Notat 17.12. 2014

Regjeringen vil bruke 126 milliarder kroner
i norsk veddemål mot klimapolitikken
Den varslede 23. konsesjonsrunden på norsk sokkel omfatter en planlagt utlysing av 54
blokker.
Utlysingen innebærer at den norske staten tar en økonomisk risiko i størrelsesorden 126
milliarder kroner.
Alle disse blokkene ligger i områder hvor det helt sikkert, eller høyst sannsynlig, er så dyrt å
produsere oljen at den bare vil bli produsert dersom verden mislykkes i klimapolitikken.

Den britiske tenketanken Carbon Tracker har påpekt at feltene i Barentshavet er blant de dyreste og
mest økonomisk risikable i verden å bygge ut. Carbon Trackers beregninger viser at olje- og
gassprosjekter som trenger en pris over 90 dollar per fat ikke vil bli bygd ut i en verden hvor vi holder
oss innenfor to graders oppvarming. I følge Carbon Tracker vil dette gjelde for Barentshavet generelt.
De planlagt utlyste blokkene i 23. konsesjonsrunde vil falle innenfor denne kategorien: De vil være for
dyre å produsere dersom man legger grensen på 90 dollar per fat til grunn.
Til sammen vil utdelingen av samtlige 54 blokker føre til at staten vil ta en økonomisk risiko på
anslagsvis 126 milliarder NOK.
Det norske systemet for petroleumsbeskatning og den spesielle leterefusjonsordningen er lagt opp slik
at staten påtar seg storparten av den økonomiske risikoen ved utvikling av nye felt. Gjennomsnittlig
kostnad per letebrønn var 600 mill. NOK i 2013 (Oljedirektoratets ressursrapport 2013). Den reelle
kostnaden vil variere noe.
Av disse kostnadene dekker staten 78% i form av tapt skatteinntekt, eller ved direkte utbetaling
gjennom leterefusjonsordningen. Samfunnet subsidierer altså hver letebrønn med omtrent 500
millioner. Legger vi til grunn et konservativt anslag på fem letebrønner per blokk som søkes utviklet for
utvinning blir dette over 2.3 milliarder NOK per blokk.
Til sammen, for de 54 blokkene i konsesjonsrunden, tilsvarer det en sum på 126 milliarder kroner.
Denne summen vil ikke framkomme som utgiftspost i statsbudsjettet, men som redusert inntekt til
Oljefondet (Statens Pensjonsfond Utland).

