
Vedtekter for Gassnova SF 

§ 1 Foretakets navn 

Foretakets navn er Gassnova SF. 

§ 2 Formål 

Gassnova SF har som formål å forvalte statens interesser knyttet til CO2-håndtering 

(teknologiutvikling, fangst, transport, injeksjon, lagring av CO2), og å gjennomføre de 

prosjekter som foretaksmøtet bestemmer. Det er en målsetting at foretakets arbeid skal 

resultere i kostnadsreduksjoner knyttet til CO2-håndtering. 

Gassnova SF skal gi råd til Olje- og energidepartementet i forhold til spørsmål 

vedrørende CO2-håndtering. 

Gassnova SF skal legge til rette for at statens deltakelse i CO2-håndteringsprosjekter 

kan nyttiggjøres best mulig av staten eller statlig eide enheter. 

Gassnova SF skal bidra til gjennomføring av "CLIMIT-programmet". 

Gassnova SF har ikke erverv til formål. 

§ 3 Foretakets forretningskontor 

Gassnova SFs forretningskontor er i Porsgrunn kommune. 

§ 4 Foretakets eier 

Gassnova SF hører inn under Olje- og energidepartementet. 

§ 5 Innskuddskapital 

Statens innskudd i Gassnova SF er på kr 10 000 000. 

§ 6 Styret 

Gassnova SF ledes av et styre på minst 3 medlemmer.  

Styrets leder velges av foretaksmøtet. De ansattes styrerepresentasjon og observatør 

velges av og blant de ansatte etter statsforetakslovens § 20. 

Har de ansatte styrerepresentasjon, skal styret ha minst 5 medlemmer.  

Styrets medlemmer velges for inntil to år. 

§ 7 Signatur 

Foretakets firma tegnes av to styremedlemmer i felleskap, hvorav styrets leder er den 

ene. Styret kan meddele prokura. 



§ 8 Foretaksmøte 

Ordinært foretaksmøte holdes hvert år innen utgangen av juni måned. Foretaksmøtet 

holdes i Oslo eller Porsgrunn. 

§ 9 Styrets foreleggelsesplikt og foretaksmøtets beslutning 

Foretaksmøtet skal behandle følgende saker:  

1. Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning for Gassnova SF, herunder anvendelse 

av årsoverskudd eller dekning av årsunderskudd. 

2. Valg av revisor for og godkjennelse av årsregnskap for Fond for CO2-håndtering.  

3. Andre saker som etter lov eller vedtekter hører under foretaksmøtet. 

4. Alle saker som må antas å ha prinsipielle eller politiske sider av betydning, eller som 

kan få vesentlige samfunnsøkonomiske eller samfunnsmessige virkninger.   

Styret skal underrette departementet om saker som etter punktene 1.-4. skal forelegges 

foretaksmøtet.  

Foretaksmøtet avgjør om det vil ta styrets fremlegg til etterretning eller godkjenne eller 

endre det. 

Ekstraordinært foretaksmøte avholdes når departementet, styret eller revisor finner det 

nødvendig. 

Dersom styrende organer i et samarbeid hvor Gassnova SF deltar skal avgjøre en sak 

som omfattes av særlige stemmeregler med rett for foretaket til å avgi stemme etter 

vedtak i foretaksmøte, skal styret forelegge saken for foretaksmøte før foretaket avgir 

stemme i saken. Har slike styrende organer fattet vedtak som vil være i strid med vilkår 

og krav i myndighetsbestemte tillatelser eller norsk politikk innenfor CO2-håndtering, 

skal styret forelegge saken for foretaksmøtet. 

§ 10 Forholdet til "CLIMIT-programmet" 

Gassnova SF skal i fellesskap med Norges forskningsråd utføre sekretariatsfunksjonen 

for "CLIMIT-programmet". Beslutninger under programmet tas av et programstyre 

som oppnevnes av Olje- og energidepartementet og Forskningsrådet. Rammer for 

bruken av midler fra Fond for CO2-håndtering er nedfelt i vedtektene for fondet. 

§ 11 Finansiering, regnskap og revisjon 

Foretakets drift finansieres over statsbudsjettet. Foretaket har ikke adgang til å oppta 

lån eller stille garanti uten særskilt fullmakt fra Stortinget. 

Avlønning i foretaket baseres på statens lønnsordning inkludert 

tjenestepensjonsordning. 



Regnskap for statens deltakerandeler skal føres i samsvar med økonomireglement for 

staten som er fastsatt ved Kongelig resolusjon og økonomiinstruks fastsatt av Olje- og 

energidepartementet. 

I forhold til regnskap for statens deltakerandeler, vil reglene om Riksrevisjonens 

kontroll i Lov om Riksrevisjonen få anvendelse. 

§ 12 Lederlønnserklæring 

Styret skal utarbeide en erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til 

ledende ansatte. Denne tas inn som en note i årsberetningen. Erklæringen skal ha det 

innhold som er angitt i allmennaksjelovens § 6-16a, og skal behandles på tilsvarende vis 

på selskapets ordinære foretaksmøte. Det vises til allmennaksjelovens § 5-6 tredje ledd. 


