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1. CCS: teknologier og verdikjeder
Teknologien er på plass
• Avkarbonisering av industriprosesser: sement, kjemikalier, stålproduksjon
• Produksjon av hydrogen fra naturgass med CCS: lavkarbonhydrogen
Fokus på forretningsmodeller, kostnad, verdikjeder … og juridiske virkemidler
• ansvarsfordeling langt verdikjeder for lekkasje, lov/kontrakt
• CC-U-S
• Behov for både regulatoriske og finansielle virkemidler.
Eks.: tredjepartsadgang, offentlige anskaffelser, statsstøttereglene.
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2. Et internasjonalt regelverk av økende omfang
• FNs klimakonvensjon, Kyotoprotokollen og Parisavtalen

• FNs havrettskonvensjon (UNCLOS)
• Londonkonvensjonen
• OSPAR-konvensjonen
• Espookonvensjonen
• Standarder

3. CO2-lagringsdirektivet: rustet for fremtiden?
• Directive 2009/31/EC on the geological storage of carbon dioxide
• Hovedvekt på selve lagringen, og deretter transport.
• EØS-relevant, innlemmet i EØS-avtalen i 2014.
• CCS-regelverket i det alt vesentlige en gjennomføring av direktivet.
 Sen gjennomføring i norsk rett, men Norge vedtok nødvendig regelverk for å
tilrettelegge for CCS kort tid etterpå.
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4. Nå, et omfattende norsk regelverk:
tillatelsesregime og ressursforvaltningshensyn
• Forskrift av 5. desember 2014 nr. 1517 om utnyttelse av undersjøiske reservoarer på kontinentalsokkelen til lagring av CO 2
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).

Tillatelsesregimet - lagringsforskriften
• Undersøkelsestillatelse
• Letetillatelse
• Utnyttelsestillatelse → nr. 001 tildelt Equinor 11. januar 2019
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Ressursforvaltningshensynet ved CO2-håndtering
• «god ressursforvaltning» og eierskap til ressurser.
• staten eiendomsrett til undersjøiske reservoarer på kontinentalsokkelen
• CCS: ressursforvaltning som sådan? For hvilke ressurser? Hvordan?

• Styringseffektivitet
• ressursforvaltning av CO₂-håndteringsinnretninger, transportinfrastruktur og
lagringsreservoaret ↔ ressursforvaltning av petroleumsressurser som blir
påvirket av CO2-håndteringsaktiviteter
• «Forsvarlig lagring av CO2» som mål.

5. Pågående prosesser av betydning for CO2håndtering
Energimeldingen

CEEAG-retningslinjene

Fit for 55 pakken
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