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1 INNLEDNING 

Vi viser til planmøte avholdt 30. oktober 2017 der vi varslet at vi saksøkerne ville fremlegge noe 
supplerende dokumentasjon 
 
Vi varslet også at vi ville fremlegge noen hjelpedokumenter til støtte for presentasjonen. 
 
For øvrig har vi noen kommentarer til representasjonsforholdene på saksøkersiden.  
 

2 SUPPLERENDE DOKUMENTASJON 

• I statens prosesskriv av 23. november 2017 ble det fremlagt en e-post til OD vedrørende 
vurdering av statens inntekter fra petroleumsaktivitet. Her uttrykkes det at det er 
hensiktsmessig at resultatene «presenteres på samme måte som i ODs rapport: «Økonomisk 
vurdering av uoppdagede petroleumsressurser i havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen 
og Senja (2010)», kap 11.4. Denne rapporten fremlegges til sammenligning.  

 
Bilag 1: Økonomisk vurdering av uoppdagede petroleumsressurser i havområdene 

utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja (2010)». 
 
 
• I forbindelse med saksøkernes anførsler relatert til Norges ansvar for Lisensvedtakets 

klimamessige skadevirkninger er det relevant å vurdere forskjellige beregningsmåter for 
hvordan ansvaret for utslippsreduksjoner frem til 2030 bør fordeles. I forbindelse med 
forhandlingene om Parisavtalen ba SVs Stortingsgruppe en gruppe forskere om å utarbeide 
en rapport som tok for seg disse problemstillingene. Denne rapporten fremlegges.  

 
Bilag 2: Norges klimaansvar 2030 av Kallbekken mfl., udatert 2014. 

 
 
• Ved vurderingen av statens gjeldende klimatiltak har staten blant annet fremhevet EUs 

kvotesystem. I den sammen fremlegges en redaksjonell artikkel vedrørende dette systemet 
publisert på Bloomberg.com 20. februar 2017 
 
Bilag 3: Artikkel fra Bloomberg.com av 20. februar 2017 

 
 

Saksøkerne er interesseorganisasjoner og slike organisasjoners viktige rolle i miljøsaker er 
blant annet kommet til uttrykk i Aarhus-konvensjonen om Miljøinformasjon. Det er 
imidlertid et bakteppe for saken at svært mange enkeltindivider har uttrykt støtte til 
søksmålet og de interesser som søksmålet forfølger. Per 31. oktober 2017 har 401 036 
erklært støtte til søksmålet. Navnelisten er tilgjengelig på 
https://www.savethearctic.org/en/peoplevsarcticoil/witness-statement/ og den 19. 
november vil en video med folks støtteerklæringer bli lagt ut på siden. 
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• UNEP har i dag utgitt en ny rapport vedrørende behovet for utslippsreduksjoner i relasjon 
til målet om redusert global oppvarming og forskjellige nasjoner klimatiltak/klimamål. 
Denne fremlegges også. 

 
Bilag 4: The Emissions Gap Report 2017 – A UN Environment Synthesis Report 

(offentliggjort 31.10.2017) 
 

3 HJELPEDOKUMENTER 

Saksøkerne har utarbeidet enkelte statistikk- og hjelpedokumenter til støtte for saksøkernes innlegg. 
Disse fremlegges i det følgende.  
 

Bilag 5: Hjelpedokumenter saksøker 
 
Dokumentene formodes å være selvforklarende.  
 
For øvrig har saksøker også utarbeidet enkelte kart som også søker å lette saksøkers fremstilling. 
 

Bilag 6: Kart fremlagt av saksøker 
 
Referansene til grunnlagsdataen som er bruk til kartene fremgår av kartene. 
 
Utover disse hjelpedokumentene har to av de sakkyndige vitnene, Eystein Jansen og Bjørn Samset, 
planlagt å fremlegge støtteark til sine forklaringer.  
 
Jansens støtteark er i stor grad allerede utarbeidet. Selv om det fortsatt vil kunne komme endringer 
frem mot presentasjonen, legges de likevel frem i sin nåværende form.  
 

Bilag 7: Foreløpig støtteark til Eystein Jansens forklaring 
 
For Samsets del er ikke støttearkene klare til utsendelse ennå. Vi vedlegger likevel en oversikt over 
temaene han skal forklare seg om og en oppstilling over underlagsdokumentasjonen han vil referere 
til. Noe av underlagsdokumentasjonen ligger allerede i saken. Vi ser ikke behov for å fremlegge 
dokumentasjonen for øvrig, men vi oversender gjerne til staten hvis det skulle være ønskelig 
 

Bilag 8: Foreløpig oversikt vedrørende Bjørn Samsets forklaring 
  

4 REPRESENTASJONSFORHOLD PÅ SAKSØKSERSIDEN 

I tråd med vårt engasjement for de to saksøkende parter ber vi om rettens tillatelse til begge å opptre 
som prosessfullmektig for begge parter, jf. tvisteloven § 3-1 (2).  
 
For øvrig gjentar vi at vi har overtatt som prosessfullmektiger også for partshjelperen.  
 

* * * 
Dette prosesskriv er lastet opp i Aktørportalen og sendt direkte til Regjeringsadvokaten per e-post.  
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