
DET KONGELIGE 
MILJØVERNDEPARTEMENT 

Olje- og energidepartementet 
Postboks 8148 Dep 
0033 OSLO 

Deres ref 	 Vår ref 
11/01048-1 	 201200615 

Dato 	0 1 MAR 2012 

Forslag til program for konsekvensutredning, tidligere omstridt 
område i Barentshavet sør - høringsuttalelse 

Vi viser til oversendelse fra Olje- og energidepartementet datert 24. november 2011 
med forslag til program for konsekvensutredning etter petroleumsloven for åpning av 
petroleumsvirksomhet i det tidligere omstridte området vest for avgrensningslinjen i 
Barentshavet sør. 

Utredningsområdet inneholder områder med sårbare miljøverdier. Samtidig medfører 
tidvis vanskelige naturforhold beredskapsmessige utfordringer. 
Miljøverndepartementet ønsker generelt å påpeke at det må gjøres grundige 
vurderinger av miljømessige virkninger av petroleumsaktivitet i dette området før 
eventuell åpning med sikte på tildeling av utvinningstillatelser. 

Det er generelt lite kunnskap om miljøforhold og naturressurser i utredningsområdet, 
noe som kan gjøre det vanskelig å vurdere konsekvenser av petroleumsvirksomhet og 
eventuelle akutte utslipp i området. Innhenting av oppdatert kunnskap og miljøfaglige 
vurderinger fra forsknings- og overvåkingsprogrammer vil være viktig i arbeidet med 
konsekvensutredningen. Særlig kunnskapen om sjøfugl, bunnlevende organismer, 
ulike typer fisk og iskantsamfunn bør forbedres i utredningsområdet. Begrensningene i 
kunnskapsgrunnlaget bør tydeliggjøres i konsekvensutredningen, jf. også kravet til 
kunnskapsgrunnlaget i naturmangfoldloven § 8. Det er videre viktig at den samlede 
påvirkningen på området vurderes ved planlegging av ny aktivitet, jf. 
naturmangfoldloven § 10. Vurderinger av samlet belastning bør sees i sammenheng 
med forventet økende påvirkning på arter og økosystemer som følge av 
klimaendringer, tap av sjøis og havforsuring. 
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Miljøverndepartementet vil særlig påpeke at det er utfordringer knyttet til mulighetene 
for å ivareta en tilfredsstillende beredskap mot akutt forurensning i dette området. I de 
kystnære områdene vil det være korte avstander til land, og drivtiden før et eventuelt 
utslipp når sårbare miljøverdier vil kunne være kort. I andre deler av området vil det 
kunne være store avstander til nødvendig beredskapsutstyr, samt mulighet for oljedrift 
mot iskanten. Det bør etableres tilstrekkelig med scenarioer, som dekker hele 
spekteret av plausible utbyggingsalternativer, lokaliseringer og hendelsesforløp som 
innebærer miljørisiko knyttet til akutt forurensning. 

Petroleumsvirksomhet i utredningsområdet vil kreve forsyning av energi. 
Utredningsprogrammet legger opp til at det utredes prognoser for utslipp til luft, 
vurdering av utslippsreduserende tiltak og områdebetraktning knyttet til kraft fra land. 
Det bør gjøres en grundig vurdering av muligheter for løsninger med kraft fra land, og 
mulighetene for samordnet kraftforsyning mellom felt, for å redusere utslippene til luft. 
Det bør også redegjøres for hvordan åpning av området vil påvirke prognoser for 
nasjonale klimagassutslipp. 

For øvrig viser Miljøverndepartementet til høringsuttalelsene fra Klima- og 
forurensningsdirektoratet, Direktoratet for naturforvaltning, Statens strålevern, og 
Norsk Polarinstitutt. 

Med hilsen 

Lt). 
Per W. Schive (e.f. 
avdelingsdirektør cfic 	/1/11 '7‘ 
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