeltet hvert år. Hovedmotivasjonene for å begynne å fange og lagre CO2 fra 

Sleipner Vest-feltet var behovet for å behandle/rense naturgassen – som hadde for høyt CO2 

                                                           
6 Global warming of 1.5°C and IPCC special report on the impacts of global warming of 1.5°C above pre-

industrial levels and related global greenhouse has emission pathways, in the context of strengthening the global 

response to the threat of climate change, sustainable development, and efforts to eradicate poverty. 
7 Rapporten oppstiller flere modeller for hvordan 1,5 gradersmålet kan nås. Bare én av disse forutsetter ingen 

bruk av CCS. Se rapporten s.16. IPCC, Special report on the impacts of global warming of 1.5 °C above pre-

industrial levels and related global greenhouse gas emission pathways, 2018.  
8 IPCC, Climate Change 2014: Synthesis report: Contribution of Working Groups I, II and III to the Fifth 

Assessment Report of the International Panel on Climate Change. 
9 Se nærmere kapittel xx avsnittene 3 og 8.6. 
10 Directive 2009/31/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 on the geological 

storage of carbon dioxide.  
11 Communication from the Commission, ‘A Clean Planet for all: A European strategic long-term vision for a 

prosperous, modern, competitive and climate neutral economy’, COM (2018) 773 final 28. november 2018. 
12 Lov 16. juni 2017 nr. 60 om klimamål. Se omtale i kapittel xx 
13 Forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) § 35-1. 



innhold – før den kunne fraktes videre til markedet, EOR-aktiviteter og innføring av en høy 

CO2-avgift.14 På samme måte begynte man å separere ut CO2 fra naturgassen fra Snøhvit-

feltet i 2008, før naturgassen ble kjølt ned til flytende naturgass (LNG) på LNG-anlegget på 

Melkøya. CO2 som fanges på dette anlegget, sendes tilbake i et reservoar ved Snøhvit-feltet 

gjennom et 145 kilometer langt rør for permanent lagring. Det lagres opptil 700 000 tonn CO2 

i året ved Snøhvit-feltet.  

 

Teknologisenteret for CO2-fangst på Mongstad (TCM) ble etablert i 2012 og er verdens 

største anlegg for utvikling, testing og kvalifisering av teknologier for CO2-fangst. 

Teknologisenteret er en del av en langsiktig strategi og er bygget med to ulike anlegg for å 

teste CO2-fangstteknologi: en aminbasert teknologi, hvor CO2 fanges ved hjelp av en 

aminoppløsning som benyttes til å absorbere CO2 fra røykgass, og en ammoniakk-basert 

teknologi, hvor nedkjølt ammoniakk brukes som løsningsmiddel for å absorbere CO2 fra 

røykgass. TCM eies av den norske stat gjennom Gassnova, sammen med de industrielle 

partnerne Equinor, Shell og Total. 

 

Norge utviklet en karbonfangst- og lagringsstrategi som er beskrevet i forslag til statsbudsjett 

for Olje- og energidepartementet for 2015,15 som ofte omtales som det første samlete ‘CCS-

strategi’-dokumentet fra regjeringen. Hovedformålet var å realisere en fullskala CO2-

håndteringskjede i Norge innen 2022 og ‘identifisere tiltak som kan bidra til 

teknologiutvikling og kostnadsreduksjoner.’ Sentrale tiltak fokuserte på: forskning, utvikling 

og demonstrasjon; arbeidet med å realisere fullskala demonstrasjonsanlegg; transport, lagring 

og alternativ bruk av CO2; og internasjonalt arbeid for å fremme CO2-håndtering. Strategien 

har utviklet seg og blitt presisert i lys av bl.a. teknologiutvikling, markedsutviklingen og 

prosjektenes utforming. Eksterne faktorer knyttet til avkarbonisering av det europeiske 

energisystemet og en økende satsing på hydrogen har også vært faktorer av økende betydning 

for den norske CCS-strategien. I 2019 bekreftet den politiske plattformen for den daværende 

regjeringskoalisjonen («Granavolden-plattformen») at regjeringens mål var å utvikle 

teknologien videre og realisere fullskala CO2-håndteringsanlegg i Norge.16  

 

Parallelt har Oljedirektoratet utviklet et CO2-lagringsatlas for hele den norske 

kontinentalsokkelen.17 Direktoratet kartlegger de områdene som egner seg best til langvarig 

og sikker lagring på norsk sokkel. Det ble beregnet at reservoarvolumet på sokkelen teoretisk 

kan romme mer enn 80 milliarder tonn karbondioksid, noe som tilsvarer dagens norske CO2-

utslipp i mer enn 1500 år. Dermed kan det også motta store mengder CO2 fra andre land.  

 

                                                           
14 Catherine Banet, Effectiveness in Climate Regulation: Simultaneous Application of a Carbon Tax and an 

Emissions Trading Scheme to the Offshore Petroleum Sector in Norway, Carbon & Climate Law Review, 

Volume 11, Issue 1, 2017, s. 25–38. 
15 Prop. 1 S (2014–2015) Olje- og energidepartementet, kapittel 4 Regjeringas strategi for arbeidet med CO2-

handtering, https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/Prop-1-S-20142015/id2005418/ 
16 Granavolden-plattformen, kapittel 12 "Klima og miljø"; https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/politisk-

plattform/id2626036/ 
17 Oljedirektoratet, ‘CO2-lagringsatlas’, https://www.npd.no/fakta/co2-handtering-ccs/co2-lagringsatlas/  

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/Prop-1-S-20142015/id2005418/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/politisk-plattform/id2626036/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/politisk-plattform/id2626036/


I 2016 ble det gjennomført en mulighetsstudie av aktuelle fullskala demonstrasjonsprosjekter i 

Norge.18 Formålet med mulighetsstudien var å komme frem til minst én teknisk 

gjennomførbar fullskala CO2-håndteringskjede med tilhørende kostnadsestimater. Tre 

industriaktører gjennomførte mulighetsstudier for fangst av CO2 på sine industrianlegg. 

Norcem vurderte muligheten for CO2-fangst ved sin sementfabrikk i Brevik, Yara vurderte 

fangst av CO2 fra tre ulike kilder ved ammoniakkfabrikken på Herøya i Porsgrunn, og Fortum 

Oslo Varme (FOV) har vurdert CO2-fangst fra energigjenvinningsanlegg på Klemetsrud i 

Oslo. Gassco har gjennomført en skipstransportstudie, mens Equinor (tidligere Statoil) har 

gjennomført en mulighetsstudie for CO2-lagring ved tre ulike lokasjoner på norsk 

kontinentalsokkel. Resultatene fra mulighetsstudien ble lagt frem sommeren 2016, og studien 

viser at det er teknisk mulig å realisere en CO2-håndteringskjede i Norge. På grunnlag av 

mulighetsstudien besluttet regjeringen å videreføre planleggingen av et fullskala 

demonstrasjonsanlegg i Norge. Konsept- og FEED-studier (Front End Engineering and 

Design) for fangst fra Norcem, Yara og FOV ble levert høsten 2017 sammen med 

konseptstudie for transport.19 Konseptstudien for lager ble ferdigstilt sommeren 2018, og 

gjennomført av partnerne Equinor, Shell og Total. Målet med konsept- og FEED-studier er å 

vurdere ulike konsepter og teknologier for å komme frem til et endelig konsept for utbygging 

og drift. Vurderingen gir positivt grunnlag for investeringsbeslutningen fra bl.a. den norske 

stat. 

 

For å oppnå høyest fleksibilitet i fullskalaprosjektet ble det planlagt å frakte CO2 med skip til 

et knutepunkt knyttet opp til lageret. Det nå kjente ‘Northern Lights’-prosjektet er transport- 

og lagringsdelen av det fullskala demonstrasjonsprosjektet. Northern Lights er et partnerskap 

mellom Equinor, Shell og Total (selskapet Northern Lights JV DA ble lansert i mars 2021). 

Prosjektet omfatter fangst av CO2 fra to industribedrifter på Østlandet. CO2 skal deretter 

transporteres i flytende form på skip til et mellomlager på Kollsnes i Øygarden kommune på 

Vestlandet. I tillegg forbereder Northern Lights-partnerne seg på å motta CO₂ fra 

industrianlegg over hele Europa. For dette, i september 2019, har Equinor, på vegne av 

Northern Lights, inngått intensjonsavtaler om leveranse og lagring av CO2 med sju europeiske 

industriaktører20 som også er tilknyttet Northern Lights sitt Project of Common Interest (PCI). 

Fra terminal på Kollsnes skal flytende CO2 fraktes i et 100 km langt rør på havbunnen og 

pumpes inn for permanent lagring gjennom en injeksjonsbrønn i et reservoar på cirka 2700 

meter dyp i Nordsjøen. Reservoaret ligger i Johansen- og Cookformasjonen sørvest for Troll-

feltet. Planen for første fase er å injisere 1,5 millioner tonn CO2 i reservoaret. Det er imidlertid 

lagt inn fleksibilitet til å kunne utvide kapasiteten i anlegget, og et viktig mål er å kunne tilby 

lageret som deponi for CO2 fra andre land i Europa. 

 

                                                           
18 Olje- og energidepartementet, Mulighetsstudier av fullskala CO2-håndtering i Norge v/Gassco AS og 

Gassnova SF, 2016.  
19 ESA godkjente offentlig støtte til konsept- og FEED-studier for et fullskala CCS-prosjekt 16. mars 2017. Se 

pkt. 8 om offentlig støtte nedenfor. 
20 Avtalene innebærer samarbeid om mulig behandling av CO2 hos industrier med store CO2-utslipp og transport 

til Northern Lights. https://www.equinor.com/en/news/2019-09-cooperation-carbon-capture-storage.html  

https://www.regjeringen.no/globalassets/departementene/oed/pdf/mulighetsstudien.pdf
https://www.equinor.com/en/news/2019-09-cooperation-carbon-capture-storage.html


Forslag til investeringsbeslutning for demonstrasjonsprosjektet fra staten kom i forslag til 

statsbudsjett for Olje- og energidepartementet for 2021 der det redegjøres grundig for saken.21 

Regjeringen foreslo å realisere et demonstrasjonsprosjekt for fangst, transport og lagring av 

CO2, som har fått navnet Langskip. Den 21. september 2020 la regjeringen frem 

stortingsmeldingen ‘Langskip – fangst og lagring av CO2’,
22 som beskriver det reviderte 

norske demonstrasjonsprosjektet for CO2-håndtering. Demonstrasjonsprosjektet som er 

omfattet av Langskip, er nærmere avgrenset, og investeringsbeslutning vil i første omgang 

omfatte bare et første fangstanlegg. Prosjektet vil fange CO2-utslipp ved Norcems 

sementfabrikk og lagre disse i et undersjøisk reservoar på norsk sokkel, slik det er skissert i 

Northern Lights-prosjektet, som utgjør transport- og lagringsdelen av Langskip. 

Lagerinfrastrukturen vil samtidig bygges ut med ledig kapasitet som kan utnyttes av 

fangstprosjekter i andre land. Regjeringen foreslo at også Fortum Oslo Varmes fangstprosjekt 

kan få statsstøtte, forutsatt tilstrekkelig finansiering fra EU eller andre kilder. Bygging og ti 

års drift av lager og de to fangstanleggene har en forventet kostnad på 25,1 mrd. kroner, 

hvorav regjeringen foreslår at staten dekker 16,8 mrd. kroner.  

 

Nasjonal politikk for CO2-håndtering gir også føringer for planarbeidet på statlig, fylkes- og 

kommunenivå. Muligheten for CCS-anlegg er ikke nevnt i noen statlige planretningslinjer 

etter plan- og bygningsloven. Men det er nevnt i noen regionale klimaplaner, inkludert med 

utnyttelse (CCUS).23 Kommunenes klimahandlingsprogrammer kan også inneholde mer eller 

mindre presise henvisninger til CO2-håndtering som klimatiltak for bl.a. lokale industrianlegg. 

 

21.1.4 Involverte myndigheter og statlig deltakelse 

Som forklart ovenfor omfatter Norges strategi for CO2-fangst og -lagring hele verdikjeden, og 

involverer mange ulike aktører. Noen sentrale myndigheter og organer er nevnt nedenfor. 

 

Fra myndighetssiden er Olje- og energidepartementet (OED), Klima- og miljødepartementet 

(KLD), Petroleumstilsynet, Oljedirektoratet og Miljødirektoratet sentrale forvaltningsorganer.  

OED har ansvaret for å følge opp regjeringens politikk for CO2-håndtering, i samarbeid med 

KLD. OED er ‘kompetent myndighet’24 til å gi samtykke og liknende for behandling av 

søknad om letetillatelse, utnyttelsestillatelse eller søknad om ansvarsoverføring (se nedenfor). 

