
Forslag fra aksjonærer  
og respons fra styret



Sak 9 til Statoil ASAs generalforsamling 15. mai 2018

Forslag fra aksjonær om omlegging av virksomheten fra produksjon av energi fra fossile kilder til 

fornybar energi  

En aksjonær har foreslått følgende:
«I samsvar med Lov om allmenn-aksjeselskaper, (§ 5-11) ber jeg som aksjeeier om at følgende sak legges frem for diskusjon og 
votering på Statoils generalforsamling 15.mai 2018. 

Statoil går så det suser, og vi aksjonærer registrerer med tilfredshet at det blir utbytte også i år. Men når årsaken til det store 
overskuddet kan gå på bekostning av fremtidige generasjoner, finner både Besteforeldrenes klimaaksjon og jeg det vanskelig å 
sprette Champagne-korkene. Den tiden er forbi når vi kunne si at det som var godt for Statoil var godt for Norge. For Norge  
er en del av verden, og Paris-avtalens mål om å begrense de menneskeskapte bidragene til oppvarmingen av kloden til max.  
1, 5 grader C er i ferd med å tape troverdighet. En viktig årsak til dette er fossilindustriens fortsatte leting og produksjon på nye 
forekomster av kull, olje og gass, også på norsk sokkel, med statens velsignelse. Forekomster som burde bli liggende i bakken for 
kommende generasjoner. Miljøorganisasjonene tapte riktig nok første runde i rettsaken mot staten for brudd på Grunnlovens 
Miljøparagraf § 112, men dommen blir anket, og det endelige utfallet er uvisst. Mens rettssaken går sin gang, satser Statoil 
friskt på nye fossile funn i polarhavet, og kjøper seg goodwill med store annonser i avis-magasinene med bilde av glade barn; 
«Morgendagens helter»! Jeg tviler på om de kommer til å bevare smilet som voksne når de oppdager Statoils bidrag til at Paris-
avtalens mål og håp om å sikre fremtidige generasjoner en levelig klode er i ferd med å bli en vakker, men urealistisk drøm.

Statoilsjef Eldar Sætre uttalte til Aftenposten 10. oktober i fjor at han vil ha verdens oljeforbruk ned, og Statoils utvinning 
opp, samtidig som han ga uttrykk for at Statoil gjerne vil ha færre kunder, fordi han ønsket at alle biler går over til elektrisitet, 
ettersom elektrisiteten da produseres med lavest mulig utslipp. Dette henger ikke på greip. Statoil bør snarest ta den 
nødvendige konsekvensen av sine ønsker om en elektrisk fremtid med å satse mer på produksjon av fornybar elektrisk energi 
fremfor fossil og forurensende forbrenningsenergi. 

Jeg vil derfor be om generalforsamlingens støtte til følgende aksjonærforslag: 

Styret legger frem en strategi for en omlegging av virksomheten fra produksjon av energi fra fossile kilder til fornybar energi 
for å sikre selskapets langsiktige bærekraft og aksjonærenes verdier.  Strategien forutsettes å legge følgende delmål til 
grunn for omleggingen:

1. Full avvikling av all ny letevirksomhet og prøveboring etter fossile energiressurser innen 2021.
2. Full satsing på utvikling og produksjon av fornybar energi til havs og på land med sikte på energibalanse mellom 

produsert fossil og fornybar energi innen 2030.
3. De innsparte investeringsmidlene fra reduksjon i investeringer i og nedsalg av fossil energiproduksjon forutsettes 

overført til investeringer i produksjon av fornybar energi.

Strategien m/konsekvensutredning presenteres i årsrapporten for 2018/2019.»

Guttorm Grundt
Aksjonær



Styrets respons til sak 9 ” Forslag fra aksjonær om omlegging av virksomheten fra produksjon av energi 

fra fossile kilder til fornybar energi ” stilt til Statoil ASAs generalforsamling 15. mai 2018

Statoils virksomhet er definert i selskapets vedtekter § 1, der det heter at selskapets «virksomhet er å drive undersøkelse etter, og 
utvinning, transport, foredling og markedsføring av petroleum, avledede produkter og andre energiformer». 

Klimaendringer utgjør en av vår tids største utfordringer. Statoil var en aktiv pådriver for å sikre en omfattende og ambisiøs 
klimaavtale på COP21 i Paris i 2015. Selskapet har som en integrert del av selskapets strategiarbeid, etablert et veikart for 
en helhetlig tilnærming til klimaspørsmålet. Statoils klimaveikart presenterer tydelige mål for reduksjoner av utslipp fra egen 
virksomhet, og for vekst innen området nye energiløsninger og fornybar energi. 

Å endre verdens energisystem slik at et økende energibehov dekkes på en bærekraftig måte, er en betydelig utfordring. Samtidig 
som det er behov for store investeringer i fornybar energi, viser de mest anerkjente prognoser at det i flere tiår vil være betydelig 
behov for olje og gass til å dekke verdens energietterspørsel, også i et lavkarbon-samfunn, blant annet ved at gass kan erstatte kull. 
Med fallende produksjon fra eksisterende felt, er verden over tid avhengig av at nye ressurser bringes til markedet. 

Statoils ambisjon er å fortsatt være en av verdens mest karboneffektive produsenter av olje og gass. Parallelt videreutvikler 
selskapet en posisjon innen fornybar energi. Slik kan vi på en bærekraftig måte fortsette å skape verdier for våre aksjonærer. Statoil 
er også engasjert i teknologiutvikling og industrisamarbeid både i Norge og internasjonalt med formål å bidra til reduserte utslipp 
av både CO2 og metan. 

Styret ser det videre som viktig at prinsippene for god eierstyring etterleves, ved at det tilligger styret å beslutte selskapets 
strategi. 

