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Høringssvar til representantforslag 8:236 S 
(2021-2022) 
 

Forum for utvikling og miljø (ForUM), som er et nettverk av mer enn 50 norske 

sivilsamfunnsorganisasjoner, viser til representantforslag 8:236 S (2021-2022) om å 

trekke tilbake utbyggingstillatelser på norsk sokkel som er i strid med Grunnlovens 

paragraf 112 fremmet av Lan Marie Nguyen Berg, Rasmus Hansson og Une 

Bastholm.  

 

Vi takker for muligheten til å sende inn vårt høringsinnspill til representantforslaget, 

som hvis vedtatt vil styrke Norges rettmessige bidrag til reduksjon av klimagasser ut 

ifra våre historiske utslipp og tiltakskapasitet.  

ForUM gir vår tilslutning til forslagene om at 1) alle godkjenninger av planer for 

utbygging og drift av petroleumsforekomster (PUD) gitt etter 22. desember 2020 

trekkes tilbake og 2) om å innføre et umiddelbart moratorium på behandling av alle 

nye søknader om Plan for utbygging og drift av petroleumsforekomster (PUD).   

 

Begrunnelsen for dette er konklusjonen i utredningen til Norsk institutt for 

menneskerettigheter, hvor det står at alle PUD- godkjenninger som ikke er 

konsekvensutredet er i strid med Grunnlovens §112 og EUs projektdirektiv.  

ForUM etterlyser en utredning av klimavirkningene fra nye norske oljeanlegg, som har 

fått driftstillatelse. Vi minner om at Høyesteretts dom i klimarettsaken i 2020 

forutsetter at konsekvensutredningen på PUD-stadiet omfatter slike utslipp. ForUM 
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minner videre om NIM sin utredning, hvor det påpekes at Grl. § 112 i) kan gi staten 

rett og plikt til å nekte plan for utbygging og drift (PUD) av hensyn til klima og miljø, og 

ii) kravene til utredning av forbrenningsutslipp på PUD-stadiet til Olje- og 

Energidepartementet. 

 

ForUM mener at det haster med en oppdatering av PUD-/PAD-veilederen, slik 

regjeringen varslet i Tilleggsmelding til Meld. St. 36 (2020-2021). Vurderinger av 

klimavirkninger av produksjons- og forbrenningsutslipp må inkluderes i 

oppdateringen. Dette i tråd med konklusjon fra Norges institusjon for 

menneskerettigheter (NIM), hvor NIM i sin utredning om hvordan staten skal følge 

opp Høyesteretts dom skriver: NIM mener petroleumsloven § 4-2 tolket i lys av Grl. § 

112 annet ledd krever at klimavirkningen av eksporterte forbrenningsutslipp 

konsekvensutredes på PUD-stadiet. Frem til denne veilederen oppdateres må alle 

nye PUD-prosesser settes på vent, og de PUDene som har blitt godkjent siden 

20.12.2020 må trekkes tilbake og utredes på nytt, i tråd med gjeldende krav. 

ForUM mener videre at staten ved utstedelse av nye lisenser må vise til konkrete 

planer for karbonfangst og lagring i en størrelsesorden som avbøter 

forbrenningsutslippene. Det må også fremkomme gjennomføringsvedtak om 

restaurering av natur i et omfang som avbøter forbrenningsutslippene og 

kompenserer for tap av natur som fungerer som naturlige karbonlagre.   
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ForUM håper at representantene som skal fatte vedtak i denne saken hensyntar 

konklusjonen fra Klimapanelets 6. rapportserie om at en oppfyllelse av 1.5-

gradersmålet krever umiddelbare kutt i klimagasser i alle sektorer. Utslippene må nå 

toppen før 2025, og deretter gå kraftig ned. Kun da vil vi klare å holde oss innenfor 

avtalens mål om en gjennomsnittlig temperaturøkning på ned mot 1,5 grader 

sammenlignet med førindustriell tid. Det at utslippstoppen må nås innen 2025 betyr 

at det ikke åpnes nye felt for utvinning av olje og gass som vil starte produksjon etter 

at utslippstoppen skal være nådd. Vi vet at det er mer petroleum i bakken enn det vi 

kan utvinne i henhold til det gjenværende karbonbudsjettet, og Norge som et av 

verdens rikeste land er i en posisjon til å la ressursene bli liggende for fremtidige 

generasjoner.  

 

Vennlig hilsen 

 

Kathrine Sund-Henriksen 

Daglig leder i ForUM 
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