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Kommentarer knyttet til prosessen rundt Forvaltningsplanen for 
Barentshavet - Lofoten samt «kravet» om konsekvensutredning etter 
petroleumsloven av områdene Nordland VI, VII og Troms II 
 
 
Undertegnede viser til prosessen rundt oppdateringen av Forvaltningsplanen for Barentshavet 
og havområdene utenfor Lofoten, samt den pågående debatten om konsekvensutredning av 
havområdene utenfor Lofoten og Vesterålen i henhold til petroleumslovens § 3-1. 
 
1. Når det gjelder høringsuttalelsene fra kommunene i Lofoten m.fl., så har de fleste landet på 
et slags krav om at det må iverksettes en konsekvensutredning etter petroleumsloven for å 
skaffe til veie mer kunnskap. Det er viktig å understreke at det var Lofotrådet og Vesterålen 
Regionråd som fremmet dette kravet kort tid etter at det faglige grunnlaget ble presentert 15. 
april. På den måten la regionrådene et viktig strategisk premiss for behandlingen av 
høringsuttalelsene i de respektive kommunene i Lofoten og Vesterålen: Når hver kommune 
skulle behandle sin uttalelse, var innstillingen allerede på plass i sakspapirene i form av kravet 
om konsekvensutredning fra regionrådene. På den måten ble fokuset til en viss grad forflyttet 
fra selve Forvaltningsplanen og det faglige grunnlaget – til et spørsmål om ja eller nei til 
konsekvensutredning etter petroleumsloven. Ettersom mange oljetilhengere langt på vei har 
lyktes med å vri spørsmålet om konsekvensutredning til et spørsmål om ja eller nei til mer 
kunnskap, har resultatene blitt deretter. De fleste i kommunestyrene i Lofoten har stemt for en 
slik utredning, trolig fordi dette var innstillingen i sakspapirene, og fordi det trolig var mange 
som kviet seg for å si nei til en prosess som man oppfattet som ren kunnskapsinnhenting. Sagt 
med andre ord: Forut for saksbehandlingen i de respektive kommunestyrene, var det allerede 
sådd sterke premisser som talte for det utfallet man faktisk fikk. 
 
2. Kravet om konsekvensutredning etter petroleumsloven, begrunnes av de fleste aktørene 
som et krav om mer kunnskap. Fra et logisk ståsted, innfrir man dette kravet selv om den 
videre kunnskapsinnsamlingen skulle skje innenfor rammene av det videre arbeidet med 
Forvaltningsplanen. Det forutsetter imidlertid at man gjennom det framtidige 
Forvaltningsplanarbeidet etablerer et langt sterkere fokus på samfunnsmessige og sosiale 
aspekter og virkninger rundt de næringsinteressene som planen omfatter. 
 
3. I framtiden må det kommuniseres enda tydeligere at Forvaltningsplanen for havområdene 
dreier seg om kunnskapsinnsamling og utredninger, som langt på vei er mye grundigere enn 
tidligere konsekvensutredninger etter petroleumsloven som er gjennomført. Det bør også 
kommuniseres enda skarpere at en konsekvensutredning etter petroleumslovens § 3-1 er en 
formalisert åpningsprosedyre for petroleumsvirksomhet i nye havområder.  
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