OED er delegert myndighet etter kontinentalsokkelloven for så vidt gjelder leting, utbygging 

og drift av undersjøiske geologiske formasjoner med henblikk på transport og lagring av CO₂ 

og utnyttelse av slike formasjoner for lagring av CO₂.25 Etter samme lovhjemmel er også 

Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) delegert myndighet for så vidt gjelder sikkerhet med 

                                                           
21 Prop. St. 1 (2020–2021) Olje- og energidepartementet. Programkategori 1840 CO2-håndtering. 
22 Meld. St. 33 (2019–2020). 
23 Jf. regional klimaplan for Telemark (2019–2026) Grønn industrivekst med klimateknologi og CCUS, 

Satsingsområde 1.2. Telemark har en sterk motivasjon for reduksjon av klimagassutslipp innen industri, siden 

fylket har de to største CO2-utslippspunktene i Norge for landbasert industri: Norcem i Brevik og Yara på 

Herøya. 
24 Det vil si at det er ‘Competent authority’ etter direktivet om CO2-lagring, direktiv 2009/31/EF. 
25 Kgl. res. 13. mars 2009 delegert myndighet etter kontinentalsokkelloven (lov 21. juni 1963 nr. 12 om 

vitenskapelig utforskning og undersøkelse etter og utnyttelse av andre undersjøiske naturforekomster enn 

petroleumsforekomster) § 2 annet ledd og § 3. 

https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1963-06-21-12


henblikk på transport og lagring av CO₂. KLD er ansvarlig myndighet for injisering og lagring 

av CO2. Den som skal injisere og lagre CO₂ i geologiske formasjoner, må ha tillatelse fra 

Miljødirektoratet.26  

 

Andre myndigheter vil også være involvert i tillatelsesarbeidet for å fullføre fullskala 

prosjektet, herunder Petroleumstilsynet (samtykke til å ta i bruk rørledninger, eller samtykke 

til å ta i bruk havbunnsinstallasjon, etter styringsforskriften27), Kystverket (bl.a. for legging av 

rørledning i farled i indre farvann), Fylkesmannen (utslippstillatelse for anleggsarbeider på 

land og i sjø i forbindelse med etablering av landanlegg), Direktoratet for samfunnssikkerhet 

og beredskap (etter forskrift om håndtering av farlig stoff28), Norges Vassdrags-og 

energidirektorat (NVE) (anleggskonsesjon for å bygge og drive høyspenningsanlegg internt 

på landanlegget, etter energiloven29) og berørte kommuner for bl.a. godkjennelse av 

reguleringsplan etter plan- og bygningsloven.30 

 

Statsforetaket Gassnova SF ble opprettet av myndighetene for å fremme teknologiutvikling og 

kompetansebygging for fangst og lagring av CO2, i tillegg til å være regjeringens rådgiver på 

dette feltet. Gassnova administrerer forsknings- og finansieringsordninger via det nasjonale 

CCS-programmet CLIMIT (etablert i 2005) og sørger for testing og demonstrering av CCS-

teknologi på Teknologisenteret på Mongstad (TCM). Gassnova forvalter statens eierandel i 

TCM. Gassnova har koordinert arbeidet med demonstrasjonsanlegg for karbonfangst og -

lagring ved Fortum Oslo Varmes fjernvarmeanlegg på Klemetsrud i Oslo og ved Norcems 

sementfabrikk i Brevik og skal også få koordineringsansvar for Langskip.  

 

Når det gjelder statlig deltakelse i CO2-håndteringsoperasjoner, følger det av 

lagringsforskriften31 (§ 1-7) at ‘Kongen kan bestemme at staten skal delta i transport og 

utnyttelse av undersjøisk reservoar til lagring av CO2 etter denne forskrift.’ 

 

21.2. Gjeldende internasjonalt og nasjonalt regelverk 

 

21.2.1 Internasjonale konvensjoner 

Karbonfangst og lagring er et tiltak som medlemsstatene til FNs klimakonvensjon kan 

iverksette for å bidra til klimautslippsreduksjon under konvensjonens artikkel 2 og oppfylle 

                                                           
26 Forurensningsforskriften kapittel 35. 

27 Forskrift 29. april 2010 nr. 611 om styring og opplysningsplikt i petroleumsvirksomheten og på enkelte 

landanlegg (styringsforskriften) 

28 Forskrift 8. juni 2009 nr. 602 om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og 

anlegg som benyttes ved håndteringen.  

29 Lov 29. juni 1990 nr. 50 om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi 

(energiloven). 
30 Lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven). 

31 Forskrift 5. desember 2014 nr. 1517 om utnyttelse av undersjøiske reservoarer på kontinentalsokkelen til 

lagring av CO₂ og om transport av CO₂ på kontinentalsokkelen. 



krav til å forbedre ‘sinks and reservoirs’ (artikkel 4.1 (b) og (d)). Under Parisavtalen skal 

hver medlemsstat redegjøre bl.a. for sine nasjonale utslippsreduksjonstiltak – som f.eks. CCS 

– i sitt nasjonalt fastsatte bidrag (artikkel 4). Under klimakonvensjonen, Kyotoprotokollen og 

Parisavtalen gjelder retningslinjer fra FNs klimapanel for bokføring av klimagassutslipp.32 I 

samsvar med retningslinjene skal det årlig rapporteres mengde CO2-utslipp og injisert CO2 

ved hvert lager tilknyttet CO2-håndtering for permanent geologisk lagring. 

 

FNs havrettskonvensjon33 (UNCLOS) er den overordnete globale konvensjon for styring, 

forvaltning og beskyttelse av verdenshavene og det marine miljøet, inkludert havbunnen. 

Mest relevant for karbonfangst og lagring er konvensjonens del XII om beskyttelse og 

bevaring av det marine miljøet. UNCLOS verken tillater eller forbyr bestemte aktiviteter, men 

fastsetter prinsipper som statene må overholde. På grunn av karbonfangst- og 

lagringsaktiviteters likhetstrekk med dumping var det opprinnelig tvil i den juridiske 

litteraturen om disse aktivitetene kunne tillattes under UNCLOS.34 I lys av endringene til 

Londonprotokollen og OSPAR-konvensjonen (jf. nedenfor), er det akseptert i dag at CCS kan 

godtas under UNCLOS. Partene til UNCLOS må forholde seg til konvensjonens 

bestemmelser når de skal utvikle karbonfangst- og lagringsaktiviteter. 

 

Londonkonvensjonen,35 inngått i 1972, er en global konvensjon som har som formål å 

beskytte havmiljøet og gjennomføre alle praktiske tiltak for å bekjempe havforurensning som 

følge bl.a. av dumping av avfall og annet materiale fra skip og fly. I 1996 vedtok partene en 

protokoll under konvensjonen – Londonprotokollen – som innebar en styrking og klargjøring 

av konvensjonen. Den forbød all dumping av avfall til havs med enkelte unntak. CO2 var ikke 

eksplisitt nevnt i konvensjonen eller protokollen, men konvensjonens vitenskapelige 

ekspertgruppe fant at CO2 kunne falle under definisjonen av ‘industriavfall’ i konvensjonens 

vedlegg I. Konvensjonen forbyr dumping av industriavfall, og CO2 falt ikke under 

Londonprotokollens vedlegg 1 ‘reserveliste’ av avfall som kan tillates dumpet. Vedlegg 1 til 

Londonprotokollen ble endret i 2006 for å tillate lagring under havbunnen av CO2 fra CCS, 

hvis nødvendige vilkår er oppfylt.36 Endringen trådte i kraft i 2007.37 Londonkonvensjonen og 

Londonprotokollen er dermed ikke lenger til hinder for lagring av CO2 i undergrunnen på 

norsk kontinentalsokkel.  

 

I sin opprinnelige versjon tillot Londonprotokollen heller ikke grensekryssende transport av 

CO2 for lagring, jf. artikkel 6. Artikkel 6 ble endret i 2009 for å tillate grensekryssende 

transport av CO2 for lagring på visse vilkår, inkludert inngåelse av en bilateral avtale mellom 

de landene som samarbeider om transport og lagring av CO2.
38 Endringen er imidlertid  ennå 

                                                           
32 IPCC 2006 Guidelines for National GHG inventories includes CO2 transport, injection and geological storage. 
33 United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982, 
34 F. Marie Lehmann, Offshore Carbon Dioxide Capture and Storage – An International Environmental Law 

Perspective, Ch.3 Offshore Carbon Dioxide Capture and Storage Projects under Maritime Environmental 

Protection Law (PL Academic Research, 2013). 
35 Convention on the Prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes and Other Matter 1972. 

Konvensjonen er knyttet til Den internasjonale sjøfartsorganisasjonen IMO, 
36 Annex 1 Wastes or other matter that may be considered for dumping, 
37 Londonprotokollen vedlegg 1 nr. 8. 
38 Resolusjon LP.3 (4) som vil endre protokollens artikkel 6. 



ikke (januar 2021) trådt i kraft, fordi terskelen for antall ratifikasjoner ikke er nådd.39 Dette er 

fortsatt et rettslig hinder for grensekryssende samarbeid for CO2-håndtering. Norge, som har 

ratifisert endringen i 2010, jobber aktivt for at et tilstrekkelig antall land ratifiserer endringen, 

men i mellomtiden har Norge også arbeidet for en midlertidig løsning. Den 11. oktober 2019 

støttet partnere til Londonprotokollen et norsk-nederlandsk forslag om å tillate midlertidig 

bruk av denne endringen40 mellom de landene som ønsker det, og som avgir erklæring om det 

til FNs sjøfartsorganisasjon (IMO). For at Norge skal begynne å inngå grensekryssende 

samarbeid om transport og lagring av CO2, er det nødvendig for det første, at 

samarbeidslandene anerkjenner 2009-endringen formelt til IMO og, for det andre, at Norge og 

samarbeidslandet inngår en bilateral avtale. 

 

OSPAR-konvensjonen41 har som formål å verne og bevare det marine miljøet i det nord-

østlige Atlanterhav. Opprinnelig var det usikkerhet rundt status av CO2-håndtering under 

konvensjonen. For å avklare situasjonen utarbeidet juristgruppen til konvensjonen en 

utredning om ulike fortolkningsalternativer. I 2007 ble det vedtatt endringer i vedlegg II 

(Prevention and elimination of pollution by dumping or incineration) og vedlegg III 

(Prevention and elimination of pollution from offshore sources) til konvensjonen for å tillate 

CCS, under samme vilkår som for Londonprotokollen. Endringen ble etterfulgt av et vedtak 

om å sikre sikker lagring for miljøet av CO2 i geologiske formasjoner og OSPAR-

retningslinjer for risikovurdering og styring. I tillegg har OSPAR-kommisjonen vedtatt et 

forbud mot lagring av CO2 i vannsøylen i havet og på havbunnen på grunn av de potensielle 

negative miljøeffektene dette kan ha.  

 

Espookonvensjonen42 er en regional traktat som forplikter partene til 

miljøkonsekvensutredning ved tiltak som har grenseoverskridende miljøvirkninger. Selv om 

CO2-håndtering ikke er på den eksplisitte listen over aktiviteter som krever 

miljøkonsekvensvurdering i vedlegg I til konvensjonen, inneholder vedlegg III generelle 

kriterier som hjelper til med å avgjøre om en aktivitet som ikke er oppført i vedlegg I, 

potensielt kan ha en betydelig grenseoverskridende miljøpåvirkning og vil kreve 

konsekvensutredning (bl.a. prosjektets størrelse, beliggenhet og potensielle effekter). 

Grenseoverskridende CCS-prosjektaktiviteter kan utløse disse kravene. Enhver part i 

Espookonvensjonen som er involvert i en slik CCS-prosjektaktivitet, vil være forpliktet til å 

avgjøre om kriteriene angitt i vedlegg III til Espookonvensjonen gjelder for denne CCS-

prosjektaktiviteten. 

 

21.2.2 CO2-lagringsdirektivet 

Som et ledd i utviklingen av en mer aktiv klimapolitikk så EU CCS som et viktig element i 

arbeidet med å redusere utslippene av CO2. Primært ut fra hensynet til sikkerhet og 

                                                           
39 For ikrafttredelse kreves det at to tredjedeler av de 89 medlemslandene ratifiserer. 
40 Dette er i medhold av Wienkonvensjonen om traktatretten som åpner i sin artikkel 25 for midlertidig bruk av 

deler av en traktat i påvente av formell ikrafttredelse, dersom forhandlingsstatene har kommet til enighet om det. 
41 Convention for the Protection of the Marine Environment of the North-East Atlantic, Paris, 22. september 

1992 (OSPAR Convention). 
42 Convention on Environmental Impact Assessment in a Transboundary Context (Espoo Convention) 1991. 



risikohåndtering ved CCS vedtok EU i 2009 et direktiv om dette med hovedvekt på selve 

lagringen.43 Samtidig ble det innført en støtteordning for forskning og teknologiutvikling på 

feltet. Inntektene til denne skulle komme fra auksjonering av 300 millioner kvoter i EUs 

kvotesystem EU ETS.44 

Direktivet er EØS-relevant, og Norges lovgivning for karbonfangst og lagring kom først på 

plass i 2014 da dette ble innlemmet i EØS-avtalen.45 Derfor er det norske CCS-regelverket i 

det alt vesentlige en gjennomføring av direktivet. Ytterligere bestemmelser har som formål å 

operasjonalisere regelverket og tilpasse det til norsk rettstradisjon, særlig med likhetstrekk 

med petroleumsregelverket. Dette er også i tråd med EUs valg av direktiv som rettsaktform. 

At det norske regelverket er delvis en gjennomføring av et EU-direktiv, har betydning dersom 

det skulle oppstå tolkningsspørsmål. Det kan for eksempel være nødvendig å trekke inn 

prinsippet om EØS-konform tolkning som krever at nasjonal rett tolkes i samsvar med den 

EØS-rettslige rettstilstanden så langt nasjonale rettskildeprinsipper tillater det.46 Norge 

gjennomførte direktivet i norsk rett relativt sent, og EFTAs overvåkingsorgan (ESA) måtte 

gjennom formelt varsel advare den norske regjeringen om åpning av en 

overtredelsesprosedyre høsten 2014 på grunn av den manglende gjennomføringen. 