På bakgrunn av dette anbefaler styret at generalforsamlingen stemmer mot forslaget.



Sak 10 til Statoil ASAs generalforsamling 15. mai 2018

 

Forslag fra aksjonær om å avstå fra leteboring i Barentshavet

En aksjonær har foreslått følgende:
«Viser til Lov om allmennaksjeselskaper; III. Innkalling til generalforsamling § 5-11. Aksjeeieres rett til å få saker behandlet på 
generalforsamlingen. Som aksjeeier ber Greenpeace Norge om at følgende sak legges til agendaen for diskusjon og votering på 
Statoils generalforsamling.

Bakgrunn for vedtak: 
18.05.2016 tilbød den norske stat, ved Olje- og energidepartementet, ti geografisk avgrensede produksjonslisenser med rett til 
leting og produksjon av petroleum til 13 oljeselskaper. Produksjonslisensene ble endelig tildelt av Kongen i statsråd 10.06.2016 
(“Lisensvedtaket”). To av disse ti lisenstildelingene, er produksjonslisensene ved PL859 (Korpfjell) og PL 857 (Gjøkåsen). 

18.10.2016 ble gyldigheten av nevnte lisensvedtak tatt til retten på bakgrunn av Grunnlovens § 112. Staten, ved Olje- og 
energidepartementet, ble på denne dag stevnet i Oslo tingrett. Saksøkere er miljøorganisasjonene Greenpeace Norden og Natur 
og Ungdom.

14.-22. november 2017 ble det såkalte klimasøksmålet behandlet av Oslo tingrett. 4. januar 2018 kom dommen fra Oslo 
tingrett. Tingretten slo i dommen fast at norske borgere har en rett til et sunt miljø etter Grunnlovens §112, samtidig som 
dommen frikjente staten for dens utdeling av oljelisensene. I dommen la Oslo tingrett til grunn at utslippene knyttet til 
forbrenning av norskprodusert olje i utlandet ikke omfattes av Grunnlovens miljøparagraf. 

5. februar anket saksøkerne dommen, og dommen er følgelig ikke rettskraftig. Per 17.03.2018 behandler Høyesteretts 
ankeutvalg om saken skal tas direkte til Høyesterett, etter anmodning fra saksøkerne som mener at dette er en sak som av 
hensyn til klimaeffektene disse ti oljelisensene vil ha trenger en hurtig avklaring i rettssystemet.

Lisensvedtaket, letevirksomheten og petroleumsproduksjonen ved eventuelle funn vil medføre omfattende negative miljømessige 
konsekvenser. Disse negative konsekvensene er, som det blir anført i anken av klimasøksmålet, i strid med Grunnlovens § 112.

Klimarettssaken reiser sentrale miljømessige spørsmål, som går til kjernen av den norske Grunnloven. Mens sakens parter 
avventer videre behandling, vil det derfor være uforsvarlig for noe selskap å starte oljeaktivitet, uavhengig av karakter, i de 
aktuelle lisensområdene, herunder PL859 og PL857. Statoil bør derfor ikke igangsette videre boreoperasjoner før gyldigheten av 
lisensene er avgjort i retten. 

Forslag til vedtak: 
«Statoil avstår fra å bore letebrønner i PL859 (Korpfjell) og PL857 (Gjøkåsen) så lenge lovligheten av lisensene gitt i  
23. konsesjonsrunde er under behandling i rettsvesenet for brudd på grunnloven.»



Styrets respons til sak 10 ”Forslag fra aksjonær om å avstå fra leteboring i Barentshavet” stilt til Statoil 

ASAs generalforsamling 15. mai 2018

Klimaendringer utgjør en av vår tids største utfordringer. Statoil slutter seg til ambisjonene fra Paris-avtalen, og anerkjenner fullt 
ut behovet for at olje- og gassindustrien bidrar med tiltak som begrenser den globale oppvarmingen. Statoils ambisjon er å fortsatt 
være en av verdens mest karboneffektive produsenter av olje og gass.

Produksjonstillatelsene 859 og 857 ble tildelt i 23. konsesjonsrunde i samsvar med gjeldende lovverk, etter grundig 
konsekvensutredning og med bred støtte etter en ordinær demokratisk behandling i Stortinget. Ved Oslo tingretts dom av  
4. januar 2018 ble det fastslått at statens tildelingen av lisensene i 23.konsesjonsrunde var gyldige. Dommen er anket, men anken 
innebærer ikke pålegg om å stanse aktivitet. Selskapet er forpliktet gjennom sine avtaler med norske myndigheter til å gjennomføre 
et fastlagt arbeidsprogram og må forholde seg til denne rettslig bindende forpliktelsen, hvilket blant annet innebærer boring av 
brønner i disse to lisensene.

Petroleumsvirksomhet har funnet sted i Barentshavet siden 1980 og både myndigheter og industrien har lang erfaring med å 
håndtere operasjoner på denne delen av norsk sokkel. Styret er av den oppfatning at Statoil har gjort de forberedelser som er 
nødvendige for å sikre at operasjonen gjennomføres på en best mulig måte og at miljørisikoen reduseres til lavest mulige nivå. I 
2017 gjennomførte Statoil som operatør leteboring i lisens PL855 og PL859 tildelt i 23.konsesjonsrunde, samt i tre andre lisenser 
tildelt tidligere. Omfattende analysearbeid, risikoreduserende tiltak og grundige beredskapsplaner er viktige forutsetninger for 
samtlige av Statoils operasjoner. Resultatene fra 2017 demonstrerer at dette arbeidet bærer frukter, og selskapet er tilsvarende 
forberedt for årets letebrønner i Barentshavet.

På bakgrunn av dette anbefaler styret at generalforsamlingen stemmer mot forslaget.




