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Formannskapets behandling: 
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Innstillingen vedtatt enstemmig. 

Formannskapets vedtak: 

Alta kommune stiller seg positiv til åpning av Barentshavet Sør til olje- og gassleting, da det 
kun er med jevn tilførsel av leteareal at landet opprettholder kompetanse- og aktivitetsnivået i 
en stor og viktig næringen. 
For Nordområdene spesielt vil nye leteareal her øke aktiviteten i nord, og dette vil være med 
på å sikre vekst og utvikling i fylket. 

Alta kommune påpeker derimot viktigheten av følgende områder i konsekvensutredning: 

1. Konsekvenser økt petroleumsvirksomhet vil ha for samfunnet. Alta — en av landets 
sterkest voksende byer, og som største by i Finnmark, med høgskole og god 
infrastruktur vil være i infiuenseområdet for utvidet virksomhet i Barentshavet, og må 
således inngå i konsekvensutredningen. 

2. Ulike scenarier for transportløsninger må utredes og konsekvenser for ilandføring 
eller forlengelse av gassrørsledningen må avklares ift ringvirkninger og 
næringsvirksomhet de ulike alternativer gir. 

3. Kraftsituasjonen må utredes godt, og konsekvenser ift elektrifisering må avdekkes. 
4. All aktivitet i Barentshavet må ansees som kystnært og da blir kystnær bredskap 

spesielt viktig — både ift oljeinstallasjoner og økt skipstrafikk langs kysten. 



Saksfremlegg 

Saksnr.: 	12/9-2 
Arkiv: 	U22 &13 
Sakbeh.: 	Berit Erdal 
Sakstittel: 	PROGRAM FOR KONSEKVENSUTREDNING BARENTSHAVET 

SØR 

Planlagt behandling: 
Formannskapet 

Innstilling: 

Alta kommune stiller seg positiv til åpning av Barentshavet Sør til olje- og gassleting, da det 
kun er med jevn tilførsel av leteareal at landet opprettholder kompetanse- og aktivitetsnivået i 
en stor og viktig næringen. 

For Nordområdene spesielt vil nye leteareal her øke aktiviteten i nord, og dette vil være med 
på å sikre vekst og utvikling i fylket. 

Alta kommune påpeker derimot viktigheten av følgende områder i konsekvensutredning: 

1. Konsekvenser økt petroleumsvirksomhet vil ha for samfunnet. Alta — en av landets 
sterkest voksende byer, og som største by i Finnmark, med høgskole og god 
infrastruktur vil være i infiuenseområdet for utvidet virksomhet i Barentshavet, og må 
således inngå i konsekvensutredningen. 

2. Ulike scenarier for transportløsninger må utredes og konsekvenser for ilandføring 
eller forlengelse av gassrørsledningen må avklares ift ringvirkninger og 
næringsvirksomhet de ulike alternativer gir. 

3. Kraftsituasjonen må utredes godt, og konsekvenser ift elektrifisering må avdekkes. 
4. All aktivitet i Barentshavet må ansees som kystnært og da blir kystnær bredskap 

spesielt viktig — både ift oljeinstallasjoner og økt skipstrafikk langs kysten. 

Saksopplysninger: 
Vedlegg: 
Høringsdokument Planprogram Barentshavet Sør 

Innledning 
Olje- og energidepartementet har, iht petroleumsloven §3-1, igangsatt åpningsprosess for 
Barentshavet Sør som ligger vest for delelinjen i Barentshavet. Apningsprosessen inkluderer 
en konsekvensutredning som har til hensikt å skaffe et grunnlag for å avveie ulike interesser 
og forhold av betydning av åpning; nærings- og miljømessige virkninger, evt forurensning, 
Økonomiske og sosiale virkninger. 



I denne omgang er det program for konsekvensutredningen som er på høring, og senere vil 
konsekvensutredningen i seg selv sendes på høring. 

Frist for høringsuttalelse er 29.februar. 

Vurdering: 

Oljedirektoratet har igangsatt geologisk kartlegging og innsamling av seismikk i området, og 
dette vil gi et grunnlag for å vurdere potensiale for petroleumsressurser i området. 

Dette vil ha stor betydning ift om det blir åpning eller ei, og vil også bli brukt ift å etablere 
flere mulige scenarier som igjen legger grunn for konsekvensutredningen. Det er i dag 
betydelig usikkerhet om forventede petroleumsressurser i området. 

Det er flere områder som skal utredes, og de fleste områder synes dekket opp. Det er derimot 
noen områder som vi bør påpeke. 

Virkningen åpning og eventuelt funn i Barentshavet Sør vil få for samfunnet blir viktig. For 
Alta sin del, som Finnmarks desidert største by og i sterk vekst — hva vil dette ha av 
innvirkning på vår by? Det er definitivt ikke slik at det kun er kystnære samfunn som 
påvirkes av en økning i petroleumsvirksomheten i nord. 

Alta er en by i sterk vekst, med en fordelaktig demografi og et sterkt næringsliv. Vil vi i 
fremtiden oppleve knapphet på arbeidskraft og hva vil ytterligere vekst i regionen ha å si på 
boligmarkedet? Hvordan innvirker dette på behovet for tradisjonelle yrkesgrupper som helse, 
skole med mer? 

Andre forhold som blir viktig er transportløsninger og evt ringvirkninger/betydning for de 
ulike valg man har — ilandføring, gassrørsledning. 

Videre vil kraftsituasjon og tanker om elektrifisering fra land utredes nøye ift hva dette vil 
ha å si for kapasiteten i regionen. 

Og av stor viktighet for Finnmark vil kystnært beredskap være. Olje og gassvirksomheten i 
Barentshavet er forholdsmessig nært lang og et oljeutslipp vil raskt nå kysten. Det være seg 
fra olje&gassinstallasjon eller økt skipstrafikk langs kysten. 

Konklusjon: 
Alta kommune bør påpeke viktigheten av de nevnte områder, og spesielt få med Alta som 
influenseområde ift utvidet petroleumsvirksomhet. 

Bjørn-Atle Hansen 	 Berit Erdal 
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