Regelverket for gjennomføring av direktivet ble vedtatt kort tid etterpå. 

 

Direktiv 2009/31/EF etablerer det juridiske rammeverket for en miljømessig sikker lagring av 

CO2. Direktivet stiller krav om etablering av tre sentrale elementer: (i) en konsesjonsordning 

for leting etter, utbygging og overvåkning av lagringssteder for CO2 og tillatelse til lagring av 

CO2; (ii) forpliktelser under drift, herunder krav om renhetsgrad for CO2-strømmen, 

overvåking av lagret CO2, finansiell sikkerhet i forbindelse med lagringsprosjekter, adgang 

for tredjeparter til transportnettverk og lagringssteder; (iii) bestemmelser om avslutning av 

lagringen, forpliktelser etter stenging (lekkasjeovervåking og korrigerende tiltak) og 

overføring av det juridiske ansvaret for lagringsstedet til staten på visse vilkår, bl.a. 

økonomisk sikkerhet. Direktivet regulerer ikke direkte fangst eller transport av CO2, da dette 

forutsettes dekket av annet EU-regelverk. Direktivet er hjemlet i miljøbestemmelsen i EF-

traktaten artikkel 175, nå TEUF-traktaten artikkel 192. Dette er dermed et minimumsdirektiv 

som ikke er til hinder for at medlemstatene vedtar strengere regler. 

 

I medhold av CO2-lagringsdirektivet skal Europakommisjonen rapportere regelmessig om 

gjennomføring av direktivet. Siste gjennomføringsrapport ble lagt frem av 

Europakommisjonen 31. oktober 2019.47 Direktivet er ikke blitt endret siden det ble vedtatt, 

                                                           
43 Directive 2009/31/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 on the geological 

storage of carbon dioxide.  
44 Mye på grunn av motstand mot lagring av CO2 i undergrunnen i medlemslandene er dette hittil ikke blitt noe 

av. Det er pr. januar 2021 ikke gitt støtte til et eneste prosjekt under ordningen.     
45 EØS-komitebeslutning nr. 115/2012 av 15. juni 2012, ikrafttredelsesdato 01.06.2013, EØS-avtalens vedlegg 

XX, Del III, 21at. 
46 EØS-avtalen artikkel 3. 
47 Report from the Commission to the European Parliament and the Council on the Implementation of Directive 

2009/31/EC on the Geological Storage of Carbon Dioxide, COM(2019) 566 final, 31. oktober 2019. Tidligere 

rapporter: Report from the Commission to the European Parliament and the Council on Implementation of 

Directive 2009/31/EC on the Geological Storage of Carbon Dioxide, 1.2.2017, COM(2017) 37 final; Report 



men Europakommisjonen har publisert fire veiledningsdokumenter48 med hensikt å avklare 

noen bestemmelser i direktivet, uten å forplikte Kommisjonen i dens tolkning av direktivet. 

 

21.2.3 Norsk regelverk om karbonfangst, transport og lagring 

 

21.2.3.1. Oversikt over regelverket 

Tilbake i 1996 var det ingen lovgivning om karbonfangst- og lagring i Norge. Gjennomføring 

av CO2-lagringsdirektivet ble dermed som nevnt utgangspunkt for utvikling av det norske 

regelverket for karbonfangst, transport og lagring. Dette er blitt omfattende. Direktivet er 

gjennomført i norsk rett gjennom følgende forskrifter: 

 

- Forskrift av 5. desember 2014 nr. 1517 om utnyttelse av undersjøiske reservoarer på 

kontinentalsokkelen til lagring av CO2 og om transport av CO2 på kontinentalsokkelen 

(lagringsforskriften) 

- Forskrift av 27. juni 1997 nr. 653 til lov om petroleumsvirksomhet, 

petroleumsforskriften, særlig kapittel 4a (lagring av CO2) 

- Forskrift av 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning, 

forurensningsforskriften, særlig kapittel 7A 

- Forskrift av 21. juni 2017 nr. 854 om konsekvensutredninger, 

konsekvensutredningsforskriften, særlig vedlegg I og II. 

 

Ytterligere relevante bestemmelser er fastsatt i: 

 

- Forskrift av 13. desember 2017 nr. 2003 om materiale og dokumentasjon ved 

undersøkelse etter og utnyttelse av undersjøiske reservoarer på kontinentalsokkelen til 

lagring av CO₂ (forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO₂ på sokkelen) 

- Forskrift av 25. februar 2020 nr. 186 om sikkerhet og arbeidsmiljø ved transport og 

injeksjon av CO2 på kontinentalsokkel (CO2-sikkerhetsforskriften). 

 

 

21.2.3.2. Noen kommentarer 

 

(i) Gjennomføringsmetode 

CO2-lagringsdirektivet er i hovedsak gjennomført på forskriftsnivå, i ulike forskrifter uten 

lovendringer. Opprinnelig ønsket departementet å utforme regler for CO2-håndtering i kun én 

ny forskrift, som også kunne omfatte regler for nye olje og gassfelt på norsk sokkel som 

eventuelt skulle bygges med fangst, transport og lagring av CO2.
49 CCS-direktivet gjelder 

                                                           
from the Commission to the European Parliament and the Council on the Implementation of Directive 

2009/31/EC on the geological storage of carbon dioxide, COM(2014)99. 
48 Guidance Documents: no. 1 ‘CO2 Storage Life Cycle Risk Management Framework’; no.2 ‘Characterisation 

of the Storage Complex, CO2 Stream Composition, Monitoring and Corrective Measures’; no.3 ‘Criteria for 

Transfer of Responsibility to the Competent Authority’; og no.4 ‘Financial Security (Art. 19) and Financial 

Mechanism (Art. 20)’. 
49 PRE-2014-12-1517, PRE-2014-12-05-1518 (pkt. 4). Se også forskriftsutkastet som ble sendt på høring våren 

2014. 



også for dette. Gjennom innkomne uttalelser i høringsrunden om forslaget til den nye 

forskriften kom det frem at det kunne oppstå konkrete juridiske og finansielle utfordringer om 

hvorvidt CO2-håndteringsaktiviteter som gjennomføres som et ledd i petroleumsvirksomhet, 

skulle reguleres i en forskrift uten tilknytning til petroleumsregelverket. Dermed ble det 

foretrukket å utvikle separate regler for CO2-håndtering som gjennomføres i tilknytning til 

petroleumsvirksomheter (i petroleumsforskriften), og for CO2-håndtering hvor CO₂ stammer 

fra andre kilder enn petroleumsvirksomheten (i lagringsforskriften). Bestemmelsene i disse to 

forskriftene er imidlertid i all hovedsak likelydende. Regler om CO2-håndtering i 

forurensningsloven og -forskriften samt klimakvoteloven50 og -forskriften51 gjelder for all 

CO2-lagring.  

 

(ii) Likhetstrekk med petroleumsregelverket  

I tillegg til å gjennomføre sentrale bestemmelser i CO2-lagringsdirektivet er regimet som det 

er lagt opp til i bl.a. lagringsforskriften, også inspirert av petroleumsforskriften. Denne 

konsesjonsordningen og det regimet for god ressursforvaltning som etableres gjennom 

lagringsforskriften, er utformet på grunnlag av petroleumslovgivningens system. Mange av 

bestemmelsene i lagringsforskriften er identiske med bestemmelsene i petroleumsloven og 

petroleumsforskriften. Å bygge på det eksisterende regimet for petroleumsvirksomhet gjør det 

enklere og mer forutsigbart for aktører, som for mesteparten blir de samme for CO2-lagring 

som for petroleumsvirksomhet. Derfor var det med vilje at myndighetene bygget opp CO2-

regelverket basert på erfaring fra petroleumsregelverket. 

 

(iii) Forhold til de allerede etablerte CO2-lagrene på norsk kontinentalsokkel 

Tilbake i 1996 var det som nevnt ingen lovgivning spesielt om karbonfangst- og lagring i 

Norge. CCS-aktivitetene på Sleipner og Snøhvit var regulert under forurensningsregelverket52 

og petroleumsregelverket, siden CO2-håndtering skjedde i tilknytning til petroleumsutvinning. 

Da CO2-lagringsdirektivet ble gjennomført i norsk rett, måtte begge prosjektene få oppdatert 

sin forurensningstillatelse, uten at prosjektene selv ble påvirket. Lagringsforskriften og 

petroleumsforskriften regulerer CO2-lagring fra og med 1. januar 2016 også i de allerede 

etablerte CO2-lagrene på norsk kontinentalsokkel, jf. overgangsbestemmelsen for eksisterende 

anlegg i forurensningsforskriften § 35-16. 

 

21.2.4 Standarder 

Norge følger internasjonalt arbeid med utvikling av standarder for fangst, transport og lagring 

av CO2. Standardisering spiller en viktig rolle internasjonalt og nasjonalt, særlig i sektorer 

under rask teknologisk utvikling. Det samme kommer til å gjelde CO2-håndteringsprosjektene 

i Norge og internasjonalt, fordi standardene gir industrien en felles plattform til å kvalifisere 

CO2-håndteringsoperasjoner.  

 

                                                           
50 Lov 17. desember 2004 nr. 99 om kvoteplikt og handel med kvoter for utslipp av klimagasser 

(klimakvoteloven). Om kvotehandelsystemet se kapitlene xx og xx.  
51 Forskrift 23. desember 2004 nr. 1851 om kvoteplikt og handel med kvoter for utslipp av klimagasser 

(klimakvoteforskriften). 
52 Se forurensningsloven § 4 om lovens anvendelse på virksomhet på kontinentalsokkelen. 



Internasjonalt er det den internasjonale standardiseringsorganisasjonen (ISO) som samler 

nasjonale standardiseringsorganer og utarbeider og publiserer internasjonale standarder. På 

europeisk nivå er det relevante organet EUs offisielle standardiseringsorganisasjon Comité 

Européen de Normalisation (CEN). I Norge er det Standard Norge som leder prosessen frem 

til endelig standard og fastsetter og utgir Norsk Standard. Standard Norge er ikke forpliktet til 

å fastsette ISO-standarder som Norsk Standard, i motsetning til CEN-standarder som Standard 

Norge, som medlem av CEN, er forpliktet til å implementere og fastsette som Norsk 

Standard.   

 

I ISO er det standardiseringskomiteen ISO/TC 265 som jobber med utvikling av standarder 

tilknyttet karbonfangst, transport og lagring. Den internasjonale komiteen har seks forskjellige 

arbeidsgrupper som utvikler ulike standarder innenfor CO2-håndteringsområdet: Working 

Group (WG) 1 Fangst, WG 2 Transport, WG 3 Lagring, WG 4 Kvantifikasjon og 

verifikasjon, WG 5 Felles tema, og WG 6 EOR. ISO/TC 265 har allerede lansert mange 

standarder.53 For eksempel handler transportstandarden ISO 27913 om sammensetningen av 

CO2-strømmen, krav til design av rørledningen og konstruksjon og drift av rørledningen. 

Norge har en norsk speilkomité, SN/K 544, som følger arbeidet i ISO. Komiteens arbeid er 

delvis finansiert av Gassnova gjennom CLIMIT-programmet. 

 

21.3 Tillatelsesregimet for CO2-lagring 

 

21.3.1 Noen sentrale begreper 

Regelverket gjør bruk av noen sentrale definerte begreper, som det er viktig å kjenne. 

 

Geologisk lagring av CO2 defineres som ‘injeksjon etterfulgt av lagring av CO2 i undersjøiske 

geologiske reservoarer’.54  

 

Injeksjon betyr ‘injeksjon av CO2 i undersjøiske reservoarer, herunder boring av 

injeksjonsbrønner, injisering, samt bygging, plassering, drift og bruk av innretning for 

injeksjon.’55 

 

Et lagringskompleks er en lagringslokalitet sammen med de geologiske omgivelser som kan 

ha betydning for sikkerheten ved lagringen.56 

 

                                                           
53 Bl.a.: ISO 27912 Carbon dioxide capture – Carbon dioxide capture systems, technologies and processes; ISO 

27913 Carbon dioxide capture, transportation and geological storage – Pipeline transportation systems; ISO 

27914 Carbon dioxide capture, transportation and geological storage – Geological storage; ISO 27915 Carbon 

dioxide capture, transportation and geological storage – Quantification and verification; ISO/DTR 27918 

Lifecycle risk management for integrated CCSL projects. 
54 Lagringsforskriften §1-6, bokstav f; forurensningsforskriften § 35-3, bokstav a. 
55 §1-6, bokstav h. 
56 §1-6, bokstav k; forurensningsforskriften § 35-3, bokstav d. 

https://snl.no/Den_europeiske_union


En lagringslokalitet er ‘et bestemt område innenfor en geologisk formasjon som anvendes til 

geologisk lagring av CO2, og tilhørende overflate- og injeksjonsinnretninger’.57 

 

En rettighetshaver er en eller flere juridiske personer som innehar en tillatelse til 

undersøkelse, leting eller utnyttelse av undersjøisk reservoar til lagring av CO2, eller til anlegg 

og drift av CO2-transportinnretninger.58 

 

En operatør er den juridiske personen (privat eller offentlig) som på rettighetshavers vegne 

foretar den daglige ledelsen av transport og utnyttelse av undersjøisk reservoar til lagring av 

CO2.
59 Det er departementet som utpeker eller godkjenner en operatør.60 Skifte av operatør 

skal godkjennes av departementet.61 

 

CO2-strømmen defineres som ‘massestrømmen av CO2 og eventuelle tilfeldig medfølgende 

stoffer for CO2-fangstprosesser.’62 

 

En innretning er en installasjon, et anlegg eller annet utstyr for utnyttelse av undersjøisk 

reservoar til lagring av CO2, og omfatter også rørledning og kabel når ikke annet er bestemt. 

