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Agenda 

• Siri Danielssen Skogvold 

• Gassnova SF 

• Hva vil det si å være Statsforetak i forhold til 

Offentleglova og Arkivlova? 
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Gassnova SF 

• Statens foretak for CO2-håndtering 

• Virksomheten er underlagt Olje- og 

energidepartementet 

• Historikk: 

  - Opprettet som forvaltningsorgan 2005 

  - Gjort om til statsforetak fra 2008 
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Hvor er vi i CCS landskapet? 
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Gassnova sine arbeidsområder 

• Teknologiutvikling (CLIMIT) 

• CO2-fangst 

• Transport av CO2 

• Injeksjon og lagring av CO2 

 

• Realisering av prosjekter 

• Europeisk CO2 Teknologisenter Mongstad (TCM) 

• Kårstø fullskala fangst 

• Transport og deponering 

• Mongstad fullskala fangst 
 

• Rådgivning til myndighetene (Olje- og energidepartementet) 

 

• Kunnskapsspredning 

• www.gassnova.no 

 

•  

 

•  

 

 

http://www.gassnova.no/
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Konsekvenser av å være forvaltningsorgan / 

statsforetak: 

• Fra 01.01.05 til 01.01.08 under Arkivloven og Offentlighetsloven  

• Fra 01.01.08 til 01.01.09 ikke under Arkivloven og 

Offentlighetsloven  

• Fra 01.01.09 deler under Offentlighetsloven og deler av 

Arkivloven 

 

Gml. Off. lov og  
Arkivlov 

Deler under ny Off. lov og der igjennom  
deler av Arkivloven 

Ikke under  
noen av lovene 

Forvaltningsorgan Statsforetak 

01.01.05 01.01.08 01.01.09 d.d 
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Offentlighetsloven? Arkivloven? 

Statsforetak er underlagt ”Lov om Offentlighet.” 

Statsforetak er ikke underlagt ”Lov om Arkiv”  

 

-> Er hele statsforetaket underlagt offentlighetsloven? 
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Offentlighetsloven I 

Statsforetak er underlagt den nye Offentlighetsloven jmf. 

§2 c) og d) 

• Vi blir eid av staten 

• OED velger alle medlemmene til øverste organ (som har 

stemmerett) 

 

Forskriften til Offentlighetsloven sier derimot at ”Lova 

gjeld ikkje for desse dokumenta hos sjølvstendige 

rettssubjekt” jmf. §1, tredje ledd, bokstav f)  

”Dokument knytte til forvaltning av statens interesser i CO2-

handteringsprosjekt hos Gassnova SF” 
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Offentlighetsloven II 

Offentlighetslovens § 10, ”Plikt til å journalføre”  

• CO2 prosjektene våre er ikke underlagt 

Offentlighetsloven 

 

Men resten av organisasjonen er det: 

• CLIMIT 

• Generell rådgivning 

• Drift   
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Arkivloven 

Hvilke deler av arkivloven er Gassnova underlagt?  

Tlf til Riksarkivet høst 08: 

• Underlagt Forskriften til arkivloven  

•  §2-6 

•  §2-7 

•  muligens §2-9 
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§2-9 Noark, ikke-Noark 

• Prosjekt dokumentasjonen unntatt offentlighet iht 

forskriften 

• Prosjektene, teknisk dokumentasjon, lite egnet i 

Noark system  

• Besluttet å bruke annet system 
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Konsekvens: 

• Flere systemer, krever klart definert hva som er 

hvor 

• Utfordring hvis skal avleveres  

• Hvis ikke eget system: Manuelt arbeide med å  

skille ut av off.journal 
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Avlevering? I 

• §19 ”Privatarkiv med offentleg tilknyttning” 

• Kan komme og be om arkivene 

• Vi er helt statlig finansiert 

• Ingen egne inntektskilder 

 

• Avlevering, Noark / ikke Noark system… 
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Avlevering? II 

• §20 ”Skifte av status” 

• Fra forvaltningsorgan til Statsforetak  

• Kan pålegges å følge reglene fra tidligere 

• Mulige konsekvenser… 

o Rigid system 

o Ikke tilpasset store tekniske prosjekter 

o Manuelle operasjoner for å tilpasse 
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Dispensasjon fra Norsk standard? 

Veiledning fra Riksarkivet? (§7) 

• Brev fra Kultur- og Kirkedepartementet til Justis- og 

politidepartementet (juli 09) 

• Spør om: 

o Er det hensiktsmessig at selvstendig rettsubjekt må ha 

dispensasjon fra Riksarkivet 

o I hvilken grad Riksarkivaren skal gi veiledning til organ som 

ikke er under hele arkivforskrifta 
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Organ? Hva betyr det? 

• Arkivlova §5… 

• Arkivlova §6… 

• Forskrift til arkivlova §5-3… 
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Oppsummering: 

• Offentleglova virker forskjellig på forskjellige organ 

• Gassnova SF er delvis underlagt Offentleglova, men har 

unntak for CO2 prosjektene 

• De delene som er underlagt Offentleglova er også underlagt 

deler av Arkivlova 

• Ikke helt klart hvilke deler av Arkivlova 

• Uklart hvilke konsekvenser dette kan få totalt sett for bl.a.: 

• Valg av Noark/ Ikke Noark system 

• System som støtter arbeidsprosessene  

• Manuelt merarbeid, som Offentlig journal 

• Avlevering 

• Ikke rett på veiledning? 

• ”Organ”, hva betyr det? 

 

 


