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Arbeidsdepartementets høringssvar - forslag til program for 
konsekvensutredning etter petroleumsloven for området vest for 
avgrensningslinjen i Barentshavet sør 

Arbeidsdepartementet viser til Olje- og energidepartementets brev 24. november 2011 
om høringsprosess for forslag til program for konsekvensutredning etter 
petroleumsloven for det tidligere omstridte området vest for avgrensningslinjen i 
Barentshavet sør. 

Arbeidsdepartementet har bedt om Petroleumstilsynets vurdering. Petroleumstilsynet 
hadde følgende kommentarer: 

"I utredningsprogrammet, ref kap 3 "Forslag til utredningsprogram", vil det etableres 
scenarier/ fremtidsbilder for eventuell petroleumsvirksomhet i området. I vurderingene må 
en for alle fasene (utforskning,  utbygging, produksjon, avslutning av virksomhet) ta hensyn 
til områdespesifikke forhold som kan variere betydelig innen åpningsområdet. I tillegg til 
de områdespesifikke forholdene som er nevnt ber vi om at man også tar med aktuelle 
forhold som er omtalt i rapporten "Technology and Operational Challenges for the High 
North. Denne er utarbeidet av IRIS og Universitetet i Stavanger på oppdrag fra 
Petroleumstilsynet. httlx//www.fitil. no4effile.VhV/PDF/hi Rh-north.fidf I utredningen bør 
en også gjennomgå resultatene for Barents 2020 for å identifisere  relevante forhold for 
etableringen av schearier/ fremtidsbilder. Det samme gjelder for underlagsrapporter som 
Ptil utarbeidet ifm oppdatering av forvalgingsplanen for det marine miljø i Barentshavet 
og havområdene utenfor Lofoten httlx//www.Vtitno/nyheter/fitils-underlagsrafifiorter-for- 
oPfidateriwn-av-forvaltninRsblanen-for-barentshavet-og-lofoten-article6828-24.html. 
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Det kan synes som om iskartet som brukes på side 13 i forslag til program er noe 
optimistisk. Grunnen til dette er at kartet gjenspeiler de siste 2-3 årene, men det er ikke gitt 
at det er fornuftig å være så optimistisk for planlegging på lengre sikt. Vi viser spesielt til 
figur 5 i forslag til program samt til figur 5 i NORSOK N-003 
(http://www.standard.no/PageFiles/1149/N-003e2.pdf  side 27). I tillegg er isfiell 
uteglemt — se for eksempel figur 6 i NORSOK N-003 
(httP://www.standard.no/PageFiles/1149/N-003e2.fidf  side 27." 

Arbeidsdepartementet har ikke kommentarer utover dette. 

Med hilsen 

--i,-Ji 
Torkel Sandegren (e.f.) 
avdelingsdirektør 

 

Helga Sjøl Grimstad 
rådgiver 
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