Definisjon omfatter ikke forsynings- og hjelpefartøy eller skip som transporterer CO2 i bulk.63 

 

21.3.2 Ressursforvaltningshensyn ved CO2-håndtering 

Som nevnt ovenfor er det i Norge bare aktuelt å lagre CO2 i havbunnen på 

kontinentalsokkelen. Et viktig utgangspunkt for god ressursforvaltning ved CO2-håndtering er 

eierskap til ressurser. I likhet med det som gjelder for petroleum, har staten eiendomsrett til 

undersjøiske reservoarer på kontinentalsokkelen for utnyttelse av slike til lagring av CO2 og 

eksklusiv rett til forvaltning av disse.64 

 

Transport, injeksjon og lagring av CO2 i undersjøiske reservoarer på kontinentalsokkelen er 

en aktivitet med mange likhetspunkter med petroleumsvirksomhet. Man kan likevel lure på 

om CO2-håndtering, og spesielt CO2-lagring i undersjøiske reservoar under havbunnen, 

handler om ressursforvaltning som sådan, og hvis ja, på hvilken måte og for hvilke ressurser. 

Det er for eksempel ikke uvanlig å sammenligne CO2-håndtering med avfallsdisponering mer 

enn ressursforvaltning, i hvert fall så lenge CO2 ikke blir en ressurs – med unntaket CCUS – 

og CO2-håndtering ikke er lønnsomt.  

 

Likevel anses det som relevant å trekke inn hovedelementene i definisjonen av god 

ressursforvaltning fra petroleumsvirksomheten når man skal drøfte ressursforvaltningshensyn 

ved CO2-håndtering. Blant annet følgende elementer eller mekanismer har overføringsverdi: 

                                                           
57 §1-6, bokstav l; forurensningsforskriften § 35-3, bokstav c. 
58 §1-6, bokstav u. 
59 §1-6, bokstav r. 
60 §1-8, 1. ledd. 
61 §1-8, 2. ledd. 
62 §1-6, bokstav a; forurensningsforskriften § 35-3, bokstav g. 
63 §1-6, bokstav i. 
64 Lagringsforskriften §1-2. 



helhetlige vurderinger, datainnsamling og deling, ressursforvaltning av reservoaret for 

permanent sikker lagring, god sameksistens med andre brukere av havet og ivaretakelse av 

andre interesser herunder miljøhensyn, krav om konsesjonsordninger, krav om 

konsekvensutredninger, tredjepartsadgang til infrastrukturer, nedstengning av reservoarer og 

fjerning av innretninger og finansiell mekanisme for å dekke kostnader til overvåkning. Ved å 

hente inspirasjon fra petroleumsregelverket kan man også fremme styringseffektivitet ved å 

benytte kompetanse og erfaring fra et veletablert og velfungerende regime, hvor 

myndighetene i samarbeid,65 og aktørene, har opparbeidet seg høy kompetanse i forhold til 

regimet. Styringseffektivitet kan anses som å bidra til god ressursforvaltning. 

 

Ifølge OED skal lagringsforskriften ‘regulere aktuelle forhold knyttet til ressursforvaltning 

ved transport og lagring av CO₂ i undersjøiske reservoarer på kontinentalsokkelen.’66 

Lagringsforskriften gjelder CO2 som kommer fra andre kilder enn petroleumsvirksomheten 

på norsk sokkel, mens petroleumsforskriften selv regulerer CO2 som stammer fra 

petroleumsvirksomheten. Man kan dermed sondre mellom ressursforvaltning av CO₂-

håndteringsinnretninger, transportinfrastruktur og lagringsreservoaret, og ressursforvaltning 

av petroleumsressurser som blir påvirket av CO2-håndteringsaktiviteter. Når det gjelder 

ressursforvaltning av CO₂-reservoaret, er det verdt å merke seg at undersjøiske reservoarer på 

kontinentalsokkelen anses som undersjøiske naturforekomster, som omfattes av 

kontinentalsokkel-loven.  

 

At god forvaltning av CO2-reservoaret sørger for god forvaltning av andre ressurser, kommer 

også frem i formålsbestemmelsen til lagringsforskriften. Etter §1-1 er formålet med 

lagringsforskriften  

 

‘å bidra til bærekraftig energi- og industriproduksjon, ved å legge til rette for 

utnyttelse av undersjøiske reservoarer på kontinentalsokkelen til miljøsikker lagring av 

CO₂ som et tiltak for å motvirke klimaendringer.’  

 

Lagringsforskriften setter også krav til en ‘forsvarlig lagring av CO₂’. Etter lagringsforskriften 

§ 5-1, skal  

 

‘lagring av CO2, nedlukking av lagringslokaliteten og etterdrift […] skje i samsvar 

med forsvarlige tekniske og sunne økonomiske prinsipper og slik at muligheten for 

lekkasjer ved transport av CO2 og fra lagringslokaliteten så vidt mulig unngås. For å 

oppnå dette, skal rettighetshaver fortløpende vurdere tekniske løsninger og iverksette 

nødvendige tiltak.’  

 

Et undersjøisk reservoars egnethet som lagringslokalitet blir sentralt for å sørge for en 

forsvarlig lagring av CO₂. At et undersjøisk reservoar egner seg til lagring av CO₂, skal 

bestemmes gjennom en karakterisering og vurdering av både potensiell lagringslokalitet og 

                                                           
65 Samarbeid mellom myndighetene er også viktig for god ressursforvaltning. I dette tilfelle legger regelverket 

opp til tett samarbeid mellom OED, KLD og ASD. 
66 PRE-2014-12-1517, PRE-2014-12-05-1518, pkt. 3.1. 



omkringliggende område i henhold til kriteriene angitt i vedlegg I til lagringsforskriften.67 Et 

undersjøisk reservoar skal bare velges som lagringslokalitet dersom det ikke er vesentlig 

risiko for lekkasje, og det heller ikke anses å foreligge noen betydelig fare for helse- eller 

miljøskade.68 

 

21.3.3 Tillatelse til undersøkelse, leting, utnyttelsestillatelse  

Med det formålet å tildele tillatelser til CO2-lagring er kontinentalsokkelen inndelt i blokker 

med en størrelse på 15 breddeminutter og 20 lengdeminutter.69 Lagringsforskriften legger til 

rette for en konsesjonsordning for lagring av CO₂ på norsk kontinentalsokkel, med en 

blanding av tillatelser, samtykker og godkjennelser,70 basert på statens eiendomsrett til 

undersjøiske reservoarer på kontinentalsokkelen.71 Lagringsforskriften §1-4 slår fast at  

 

‘ingen andre enn staten kan drive undersøkelse, leting, utnyttelse av undersjøiske 

reservoarer på kontinentalsokkelen til lagring av CO₂ og/eller transport av CO₂ på 

kontinentalsokkelen uten de tillatelser, godkjennelser og samtykker som kreves i 

medhold av denne forskrift.’  

 

CO2-lagringsprosessen kan deles opp i fem faser: (i) undersøkelse (opp til 3 år); (ii) leting og 

vurdering av reservoarets potensialet (opp til 10 år); (iii) utvikling og drift, med utvikling av 

et undersjøisk reservoar til injeksjon og lagring av CO2 og driftsfase med injeksjon og lagring 

av CO2 (utnyttelse og drift, opptil 50 år); (iv) nedstengning av reservoaret og en etterdriftsfase 

etter at injeksjonen er avsluttet der overvåkningen er redusert til et minimum (20 år); (v) 

ansvarsoverføring til staten.72 Hver fase begynner med tildeling av en tillatelse, godkjennelse 

eller samtykke i medhold til lagringsforskriften. 

 

Drøftelsen nedenfor tar primært utgangspunkt i lagringsforskriften, som er det generelle 

grunnlaget for CO2-håndteringsaktiviteter, med noen henvisninger til relevante bestemmelser 

i petroleumsforskriften og forurensningsforskriften. 

 

21.3.3.1. Undersøkelse (opp til 3 år) 

Tillatelse til undersøkelse etter undersjøisk reservoar for lagring av CO2 

(undersøkelsestillatelse) tildeles av Olje- og energidepartementet etter lagringsforskriften, 

kap. 2.73  

 

Søknad om undersøkelsestillatelse sendes OED med de opplysningene som kreves av 

forskriften.74 Tillatelsen gir rett til undersøkelse etter undersjøisk reservoar for lagring av 

                                                           
67 Lagringsforskriften §1-10, 1. ledd. 
68 Lagringsforskriften §1-10, 2. ledd. 
69 Lagringsforskriften §1-9. 
70 I tillegg til tillatelser til undersøkelse, leting og utnyttelse kreves det godkjennelser og samtykker for en del 

CCS-operasjoner, inkludert lagringsoperasjoner. 
71 Lagringsforskriften §1-2. 
72 Jf. pkt. 3.6 nedenfor. 
73 § 2-1, 1. ledd er utformet som en kan-bestemmelse, som betyr at det er en skjønnsavgjørelse og at 

departementet ikke er forpliktet til å tildele tillatelsen. 
74 Lagringsforskriften § 2-3. 



CO2, men den er ikke en eksklusiv rettighet (ikke enerett) og innebærer ingen fortrinnsrett ved 

tildeling av letetillatelse eller utnyttelsestillatelse.75 Undersøkelsestillatelsen gis for en periode 

for inntil tre år, med mindre departementet fastsetter noe annet.76 Undersøkelsestillatelsen kan 

omfatte en eller flere blokker eller deler av blokker. Den kan ikke omfatte områder som 

allerede er omfattet av en letetillatelse eller utnyttelsestillatelse for CO2, og heller ikke 

områder omfattet av en utvinningstillatelse etter petroleumsloven, med mindre noe annet er 

bestemt av departementet.77 Detaljene om hvilke undersøkelser som skal foretas, og 

eventuelle vilkår fastsettes av OED eller den det bemyndiger i undersøkelsestillatelsen.78 

Rettighetshaver sender så snart som mulig og senest innen tre måneder etter at aktiviteten er 

fullført data, registreringer og resultater fra aktiviteten til Oljedirektoratet. Forskrift av 13. 

desember 2017 nr. 203 om dokumentasjon ved lagring av CO₂ på sokkelen setter ytterligere 

innholdskrav for melding i forbindelse med undersøkelser.  

 

21.3.3.2.  Leting og vurdering av reservoarets potensiale (opp til 10 år) 

Tillatelse til leting (letetillatelse) med sikte på vurdering av potensialet for utnyttelse av et 

undersjøisk reservoar til lagring av CO2 tildeles av Kongen i statsråd etter lagringsforskriften, 

kapittel 3.  

 

Tildelingen skal gjøres på objektive, publiserte og ikke-diskriminerende kriterier. 

Letetillatelsen kan omfatte stratigrafisk angitte områder innenfor en eller flere blokker eller 

deler av blokker.79 Letetillatelsen kan tildeles en eller flere juridiske personer. Hvis flere 

juridiske personer blir tildelt en letetillatelse, skal disse ha stiftet et selskap i 

overensstemmelse med norsk rett og dele både kostnader og risiko ved leteaktiviteter.80 Dette 

selskapet skal anses som rettighetshaver. For å bli tildelt letetillatelse skal rettighetshaveren 

oppfylle vilkår om finansiell styrke, teknisk kompetanse og pålitelighet, i tillegg til krav om 

organisasjonsform.81 Dersom rettighetshaver består av flere deltakere, kan Kongen sette som 

vilkår at disse inngår en selskapsavtale for virksomheten etter tillatelsen. Denne avtalen skal 

godkjennes av OED.82  

 

Letetillatelsen er eksklusiv; den gir enerett til leting på de områdene som omfattes av 

tillatelsen.83 Rettighetshaveren kan bli pålagt en arbeidsforpliktelse av Kongen. 

Arbeidsforpliktelsen knytter seg til det området letetillatelsen omfatter, og kan bestå i 

undersøkelse, leteboring av et bestemt antall brønner på angitte dybder eller geografiske 

formasjoner, og overvåkning av injeksjonstester.84 Letetillatelsen inneholder nærmere detaljer 

om innhold, omfang og frist for oppfyllelse av arbeidsforpliktelser. For hver søknad om 
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letetillatelse85 og hver seismiske undersøkelse86 skal rettighetshaveren betale et gebyr til 

Oljedirektoratet. 

