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Saksopplysninger:
Bakgrunn og problemstilling
I 2010 skal Regjeringen fremme sak for Stortinget om revdering/oppdatering av den 
helhetlige forvaltningsplanen for Barentshavet – og havområdene utenfor Lofoten.
I Lofotrådsmøte i Nusfjord den 28.- 29. april 2010 ble det behandlet sak vedrørende krav om 
konsekvensutredning etter at regjeringen hadde tatt stilling til forvaltningsplanen. Etter 
forslag fra Hugo Bjørnstad med tilleggsforslag fra Arnfinn Ellingsen ble det fattet slikt vedtak i 
Lofotrådet:

”Lofotrådet krever at Regjeringen setter i gang konsekvensutredning etter petroleumslovens 
§ 3.1 av Nordland VI,VII og Troms II etter at det er tatt stilling til forvaltningsplanen.

Det er en klar forutsetning fra Lofotrådets side at konsekvensanalysen skal inneholde 
samfunnsmessige vurderinger av innvirkning av petroleumsaktivitet på lokalsamfunn, 
herunder næringsliv og miljø og for befolkningen generelt.”

Miljøverndepartementet vil i samarbeid med andre berørte departementer arrangere en åpen 
høringskonferanse om oppdateringen av den helhetlige forvaltningsplanen for Barentshavet
– Lofoten. På konferansen vil det bli presentert et oppdatert faglig grunnlag for 
forvaltningsplanen og dette vil være utgangspunktet for presentasjoner og diskusjoner.
Konferansen avvikles i Svolvær 7.- 8. juni 2010. Flere ministre vil delta på konferansen.

Konklusjon
Da oljevirksomhet utenfor Lofoten kan ha stor betydning for Røst kommunes befolkning og 
næringsliv både positivt og negativt, vil det være av betydning at kommunens politikere og 
befolkning engasjerer seg i debatten rundt en framtidig forvaltning av havområdene rundt 
Lofoten, Vesterålen, Senja og Barentshavet. For å få til en balansert debatt og riktige 
avgjørelser er det viktig at vi skaffer tilveie tilstrekkelig kunnskap om utviklingsmuligheter av 
lokalsamfunn, herunder også konsekvenser dersom noe skulle gå galt ved en eventuell 
aktivitet. Det vil være viktig at kommunen er representert på konferansen i Svolvær. I tillegg 
bør det gå en oppfordring til næringslivet og fiskerne om også å delta eller vise engasjement. 
Konferansen i Svolvær er en åpen høringskonferanse.



Rådmannens innstilling:
Røst kommunestyre har behandlet Lofotrådets krav om å sette i gang arbeidet med 
konsekvensutredning etter petroleumslovens § 3.1 av Nordland VI,VII og Troms II etter at 
det er tatt stilling til forvaltningsplanen og understreker at det er en klar forutsetning fra 
kommunens side at konsekvensanalysen skal inneholde samfunnsmessige vurderinger av 
innvirkning av petroleumsaktivitet på lokalsamfunn, herunder næringsliv og miljø og for 
befolkningen generelt.
Den samfunnsmessige analysen må komme før konsekvensanalysen.

Røst kommunestyre oppfordrer kommunens næringsliv, fiskere og andre interessenter om å 
delta på den åpne høringskonferansen om forvaltningsplanen i Svolvær den 8. juni 2010. 

Gjermund Molund
Rådmann
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KS-040/10 Vedtak:
Rådmannens innstilling:
Røst kommunestyre har behandlet Lofotrådets krav om å sette i gang arbeidet med 
konsekvensutredning etter petroleumslovens § 3.1 av Nordland VI,VII og Troms II 
etter at det er tatt stilling til forvaltningsplanen og understreker at det er en klar 
forutsetning fra kommunens side at konsekvensanalysen skal inneholde 
samfunnsmessige vurderinger av innvirkning av petroleumsaktivitet på lokalsamfunn, 
herunder næringsliv og miljø og for befolkningen generelt.
Den samfunnsmessige analysen må komme før konsekvensanalysen.

Røst kommunestyre oppfordrer kommunens næringsliv, fiskere og andre 
interessenter om å delta på den åpne høringskonferansen om forvaltningsplanen i 
Svolvær den 8. juni 2010. 

Nytt forslag fra Terry Torsteinsen:
Røst kommunestyre krever at regjeringen ikke setter i gang konsekvensutredning 
etter petroleumslovens § 3.1 av Nordland VI,VII og Troms II. Det understrekes 
allikevel at det er en klar forutsetning fra kommunens side at en eventuell
konsekvensanalysen skal inneholde samfunnsmessige vurderinger av innvirkning av 
petroleumsaktivitet på lokalsamfunn, herunder næringsliv og miljø og for 
befolkningen generelt.
Den samfunnsmessige analysen må komme før konsekvensanalysen.

Røst kommunestyre oppfordrer kommunens næringsliv, fiskere og andre 
interessenter om å delta på den åpne høringskonferansen om forvaltningsplanen i 
Svolvær den 8. juni 2010. 

Det stemmes alternativt.
Nytt forslag fra Terry Torsteinsen vedtatt med 8 mot 1 stemme.