 

Letetillatelsen gis for inntil 10 år. Den kan også gis for en kortere periode og kan, i dette 

tilfellet, bli forlenget innenfor rammen på 10 år.87 I løpet av varighetsperioden kan 

rettighetshaveren tilbakelevere deler av det området tillatelsen omfatter, eller oppgi den i sin 

helhet, etter de tidsfristene som er fastsatt i forskriften.88 

 

21.3.3.3. Utvikling og drift (opptil 50 år, med mulig forlengelse) 

CO2-lagringsdirektivet bruker begrepet ‘storage permit’ (lagringstillatelse), men dette 

begrepet ble ikke valgt for den norske gjennomføringen. Kravene som knytter seg til utvikling 

og drift av et CO2 undersjøisk reservoar følger under norsk rett en prosess i to steg inspirert av 

petroleumsregelverket: først (i) en utnyttelsestillatelse etterfulgt av en plan for utbygging og 

drift, etter lagringsforskriften og petroleumsforskriften; og deretter (ii) et samtykke til 

injeksjon og lagring av CO2. 

 

(i) Utvikling og plan for utbygging og drift av et undersjøiske reservoar til injeksjon 

og lagring av CO2 

 

Tillatelse til utnyttelse av undersjøisk reservoar til injeksjon og lagring av CO2 på 

kontinentalsokkelen (utnyttelsestillatelse) tildeles av Kongen i statsråd etter bestemmelser i 

lagringsforskriften kapittel 4.89  

 

Tildelingen skal gjøres på objektive, publiserte og ikke-diskriminerende kriterier.90 

Lagringsforskriften fastsetter samme krav til juridisk form til rettighetshaverne samt fordeling 

av kostnader og risiko, dersom utnyttelsestillatelsen tildeles flere juridiske personer sammen. 

Selskapet som blir stiftet blir ansett som rettighetshaveren.91 Dersom en utnyttelsestillatelse 

tildeles til flere juridiske personer sammen, vil departementet som hovedregel utpeke en av 

deltakerne som operatør. 

 

Ved tildeling av utnyttelsestillatelse gis det fortrinnsrett til rettighetshaveren som innehar en 

letetillatelse for samme område, og som søker om utnyttelsestillatelse innenfor letetillatelsens 

gyldighetsperiode.92 Utnyttelsestillatelsen er eksklusiv siden den gir enerett til lagring av CO2 

på det området som omfattes av tillatelsen.93  
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87 Lagringsforskriften § 3-4. 
88 Lagringsforskriften § 3-5. 
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93 Lagringsforskriften § 4-1, 4. ledd. 



Forskriften § 4-2 fastsetter innholdet av søknad om utnyttelsestillatelse som skal sendes OED 

med kopi til Oljedirektoratet, ASD og Petroleumstilsynet. Det inkluderer en geologisk og 

økonomisk evaluering av det eller de områder det søkes om utnyttelsestillatelse for. 

Behandlingsgebyr betales til Oljedirektoratet.94  

 

Varighet for utnyttelsestillatelsen fastsettes ved tildeling innenfor en maksimumsperiode på 

50 år. Det forutsetter at det undersjøiske reservoaret tas i bruk gjennom utbygging og lagring 

innen den fristen som blir fastsatt ved tildeling.95 Den fastsatte fristen for utbygging og 

lagring kan eventuelt forlenges etter søknad sendt fra rettighetshaver til OED. Det samme 

gjelder for tillatelsen, og søknaden må komme senest 5 år før tillatelsens utløp.96 En 

rettighetshaver kan gi opp sin utnyttelsestillatelse i sin helhet ved utløpet av hvert kalenderår, 

med en tre måneders oppgivelsesvarsel.97 

 

Den rettighetshaveren som har en utnyttelsestillatelse, har rett til å utforme en plan for 

utbygging og drift (PUD) av det undersjøiske reservoaret (lagringslokalitetet) for injeksjon og 

lagring av CO2.
98 I likhet med det som gjelder i petroleumsvirksomheten, består PUD av: (i) 

en beskrivelse av utbyggingen og (ii) en konsekvensutredning. Rettighetshaver skal sende en 

samlet plan som også omfatter sikkerhet og arbeidsmiljø99 til ansvarlige myndigheter for 

godkjennelse.100 Skal utbyggingen av lagringslokaliteten skje i to eller flere trinn, skal planen 

så vidt mulig omfatte den samlede utbygging.101 Ingen ‘vesentlig’ kontraktsmessig 

forpliktelse skal inngås eller byggearbeid påbegynnes før PUD er godkjent, med mindre 

departementet samtykker i det.102 

 

Beskrivelsen av utbyggingen skal inneholde informasjon om de økonomiske, ressursmessige, 

tekniske, sikkerhetsmessige, nærings- og miljømessige forholdene.103 Den skal også gi 

opplysninger om bl.a. injeksjonsstrategi, sammensetning av CO2-strømmen, hvordan en 

innretning vil kunne disponeres, og om innretninger for transport eller utnyttelse (jf. 

lagringsforskriften § 6-1). Hvordan lagringslokaliteten permanent skal nedstenges ved 

avslutning av lagring av CO2 og forslag til plan for etterdrift104 skal også beskrives i planen. 

Dokumentasjon om finansiell sikkerhetsstillelse etter lagringsforskriften § 5-9 skal også 

fremlegges. Dersom en innretning skal plasseres på land, skal planen gi opplysninger om bl.a. 

hvilke tillatelser som er søkt om etter gjeldende lovgivning. Lagringsforskriften nevner et 

konkret eksempel på mulig konflikt mellom regelverk: en PUD som medfører bygge- og 

anleggstiltak i strid med arealdel av bindende planvedtak etter plan- og bygningsloven, kan 

                                                           
94 Lagringsforskriften § 4-3. 
95 Lagringsforskriften § 4-4, 1. ledd. 
96 Lagringsforskriften § 4-4, 2. og 3. ledd. 
97 Lagringsforskfiften § 4-12. 
98 Lagringsforskriften § 4-5. 
99 Jf. forskrift nr. 158 av 12. februar 2010 om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten. 
100 I dette tilfelle, OED, ASD og KLD med kopi til Oljedirektoratet, Petroleumstilsynet og Miljødirektoratet. 

Lagringsforskriften § 4-5, 1. ledd. 
101 Lagringsforskriften § 4-5, 5. ledd. 
102 Lagringsforskriften § 4-5, 7. ledd. 
103 Lagringsforskriften § 4-6. 
104 Om plan til etterdrift, jf. lagringsforskriften §5-7 og vedlegg II til forskriften. 



ikke godkjennes av departementet før planmyndigheten har samtykket i det.105 All den 

informasjon som sendes, og de planene som nevnes i beskrivelse av PUD, blir godkjent når 

utbyggingsplanen godkjennes. 

 

Når det gjelder konsekvensutredning i PUD, skal et utredningsprogram utarbeides etter 

bestemmelser i lagringsforskriften § 4-7 ‘i god tid før’ fremleggelse av PUD og det skal 

sendes til berørte myndigheter og interesseorganisasjoner, som får minst seks uker for å sende 

sine uttalelser. Utredningsprogrammet samt nødvendig informasjon skal også sendes til stater 

som kan bli berørt av mulige vesentlige grenseoverskridende miljøvirkninger.106 

Departementet fastsetter utredningsprogrammet på bakgrunn av både forslaget, innkomne 

uttalelser og sine egne vurderinger.  

 

Konsekvensutredning i PUD skal gjennomføres etter lagringsforskriften § 4-8, og på grunnlag 

av utredningsprogrammet. I områder der flere undersjøiske reservoarer for lagring av CO2 

skal bygges ut, vil rettighetshaver kunne utarbeide en KU for et større samlet område. For 

utbygginger som også skal konsekvensutredes etter annen lovgivning, kan det utarbeides en 

felles konsekvensutredning.107 Lagringsforskriften åpner for fritak fra kravet om 

konsekvensutredning hvis utbyggingen ikke antas å ha vesentlige grenseoverskridende 

miljøvirkninger. I det tilfelle skal departementet orientere EFTAs Overvåkningsorgan (ESA) 

om begrunnelse for unntaket.108 

 

I §§ 4-13 til 4-15 regulerer lagringsforskriften forhold til andre juridiske personer, andre 

innretninger og andre naturforekomster. Unntaksvis, i særlige tilfeller, kan departementet gi 

andre enn rettighetshaver rett til å foreta undersøkelser på områder omfattet av en letetillatelse 

eller utnyttelsestillatelse.109 Rettighetshaver kan ikke nekte andre å legge rørledning, kabel 

eller andre typer ledninger eller plassere andre innretninger på, i eller over området som 

omfattes av en utnyttelsestillatelse, så lenge disse innretninger ikke volder urimelige ulempe 

for rettighetshaver.110 En letetillatelse eller utnyttelsestillatelse skal ikke være til hinder for at 

andre enn rettighetshaver får rett til å undersøke (inkludert vitenskapelige undersøkelser) eller 

utvinne andre naturforekomster i samme område, så lenge dette ikke medfører urimelig 

ulemper for rettighetshaveren.111 Dersom én aktivitet utelukker den andre, skal Kongen 

bestemme hvilken som skal utsettes. 

 

Sammen med letetillatelsen vil utnyttelsestillatelsen gi rettighetshaver tilsvarende rettigheter 

og forpliktelser som en utvinningstillatelse i petroleumsvirksomheten.112 

                                                           
105 Lagringsforskriften § 4-5, 3. ledd. 
106 Lagringsforskriften § 4-10. 
107 Lagringsforskriften § 4-8, 2. ledd. 
108 Lagringsforskriften § 4-9. 
109 Lagringsforskriften § 4-13. 
110 Lagringsforskriften § 4-14. 
111 Lagringsforskriften § 4-15. 
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utnyttelse av undersjøiske reservoarer på kontinentalsokkelen til lagring av CO2 og om transport av CO2 på 

kontinentalsokkelen, og Forskrift om endring av forskrift 27. juni 1997 nr 653 om petroleumsvirksomhet. 

Kongelig resolusjon av 12. mai 2014. 



 

(ii) Driftsfase: injeksjon og lagring av CO2 

Når et undersjøisk reservoar er ferdigutbygget i samsvar med utbyggingsplanen, må 

rettighetshaver søke om samtykke til injeksjon og lagring av CO2, etter bestemmelser i 

lagringsforskriften kapittel 5. Samtykke gis av OED og av ASD. Søknad om samtykke skal 

inneholde informasjon om: lagringslokalitetens og lagringskompleksets område og 

avgrensning, injeksjonsoperasjonen, volumer og grenseverdier for trykkoppbygging, 

operatørens overvåkningsplan, måling av CO2-injeksjonsrater, planer for eventuelle 

korrigerende tiltak og plan for nedstenging og etterdrift.113 Samtykket til injeksjon og lagring 

skal være kompatibelt med lagringstillatelse gitt av forurensningsmyndigheten i medhold av 

forurensningsforskriften.114  

 

I henhold til forurensningsforskriften kapittel 35 krever injeksjon og lagring av CO2 i 

geologiske formasjoner særskilt tillatelse fra Miljødirektoratet.115 Forurensningsforskriften 

setter krav til innhold i søknad om tillatelse,116 tildelingskriterier117 og tillatelsens innhold.118 

Den setter også prosessuelle krav siden Miljødirektoratet skal sende søknad om tillatelse samt 

utkast til tillatelse til injisering og lagring til ESA før denne gis.119 ESA kan komme med en 

ikke-bindende uttalelse om utkast til tillatelse. Dette er i tråd med EU-direktivet.120 

Forurensningsforskriften har særskilt omgjøringshjemmel for tillatelse gitt etter kapittel 35,121 

som suppleres av den generelle endring- og omgjøringshjemmel i forurensningsloven § 18. 

Den forutsetter bl.a. planlagte endringer i driften av lagringslokaliteten, endring av operatør 

eller fare for vesentlige uregelmessigheter eller lekkasje. Resten av forurensningsforskriften 

kapittel 35 gjennomfører lagringsdirektivets miljøforpliktelser i forbindelse med drift 

(herunder vilkår og prosedyre for mottakelse av CO2-strømmer), nedlukking og etterdrift. 

 

21.3.4 Overvåkningsansvar: overvåkningsplanen for injeksjonsanleggene og 

lagringskomplekset  

Under injeksjons- og driftsfasen får operatøren ansvar for å overvåke injeksjonsanleggene og 

lagringskomplekset for å identifisere bl.a. vesentlige uregelmessigheter, følge migrasjon av 

CO2 og oppdage lekkasje av CO2 fra lagringskomplekset.122 Dette bidrar til å oppdatere 

vurderingen av lagringskompleksets sikkerhet og integritet. For dette skal operatøren 

utarbeide en overvåkningsplan i tråd med kravene i vedlegg II til lagringsforskriften.123 

Operatørens overvåkningsplan er levert sammen med søknad om samtykke til injeksjon og 

lagring av CO2 etter lagringsforskriften og søknad om tillatelse til injeksjon og lagring av CO2 

etter forurensningsforskriften. Når OED samtykker og Miljødirektoratet gir tillatelse til 

                                                           
113 Lagringsforskriften § 5-2, 3. ledd. 
114 Lagringsforskriften § 5-2, 2. ledd. 
115 Forurensningsforskriften § 35-4. 
116 Forurensningsforskriften § 35-5. 
117 Forurensningsforskriften § 35-4, 3. og 4. ledd. 
118 Forurensningsforskriften § 35-6. 
119 Forurensningsforskriften § 35-4, 2. ledd. 
120 EU lagringsdirektivet, artikkel 10. 
121 Forurensningsforskriften § 35-7. 
122 Lagringsforskriften § 5-4; forurensningsforskriften § 35-9. 
123 Jf. også forurensningsforskriften kap. 35, vedlegg II. 



injeksjon og lagring av CO2,omfatter det også overvåkningsplanen. Overvåkningsplanen skal 

oppdateres i samsvar med kravene i vedlegg II til lagringsforskiften og vedlegg II til 

forurensningsforskriften kap. 35, og under enhver omstendighet hvert femte år. Oppdaterte 

planer er også betinget av departementets samtykke124 og Miljødirektoratets godkjennelse.125 

OED skal føre regelmessig tilsyn med lagringslokaliteten: minst en gang i året inntil tre år 

etter nedstengning, og deretter hvert femte år inntil ansvaret er overdratt til staten v/OED.126 

 

Dersom det oppstår fare for lekkasje fra lagringskomplekset eller vesentlige 

uregelmessigheter127, er det operatørens ansvar å informere myndighetene og treffe og 

iverksette de nødvendige utbedrende tiltak i tråd med plan for utbedrende tiltak (jf. 

lagringsforskriften § 4-6). I tillegg kan OED til enhver tid pålegge operatøren å iverksette 

nødvendige utbedrende tiltak og tiltak for å beskytte menneskelig helse.128 

 

21.3.5 Nedstengning og etterdrift 

Lagringsforskriften § 5-7 inneholder regler om nedstengning og etterdrift. Nedstengning av 

lagringslokalitet kan skje på to alternative måter: alle betingelser som oppstilles for 

nedstengning i lagringstillatelsen gitt under forurensningsforskriften kapittel 35 og i 

samtykket til injeksjon og lagring er oppfylt; eller Kongen samtykker i nedstengning etter 

søknad fra operatøren.129  

 

Etter nedstengningen, og i en minimumsperiode fastsatt av OED, fortsetter operatøren å være 

ansvarlig for overvåkning, rapportering og iverksettelse av utbedrende tiltak for 

lagringslokaliteten frem til staten overtar ansvaret i medhold av lagringsforskriften § 5-8. 

Minimumsperioden fastsatt av OED kan ikke være kortere enn 20 år,130 i tråd med EU-

direktivet. Operatøren forblir også ansvarlig for forsegling av lagringslokaliteten og fjerning 

av injeksjonsanleggene.131 Operatøren oppfyller disse forpliktelsene i tråd med den foreløpige 

etterdriftsplanen, slik den ble forelagt og godkjent av OED samtidig med beskrivelsen av 

utbyggingen i PUD, og i medhold av vedlegg II til lagringsforskriften. Den foreløpige 

etterdriftsplanen skal oppdateres i lys av risikoanalyse, beste praksis og teknologiske 

forbedringer, og forelegges OED på nytt for godkjennelse som den endelige etterdriftsplanen. 

Nedstengningen skal gjennomføres på grunnlag av den endelige etterdriftsplanen.132  

 

21.3.6 Ansvarsoverføring til staten 

Etter at lagringslokaliteten er blitt nedstengt i medhold av lagringsforskriften § 5-7 / 

forurensningsforskriften § 35-13, og en minimumsperiode på minst 20 år er utløpt, overføres 

                                                           
124 Lagringsforskriften § 5-2. 
125 Forurensningsforskriften § 35-9, 3. ledd. 
126 Lagringsforskriften § 5-5. 
127 Dvs. bevegelse av CO2 i lagringskomplekset. Jf. definisjon i lagringsforskriften § 1-6, bokstav m; 

forurensningsforskriften § 35-3, bokstav i. 
128 Lagringsforskriften § 5-6. 
129 Lagringsforskriften § 5-7, 1. ledd. 
130 Lagringsforskriften § 5-8, 1. ledd, bokstav b). 
131 Lagringsforskriften § 5-7, 2. ledd. 
132 Lagringsforskriften § 5-7, 4. ledd. 



alle forpliktelser vedrørende overvåkning og utbedrende tiltak til staten v/OED, enten på 

statens eget initiativ eller etter søknad fra operatøren, forutsatt at vilkårene i 

lagringsforskriften § 5-8 er oppfylt.133 Dette er i samsvar med EU-direktivet. 

 

Lagringsforskriften åpner for at rettighetshaver kan søke om ansvarsoverføring før utløpet av 

perioden på 20 år. I det tilfellet er det OED som bestemmer når ansvarsoverføringen faktisk 

skal skje. Kriteriet ved avgjørelsen er at departementet må være overbevist om at 

den lagrede CO2 vil forbli fullstendig og permanent innesluttet. 

 

Ansvarsoverføring er en særregulering for CCS,134 og det finnes ikke tilsvarende regler på 

andre rettsområder. Hensikten med regelen, slik den ble vedtatt i direktivet, var å lette på den 

tyngende økonomiske byrden som en kommersiell aktør må påta seg ved å sitte med ansvaret 

så lenge. De fleste stater som har utviklet et CCS-regelverk, har innført en form for 

ansvarsoverdragelse, enten hel eller delvis, etter et bestemt antall år og på nærmere angitte 

vilkår.135 Overføring av ansvar til staten var et diskusjonstema fra man startet å utforme 

nasjonale regler om karbonfangst og lagring i Norge, og den norske løsningen ligger tett på 

ordlyden i direktivet.136 

 

21.3.7 Sikkerhetsstillelse og finansiell mekanisme 

Lagringsforskriften legger opp til etablering av en finansiell sikkerhetsstillelse ved søknad om 

tillatelse til injisering og lagring 137 og en finansiell mekanisme før ansvarsoverføring finner 

sted.138 

 

Ved søknad om tillatelse til injisering og lagring av CO₂ i medhold 

av forurensningsforskriften kapittel 35 skal den potensielle operatør, på grunnlag av nærmere 

bestemmelser fastsatt av Miljødirektoratet, dokumentere at det kan foretas egnede 

disposisjoner i form av sikkerhetsstillelse eller tilsvarende for å sikre at alle forpliktelser som 

følger av nevnte forskrift, kan oppfylles. Den finansielle sikkerhetsstillelsen skal være gyldig 

og effektiv innen injeksjonen starter. KLD og OED vil i fellesskap ta stilling til den. Kravet 

om finansiell sikkerhetsstillelse ved CO2-lagring følger av EU-direktivet og er innlemmet i 

norsk rett gjennom forurensningsforskriften § 35-15. I henhold til forurensningsforskriften har 

Miljødirektoratet utarbeidet nærmere bestemmelser i form av en veileder for finansiell 

sikkerhetsstillelse ved CO2-lagring.139 

Før ansvarsoverføring finner sted i medhold av § 5-8, skal operatøren stille et finansielt 

bidrag til rådighet for staten v/OED. Bidraget, som omtales som den finansielle mekanismen i 

                                                           
133 Jf. også forurensningsforskriften § 35-14. 
134 M. Heide Feiring, Ansvarsoverføring til staten etter nedstenging av CO2-lagringsanlegg på norsk 

kontinentalsokkel, masteroppgave, UiO, 2019, s. 8. 
135 M. Faure and R. Partan, Carbon capture and storage: efficient legal policies for risk governance and 

compensation, (MIT Press, 2017), s.118–123. 
136 Brev fra OED til berørte myndigheter 25.1.2008 dok. 08/625-1. 
137 Lagringsforskriften §5-9; forurensningsforskriften § 35-15. 
138 Lagringsforskriften §5-10. 
139 Miljødirektoratet, Nærmere bestemmelser om finansiell sikkerhet for CO2-lagring – Forurensningsforskriften 

§ 35-15, Veileder M-521/2016.  

https://lovdata.no/pro/#reference/forskrift/2004-06-01-931/kap35


lagringsforskriften § 5-10 og CO2-lagringsdirektivet artikkel 20, skal ta hensyn til de 

kriteriene som er nevnt i vedlegg I, og til egenskaper ved CO2-reservoaret som kan ha 

betydning for fastsettelse av forpliktelsene etter overføringen. Det finansielle bidraget skal 

som et minimum dekke de antatte overvåkningskostnader i en periode på 30 år etter at 

ansvarsoverføring til staten har funnet sted. Bidraget kan anvendes til å dekke statens 

omkostninger etter ansvarsoverføringen til sikring av at CO₂ er sikkert lagret etter 

ansvarsoverføringen. 

 

Europakommisjonen har utformet en egen retningslinje til direktivet om den finansielle 

sikkerhetsstillelse og den finansielle mekanisme, som OED kan benytte seg av i samråd med 

rettighetshaver/operatør.140 

 

21.3.8 Samordnet lagring av CO2 

Når et undersjøisk reservoar (og eller en hydraulisk enhet) strekker seg over flere tillatelser 

med ulike rettighetshavere, eller går inn på en annen stats kontinentalsokkel, skal 

rettighetshaver sørge for samordning av lagring av CO2 i tilknytning til reservoaret når dette 

er åpenbart mer rasjonelt. Det samme gjelder for situasjonen med flere undersjøiske 

reservoarer og hvor samordnet lagring av CO2 ville bli rasjonelt. I det tilfellet vil det bli 

inngått avtaler om samordnet transport, injeksjon, avslutning og permanent lagring av CO2. 

Avtalene skal forelegges OED til godkjennelse. Dersom rettighetshaverne ikke blir enige om 

slike avtaler innen rimelig tid, kan OED bestemme hvordan samordning skal skje.141 

 

21.3.9 Tredjepartsadgang til innretninger for lagring av CO2 og lagringslokaliteter 

Det følger av lagringsdirektivet at mulige interessenter skal ha rett til adgang til innretninger 

for transport av CO2, til innretninger for injeksjon og lagring av CO2 og til 

selve lagringslokaliteten. Denne retten og det tilhørende regimet for tredjepartsadgang er 

etablert i lagringsforskriften § 5-12. Innretninger for injeksjon og lagring av CO2 kan også 

være innretninger som er plassert og brukes i petroleumsvirksomheten i medhold av 

petroleumsloven. 

 

På samme måte som i petroleumsvirksomheten er avtaler om tredjepartsadgang betinget av 

departementets godkjennelse. Departementet vil også – ut fra ressursforvaltningshensyn – ha 

adgang til å pålegge tredjepartsadgang til innretninger for transport, injeksjon og lagring, og 

til lagringslokaliteter. I begge disse tilfellene vil det være en forutsetning at alle forhold 

knyttet til ansvar for den CO₂ som er og skal lagres, er godt avklart. 

 

21.3.10. Forhold til andre næringer, særlig norske fiskere 

På samme måte som i petroleumsvirksomheten vil rettighetshaver ha plikt til å svare 

erstatning til norske fiskere for økonomisk tap som transport og lagring av CO₂ påfører norske 

fiskere som følge av at virksomheten legger beslag på fiskefelt, eller medfører 

                                                           
140 European Commission, Guidance Document no.4 ‘Financial Security (Art. 19) and Financial Mechanism 

(Art. 20)’, 2011. 
141 Lagringsforskriften § 5-11. 



forurensning og avfall eller ved at innretning eller tiltak i forbindelse med plassering av denne 

volder skade.142 Bestemmelsene tilsvarer reglene i kapittel 8 i petroleumsloven. Det var 

departementets syn at den nemnden som oppnevnes i medhold av lagringsforskriften for å 

behandle slike krav, skal kunne være den samme nemnden som behandler samme type krav i 

henhold til petroleumslovgivningen.143 

 

21.3.11 Avslutning av injeksjon og lagring av CO2: avslutningsplan, vedtak om disponering 

For å kunne nedstenge lagringslokaliteten og disponere innretninger for injeksjon og lagring 

av CO2 må rettighetshaver utforme og legge frem for OED en avslutningsplan etter 

bestemmelser i lagringsforskriften kapittel 7. Avslutningsplanen skal legges frem før 

utnyttelsestillatelsen eller tillatelse til anlegg og drift av innretninger utløper eller oppgis, eller 

bruken av en innretning endelig opphører. Planen skal drøfte forslag til fortsatt drift (lagring 

av CO2) eller nedstengning av lagringslokaliteten og disponering av innretninger. Planen skal 

også beskrive ulike disponeringsalternativer, og bl.a.: videre bruk av lagring av CO2, annen 

bruk, hel eller delvis fjerning eller etterlatelse og permanent lagring av CO2. OED kan be om 

å få tilsendt supplerende opplysninger og vurderinger, eller kreve ny eller endret plan. 

Avslutningsplanen skal inneholde to deler, en disponeringsdel og en konsekvensutredning. 

Beskrivelsen i planen skal også reflektere og koordineres med HMS-krav i rammeforskriften 

nr. 158 av 12. februar 2010.144 Avslutningsplanen skal legges frem senest to år før bruken av 

en innretning opphøres eller utløp av de ovennevnte tillatelser.145 

 

OED fatter vedtak om disponering på grunnlag av fremlagt avslutningsplan, innkomne 

kommentarer og egne vurderinger. Departementet kan fastsette nærmere vilkår i vedtaket, 

inkludert om overvåkning og ansvar i forhold til permanent lagring av den injiserte CO2.
146 

 

21.3.12 Eksisterende prosjekter 

I forbindelse med fullskalaprosjektet – nå Langskip – utlyste OED i juli 2018 en 

utnyttelsestillatelse til lagring av CO2 i et område sørvest for Trollfeltet og øst for 

Osebergfeltet i den nordlige delen av Nordsjøen. I september 2018 leverte Equinor, sammen 

med de andre partene i Northern Lights-prosjektet, sin søknad. I januar 2019 fikk Equinor, 

utpekt som operatør, tildelt av Kongen i statsråd den aller første utnyttelsestillatelsen for 

injeksjon og lagring av CO2 på norsk kontinentalsokkel: tillatelsen «EL001» «Aurora», tildelt 

ved kongelig resolusjon av 11. januar 2019.147 Equinor forblir rettighetshaver og operatør 

                                                           
142 Lagringsforskriften kap. 9. 
143 PRE-2014-12-05-1517, PRE-2014-12-05-1518 Gjennomføring av EUs lagringsdirektiv: Forskrift om 

utnyttelse av undersjøiske reservoarer på kontinentalsokkelen til lagring av CO2 og om transport av CO2 på 

kontinentalsokkelen, og Forskrift om endring av forskrift 27. juni 1997 nr 653 om petroleumsvirksomhet. 

Kongelig resolusjon av 12. mai 2014. 
144 Forskrift nr. 158 av 12. februar 2010 om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten og på enkelte 

landanlegg (rammeforskriften). 
145 Lagringsforskriften § 7-1. 
146 Lagringsforskriften § 7-3, 1. ledd. 
147 OED nyhetssak, 11. januar 2019. Se Oljedirektoratets faktaside om tillatelsen: https://factpages.npd.no/nb-

no/bsns_arr_area/pageview/all/34751726   

https://factpages.npd.no/nb-no/bsns_arr_area/pageview/all/34751726
https://factpages.npd.no/nb-no/bsns_arr_area/pageview/all/34751726


frem til partnerne har formelt etablert nytt selskap som må godkjennes av OED, slik det følger 

av lagringsforskriften.148 

 

Det er lagt opp til en trinnvis utbygging av prosjektet, der fase én er planlagt med kapasitet til 

å lagre 1,5 millioner tonn CO2 per år. Anleggene planlegges ferdigstilt rundt årsskiftet 2023–

2024, og vil ha en planlagt driftsperiode på 25 år. Lagringskapasiteten for fase én er på litt 

under 40 millioner tonn CO2. En eventuell fase to av utbyggingen vil øke kapasiteten i form 

av flere lagertanker, økt pumpekapasitet, nytt kaianlegg og flere injeksjonsbrønner. 

Rørledningen kan håndtere økt kapasitet på mottaksanlegget. Skal fase to bli realisert, er 

prosjektet blant annet avhengig av kontraktsfestet tilgang på CO2 for geologisk lagring og 

tilstrekkelig lagerkapasitet i reservoaret. Erfaring med drift av anlegget i fase én vil være 

avgjørende for å vite hvor mye CO2 som kan lagres i reservoaret.149 

 

I november 2019 startet boringen av en letebrønn for å finne reservoarer som kan egne seg 

som CO2-lager. Boringen bekreftet at det planlagte lagringsstedet har de egenskapene som 

skal til for varig lagring av CO2. Den samme brønnen er også planlagt brukt til injeksjon av 

CO2. Arbeidet med letebrønnen ble avsluttet i februar 2020.150 

 

Northern Lights partnere, med Equinor som operatør, leverte en samlet plan for utbygging og 

drift (PUD) og plan for anlegg og drift (PAD) 30. april 2020. Like etter, 6. mai 2020, sendte 

de OED brev om at rettighetshaverne hadde tatt en positiv avgjørelse, forutsatt at Stortinget 

fatter positiv investeringsbeslutning for hele prosjektet uten kostnadskrevende vilkår, og at 

statsstøtte til utbygging og drift av prosjektet var godkjent av ESA.151 I oktober 2020, i 

forbindelse med regjeringens melding til Stortinget om Langskip, anbefalte OED å godkjenne 

utbyggingen.152 Stortinget ga i januar 2021 sin tilslutning til Langskip og OED godkjente i 

mars 2021 PUD for Northern Lights. 

21.4. CO2-transport 

 

21.4.1 Tillatelse til anlegg og drift av innretninger 

Krav om tillatelse gjelder også for CO2-transportanlegg. Paragraf 1-4 i lagringsforskriften slår 

fast at ‘ingen andre enn staten kan drive … transport av CO2 på kontinentalsokkelen uten de 

tillatelse, godkjennelse og samtykker som kreves i medhold av denne forskrift.’ Dersom retten 

til anlegg og drift av innretning for CO2-transport i forbindelse med et CO2-

håndteringsprosjekt ikke er omfattet av en godkjent PUD etter lagringsforskriften §4-5, skal 

rettighetshaveren søke om tillatelse til dette etter § 6-1. Søknaden gjelder bygging, plassering, 

                                                           
148 De tre samarbeidspartnere i Northern Lights, Equinor ASA, A/S Norske Shell og Total E&P Norge AS, har 

inngått en samarbeidsavtale for å etablere et ansvarlig selskap med delt ansvar som skal gjennomføre utbygging 

og drift av prosjektet. Når selskapsavtalen for virksomheten etter utnyttelsestillatelsen er inngått, skal den 

godkjennes av OED, jf. lagringsforskriften § 4-1, 6. ledd. Selskapet Northern Lights JV DA ble lansert i mars 

2021. 
149 OED, ‘Viktig milepæl i lagringsprosjektet for CO2’, pressemelding nr. 027/2020, 15. mai 2020. 
150 Oljedirektoratet, ‘Cook- og Johansenformasjonene egner seg godt til CO2-lagring – 31/5-7, pressemelding, 5. 

mars 2020. 
151 Om statsstøtte, se pkt. 8 nedenfor. 
152 Meld. St. 33 (2019–2020),‘Langskip – fangst og lagring av CO2’, s. 99. 
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drift og bruk av innretninger for transport eller lagring av CO2 og inkluderer alle nødvendige 

komponenter som for eksempel avskipningsanlegg, rørledninger, anlegg for produksjon og 

overføring av elektrisk energi og andre innretninger. Rettighetshaver skal forelegge for 

myndighetenes godkjennelse en plan for anlegg og drift (PAD) for slike innretninger, med 

mindre dette omfattes av PUD.153 Som for PUD består PAD av en utbyggings-/anleggsdel og 

en konsekvensutredningsdel. OED og Arbeids- og sosialdepartementet har utarbeidet en 

veiledning til PUD og PAD. Veilederen tar utgangspunktet i petroleumsrelaterte prosjekter, 

men gjelder også for PUD og PAD som utarbeides etter lagringsforskriften. Tillatelse gis for 

en bestemt periode fastsatt av OED (uten videre presisering), som etter søknad fra 

rettighetshaver kan forlenge den.154 

 

21.4.2 Forholdet til reguleringsplan etter plan- og bygningsloven 

Plan- og bygningsloven (pbl) gjelder for hele landet og i sjøområder ut til én nautisk mil 

utenfor grunnlinjen. Som unntak fra denne hovedregelen er rørledninger i sjø for transport av 

petroleum ikke omfattet av pbl. Etter ordlyden gjelder ikke et slik unntak for rørledninger i sjø 

for transport av CO2, og et tiltak som dette vil mest sannsynlig utløse krav om reguleringsplan 

etter pbl. § 12-1.155 I Northern Lights-prosjektet ble reguleringsplan avklart med og godkjent 

av berørte kommuner. CO2-transportinnretningen og eventuelle mottaksanlegg og tilknyttet 

infrastruktur må da konsekvensutredes i samsvar med pbls bestemmelser og forskrift om 

konsekvensutredninger innenfor pbls virkeområde.156 Prosjektet er også 

konsekvensutredningspliktig i henhold til bestemmelsene i lagringsforskriften, som omfatter 

hele prosjektet, inklusive reservoar for geologisk lagring og injeksjonsbrønn. 

 

21.4.3 Egenskaper ved CO2-strømmen 

For å kunne transporteres og lagres trygt må CO2-strømmen oppfylle tekniske spesifikasjoner. 

CO2-lagringsdirektivet inneholder flere bestemmelser om CO2-strømmen som er gjennomført 

i bl.a. lagringsforskriften. Det sentrale er at CO2-strømmen må være ‘ren’; den kan ikke 

inneholde andre stoffer. Dette følger av de internasjonale kravene som må være oppfylt for at 

CO2-lagring i havbunnen kan tillates. Definisjonen av CO2-strømmen157 er gjennomført i 

lagringsforskriften §1-6 (a) som følger: ‘massestrømmen av CO2 og eventuelle tilfeldige 

stoffer fra CO2-fangstprosesser.’158 Ytterligere krav til sammensetningen av CO2-strømmen er 

                                                           
153 Lagringsforskriften § 6-2. 
154 Lagringsforskriften § 6-1, 6. ledd. 
155 Lagt til grunn av Equinor i sitt arbeid med konsekvensutredning for PUD/PAD etter bekreftelse av både OED 

og Kommunal- og moderniseringsdepartementet. 
156 Forskrift om konsekvensutredninger etter pbl, §§ 6 og 8, og vedlegg I og vedlegg II til forskriften: Vedlegg I 

nr. 23 «Lagringsanlegg for geologisk lagring av CO₂, dvs. et bestemt område … og tilhørende overflate- og 

injeksjonsinstallasjoner.»; Vedlegg II nr. 10 i «Rørledninger for transport av CO₂-strømmer med sikte på 

geologisk lagring.» 
157 CO2-lagringsdirektivet artikkel 3.13. 
158 Se også samme definisjon i petroleumsforskriften § 2(h) 



definert i PUD for både innretninger og undersjøisk reservoar for lagring,159 og når det gis 

adgang til bruk av kapasitet i innretninger.160  

 

21.4.4 Tredjepartsadgang 

Det følger av lagringsdirektivet at mulige interessenter skal sikres rett til adgang til 

innretninger for transport av CO₂, til innretninger for injeksjon og lagring av CO₂, og til 

selve lagringslokaliteten. En slik rett følger av lagringsforskriften § 5-12 og petroleumsloven 

§ 4-8, siden innretninger for injeksjon og lagring av CO₂ også kan være innretninger som er 

plassert og brukes i petroleumsvirksomheten i medhold av petroleumsloven. 

 

På samme måte som i petroleumsvirksomheten er avtaler om tredjepartsadgang betinget av 

departementets godkjennelse. OED kan fastsette tariffer for bruk av innretningen både for 

eierens egen CO2 og for en annen CO2.
161 Lagringsforskriften inneholder ikke nærmere 

detaljer om vilkår for tariffregimet, noe som man kan forvente vil komme når prosjektene 

nærmer seg utbygging. Ut fra ressursforvaltningshensyn kan også OED pålegge 

tredjepartsadgang til innretninger for transport, injeksjon og lagring, og 

til lagringslokaliteter. I begge disse tilfellene vil det være en forutsetning at alle forhold 

knyttet til ansvar for den CO₂ som er lagret og skal lagres, er godt avklart. 

 

21.4.5 Grensekryssende transport 

Både EUs CO2-lagringsdirektiv og den norske CO2-lagringsforskriften åpner for 

grenseoverskridende transport av CO2, og for lagring av CO₂ i grenseoverskridende 

lagringslokaliteter. Per i dag er både Norge og de fleste medlemsland i EU forhindret fra slik 

grenseoverskridende CCS-aktivitet fordi de er parter i to konvensjoner som forbyr dette 

(Londonprotokollen og OSPAR-konvensjonen). Det arbeides imidlertid for å etablere slik 

adgang til grenseoverskridende CCS-aktivitet gjennom, som redegjort for i pkt. 2.1 ovenfor.  

21.5 CO2-fangst 

CO2-fangstaktiviteter vil utløse plikt under ulike lover, herunder plan- og bygningsloven, 

forurensningsloven og klimakvoteloven.162 De prosjektene som nå (2021) vurderer å innføre 

CO2-fangstteknologier, er anlegg som allerede har fått tillatelse for sin vanlig drift. 

Fangstanlegget vil bygges inne på anleggsområdet for å fange utslippene, slik det er planlagt 

for Norcems sementfabrikk.163 Det kan omfatte ulike operasjoner, som for eksempel 

kompresjon og flytendegjøring, tørking og lagring før transport. Det krever utbygging av 

ulike komponenter, som for eksempel CO2-prosessanlegg, pipe, tanker for amin og lut, 

eventuelt varmegjenvinning som brukes som energikilde til CO2-fangstanlegget, lagertanker 

for CO2, rørledninger mellom lagertanker og kai.164 Det vil bli nødvendig å vurdere om CO2-

                                                           
159 Lagringsforskriften § 4-6, 2.ledd (d). 
160 Lagringsforskriften § 5-12, 2. ledd. Vilkår for adgang til bruk av kapasitet i innretninger er at CO2-strømmen 

som skal lagres skal ha ‘spesifikasjoner som med rimelighet er forenlige med tekniske krav for og hensynet til 

effektiv drift av innretninger og lagringslokaliteten.’ 
161 Lagringsforskriften § 6-3, 2. ledd (a). 
162 Om forhold til EUs klimakvotesystem, se pkt. 7 nedenfor. 
163 Konsekvensutredning, Karbonfangstanlegg Norcem Brevik, 1. november 2019, s. 17. 
164 Ibid. 



fangstaktivitetene på disse anleggene vil falle innenfor rammene av de allerede gitte 

tillatelsene og plankrav, om disse må revideres, eller om det må kreves nye tillatelser, 

eventuelle planendringer eller ny reguleringsplan. Endring eller søknad om ny 

utslippstillatelse i henhold til forurensningsloven for industrianlegg med fangst, samt 

anleggsarbeider på land og i sjø i forbindelse med etablering av nytt landanlegg før transport, 

vil også bli nødvendig. Utslippstillatelsen til det eksisterende anlegget definerer 

utslippsgrenser for ulike komponenter og utslippskilder, og tiltakshaveren vil måtte vurdere 

om disse grensene vil bli overtrådt. 

21.6 Miljøforurensning og miljøansvar 

Erstatningsansvaret for forurensningsskade er regulert i lagringsforskriften kapittel 8. 

Lagringsforskriften fastslår at rettighetshaver er objektivt ansvarlig 

for forurensningsskade som måtte oppstå som følge av transport, injeksjon 

og lagring av CO2 på kontinentalsokkelen. Bestemmelsene tilsvarer ansvarsreglene i kapittel 7 

i petroleumsloven. Disse spesifikke reglene for CO2-håndteringsprosjekter utfylles av det 

generelle forurensningsansvaret etter reglene i forurensningsloven. 

 

Etter nedstengning av lagringslokaliteten etter lagringsforskriften § 5-7 har rettighetshaveren 

og operatøren ansvaret for overvåkning og utbedring av anlegget i en minimumsperiode på 20 

år før at staten overtar dette ansvaret. De har også ansvar for å innlevere CO2-kvoter og 

erstatningsansvar for eventuelle forurensningssaker som måtte oppstår. 

21.7 Forholdet til EUs klimakvotesystem 

Aktiviteter som har kvoteplikt under EUs klimakvotedirektiv 2003/87/EF, må hvert år levere 

inn kvoter tilsvarende sin kvoteplikt (se kapittel 19). Samme krav gjelder for norske 

virksomheter som omfattes av klimakvoteplikten, i tråd med klimakvoteloven og 

klimakvoteforskriften, som gjennomfører EUs klimakvotedirektiv i norsk rett.165 For å 

stimulere til karbonfangst- og lagringsaktiviteter ble vedlegg I til direktivet endret i 2013 og 

inkluderer nå eksplisitt karbonfangst- og lagringsaktiviteter. Det skal ikke svares kvoter for 

CO2 som er forsvarlig lagret i medhold av direktivet (CO2 blir betraktet som ‘ikke sluppet ut’, 

‘not emitted’). Det betyr at kvotepliktige virksomheter som Norcem i Norge skal trekke lagret 

CO2 fra utslippsregnskapet sitt. Rapportering av utslipp følger bestemmelser i EU-

forordningen om overvåking, måling og rapportering (MRR-forordningen).166 Andre 

aktiviteter, som for eksempel CO2-skipstransport, er ikke omfattet av definisjonen av CO2-

transport i CO2-lagringsdirektivet som fokuserer på rørtransport. At skipstransport ikke 

omtales representerer en mulig ulempe for å stimulere til bruk av skipstransport i CO2-

håndteringsprosjekter.167 Ansvaret for å innlevere CO2-kvoter for eventuelle utslipp av CO2 

                                                           
165 EUs klimakvotedirektiv 2003/87/EF er gjennomført i norsk rett i lov 17. desember 2004 nr. 99 om kvoteplikt 

og handel med kvoter for utslipp av klimagasser (klimakvoteloven) og forskrift 23. desember 2004 nr. 1851 om 

kvoteplikt og handel med kvoter for utslipp av klimagasser (klimakvoteforskriften). 
166 Commission Regulation (EU) No 601/2012 of 21 June 2012 on the monitoring and reporting of greenhouse 

gas emissions pursuant to Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council. 
167 Alice O´Brien, The liability framework for the shipping phase of carbon capture and storage: A critical study 

of the liability regime for CO2 leakage during cross-border CO2-shipping activities in the North Sea, MarIus 512, 

Nordisk Institutt for Sjørett, Universitetet i Oslo; H. Sydnes Egeland, Carbon Capture, Transport and Storage 

under the EU Emissions Trading System – Accomodating Mobile CO2 Transport, MarIus 537, 2021. 



ved lekkasje fra CO2-transportaktiviteter eller lagringskomplekset reguleres av 

klimakvoteloven. 

 

Utforming av CO2-håndteringsprosjektene har modnet siden EUs klimakvotedirektiv ble 

vedtatt. Dette har skapt en del rettslige spørsmål rundt tolkning av direktivet, og hvorvidt de 

ulike anleggene og aktivitetene som gjennomføres som en del av et CO2-håndteringsprosjekt, 

omfattes eller ikke av kvoteplikten. Dette påvirker indirekte utformingen av prosjektene. Det 

norske fullskala prosjektet – Langskip – forutsetter at fanget CO2 blir transportert med skip til 

CO2-mottaksterminal. Transport av CO2 i tankbiler kan også være aktuelt. Dette gir også økt 

fleksibilitet med tanke på utslippskilder i Norge og Europa. Som nevnt er verken 

skipstransport eller biltanktransport omfattet av definisjonen av CO2-transport i direktivet. I 

mars 2020 sendte Norge brev til Europakommisjonen for å få en rettslig avklaring. I sitt 

svarbrev168 støttet Europakommisjonen Norges forslag til tolkning av regelverket, som 

innebærer at fangstaktørene (de virksomheter som står for fangst av CO2) vil kunne trekke fra 

CO2 i sitt utslippsregnskap, når CO2 er overført fra skipet til mottaksterminalen.169 Dette ville 

være i tråd med MRR-forordningen.170 Videre bekrefter Kommisjonen at fangstaktører ikke 

kan trekke fra kvoter for den CO2 som eventuelt lekker ut under transport, og at de må svare 

kvoter for disse utslippene. Eventuelle lekkasjer og utslipp under CO2-transport reguleres i 

plan for overvåking av kvotepliktige utslipp av klimagasser (overvåkningsplanen) som 

fangstaktør er forpliktet til å utvikle i henhold til MRR-forordningen. Den norske regjeringen 

presiserer for sin del at det økonomiske tapet som følger av eventuelle lekkasjer under CO2-

transport, kan reguleres i privatrettslige avtaler mellom aktørene. 

 

Ytterligere forslag til endring av virkeområdet for EUs klimakvotesystemet er forventet å 

komme i 2021, i forbindelse med gjennomføring av EU Green Deal-strategien.171 Disse 

endringene kan gi nye insentiver til karbonfangst og lagringsprosjekter, med bl.a. en bedre 

uttelling i utslippsregnskap for utslipp av CO2 fra biomasse (biogene CO2-utslipp), som per i 

dag ikke kan trekkes fra (de er heller ikke kvotepliktige). Fangst og lagring av biogene CO2-

utslipp kan gi såkalte ‘negative utslipp’. Fangst og lagring av CO2 fra biomasse er inkludert i 

de fleste utslippsbaner fra FNs klimapanel (IPCC) for å nå temperaturmålet i Parisavtalen. 

21.8 Offentlig støtte til karbonfangst og lagring 

Offentlig støtte til karbonfangst- og lagring blir omfattet av EU/EØS-regler om statsstøtte. 

Dersom støttetiltaket oppfyller alle vilkårene i EØS-avtalens artikkel 61(1),172 foreligger det 

statsstøtte. Ifølge EØS-avtalen artikkel 61 (1) er det i utgangspunktet forbudt å tildele 

offentlig støtte. Det finnes imidlertid flere unntak fra dette utgangspunktet, jf. EØS-avtalen 

artikkel 61 (3) bokstav c). Støttetiltak som utgjør en verdi under en viss terskel173 eller tilhører 

                                                           
168 Dette er ikke rettslig bindende. 
169 European Commission, DG Climate Action, Letter to the Ambassador of Norway to the European Union 

‘Legal Issues regarding Carbon Capture and Storage’, 27. juli 2020. 
170 Jf. MRR forordning artikkel 49 (a) (ii) eller (iii). 
171 Communication from the European Commission, ‘The European Green Deal’, COM (2019) 640 final, 11. 

desember 2019. 
172 Som tilsvarer Traktaten om Den europeiske unions virkemåte (TEUV) artikler 107. 
173 Commission Regulation (EU) No 1407/2013 of 18 December 2013 on the application of Articles 107 and 108 

of the Treaty on the Functioning of the European Union to de minimis aid. 



et bestemt gruppeunntak,174 er også unntatt. For å sikre en ensartet og forutsigbar bruk av 

artikkel 61 (3) bokstav c, har ESA gitt retningslinjer for hvordan de vil tolke og anvende 

bestemmelsen innenfor ulike områder. Dersom støttegiver sørger for at støttetiltaket er i tråd 

med de relevante retningslinjene, vil tiltaket måtte anses som forenlig med EØS-avtalen og 

det kan dermed gjennomføres, så snart det er godkjent av ESA. 

 

Når det gjelder statsstøtte til CO2-håndteringsprosjekter, er ESAs godkjennelse basert på 

ESAs retningslinjer om statsstøtte til miljøvern og energi (2014–2020), såkalte ‘EEAG’ etter 

den engelske forkortelsen av tilsvarende EU-retningslinjer. EEAG tillater både investerings- 

og driftsstøtte til karbonfangst, transport og lagring av CO2. Støtten til disse prosjektene kan 

dekke opptil 100 prosent av støtteberettigede kostnader eller ‘finansieringsunderskuddet’.  

 

ESA har truffet flere beslutninger – alle positive – relatert til støtte til CO2-

håndteringsprosjekter i Norge. En første gruppe av beslutninger knytter seg til Gassnova- 

støtteordningen: 

 Vedtak 302/05/COL av 30. november 2005 om Gassnova finansiering; senere endring 

til Gassnova-ordningen, Vedtak 768/08/COL av 17. desember 2008 og Vedtak 

348/10/COL av 15. september 2010; 

 Vedtak 478/15/COL av 25. november 2015, forlengelse av CLIMIT Demo aid 

scheme. 

 

En annen gruppe av beslutninger knytter seg til TCM-anlegget og Kårstø: 

 Test Centre Mongstad: Vedtak 503/08/COL av 16. juli 2008 (TCM Step 1); Vedtak 

91/12/COL av 15. mars 2012 (Step 2); 

 CCS-anlegg på Kårstø: Vedtak No 27/09/COL av 29. januar 2008.  

 ESA decision on forlenget finansiering av CO2 Technology Centre Mongstad: Vedtak 

av 8. august 2017 og Vedtak 098/20/COL av 30. juli 2020 (for perioden 2020-2023). 

 

Nyere beslutninger er direkte knyttet til vurdering av støttetiltak til fullskalaprosjektet knyttet 

til (i) mulighetsstudier, (ii) konsept- og FEED studier og (iii) utbygging og drift. Disse er: 

 

 Brevik Norcem: Vedtak 74/13/COL av 20. februar 2013. 

 Concept and FEED Studies for full-scale CCS demonstration projects:  Vedtak 

045/17/COL av 16. mars 2017. 

 The Full-Scale CCS Project: Vedtak 093/20/COL av 17. juli 2020.175 

21.9 Avsluttende kommentarer 

Over årene har Norge tilrettelagt for utvikling av en karbonfangst-, transport- og 

lagringsverdikjede som et sentralt virkemiddel ved oppfyllelse av sine klimaforpliktelser. 

Regulering av karbonfangst og lagring i norsk rett tar hovedsakelig utgangspunkt i EU CO2- 

                                                           
174 Commission Regulation (EU) N°651/2014 of 17 June 2014 declaring certain categories of aid compatible 

with the internal market in application of Articles 107 and 108 of the Treaty. 
175 Dette er den største enkelttildeling av statsstøtte ESA har godkjent. 



lagringsdirektivet. Det er tilpasset norsk reguleringstradisjon fra bl.a. petroleums- og 

miljøregelverket. At tillatelsesregimet i lagringsforskriften og forurensningsforskriften 

supplerer hverandre, er et godt eksempel på det. Det som kunne anses som et dobbelt 

konsesjonsregime, bygger på erfaring fra samarbeid mellom miljømyndigheter (KLD, 

Miljødirektoratet), sikkerhetsmyndighet (Petroleumstilsynet) og ressursforvaltningsmyndighet 

(OED, Oljedirektoratet).176 Selv om regelverket har nådd et detaljnivå som tilrettelegger for 

prosjekter som Northern Lights og Langskip, vil det i fremtiden være behov for supplerende 

regulering og/eller standardisering. For eksempel vil bestemmelsene om tariffer for 

tredjepartsadgang til innretninger for transport, injeksjon og lagring av CO₂, og til 

selve lagringslokaliteten, kreve utfylling. Mange aktører ønsker også at det finansielle 

virkemiddelapparatet for å støtte CO2-håndtering utvikler seg utover direkte offentlig støtte.177 

Noen rettslige avklaringer vil også være nødvendige, som for eksempel forholdet til EUs 

klimakvotesystem EU ETS. Til slutt kunne fordeling av ansvar mellom de ulike aktørene 

langs verdikjeden forbedres. 

 

                                                           
176 Sofie Fogstad Vold, CCS Legislation in Norway: The EU CCS Directive and its Implementation into 

Norwegian Law, i M. M. Roggenkamp and C. Banet, European Energy Law Report XIII, Intersentia, 2020, s. 

384. 
177 Se for eksempel, Prosess21 – CO2-håndteringsrapport, 2020, s. 38–41. 


