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Høringssvar fra NHO i Nord-Norge til forslaget til program for 

konsekvensutredning etter petroleumsloven for det tidligere omstridte området 

vest for avgrensningslinjen i Barentshavet sør 

 

 

NHO i Nord-Norge viser til departementets brev datert 24.11.2011 og forslaget til program 

for konsekvensutredning av det tidligere omstridte området vest for avgrensningslinjen i 

Barentshavet sør. NHO i Nord-Norge støtter seg faglig bl.a. til innspill fra OLF og refererer i 

sin helhet til vår landsforenings høring, men vektlegger noen punkter. 

 

Oppsummering 

NHO i Nord-Norge mener at det foreslåtte programmet i hovedsak er godt. Vi vil likevel 

peke på noen områder hvor det er behov for å justere programmet. Spesielt vil vi understreke 

at programmet må vurdere de positive virkningene av en eventuell åpning på lik linje med 

mulige negative virkninger. 

 

NHO Nord-Norges kommentarer til utredningen kan oppsummeres slik: 

 

1. Alle sentrale kunnskapsbehov som ikke tidligere er dekket må tas med (inkl. all 

relevant, ny informasjon og nye forskningsresultater). 

2. Både de positive og negative virkningene av petroleumsaktivitet i området må 

utredes. 

3. De samfunnsmessige konsekvensene bør være en sentral del av utredningen. 

4. Industrien/næringslivet bør få gi innspill til de scenarioene Oljedirektoratet skal 

utarbeide. 

5. Departementet bør se til at det i så stor grad som mulig blir klarlagt hvilken 

bakgrunnsinformasjon som er tilgjengelig om naturressurser og sårbarhet på 

russisk side, og at dette blir tatt hensyn til i utredningene. 

6. Det bør klargjøres hvordan forholdet til Espoo-konvensjonen skal ivaretas, 

særlig i forbindelse med konsekvensutredninger for konkrete 

utbyggingsprosjekt. 

7. Det bør beskrives hvordan overvåkingen av skipstrafikken i området kan 

utvikles videre ved etablering av petroleumsaktivitet. 
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8. Utredningen må omtale de tekniske og økonomiske krav som må stilles til 

lokaliteter for baser og ilandføringssteder. 

9. Departementet bør legge vekt på at det skilles mellom begrepene «verdifull» og 

«sårbar», og at det ved bruk av sårbarhetsbegrepet også defineres hva en ressurs 

eller forekomst er sårbar for. 

10. Departementet bør vurdere om samarbeidspotensialet med Russland og hvilke 

muligheter dette gir for Barentsregionen også skal tas med i utredningen.  

11. Departementet bør se til at industrielle utredningsmiljøer også deltar i 

utredningene. 

 

 

Generelle kommentarer 

Det tidligere omstridte området vest for den nye grenselinjen i det sørlige Barentshavet 

utgjør et betydelig areal. NHO mener at petroleumsvirksomhet i dette området kan bli svært 

viktig for utviklingen av petroleumsnæringen i Norge, for det norske samfunnet i et 

langsiktig perspektiv, og for utviklingen av industri og bosetting i den nordligste delen av 

landet.  

 

NHO vil påpeke viktigheten av at utredningen innrettes slik at fokus rettes mot det aktuelle 

området, både når det gjelder miljøspørsmål, aktiviteter og virkninger. Forholdene langs 

kysten varierer og det er viktig at utredningen dekker de spesifikke kunnskapsbehovene som 

gjelder for dette området. 

 

NHO vil også påpeke at valg av utredningsaktører er viktig for kvalitet og bredde i 

utredningsarbeidet. Det er viktig at industrielle utredningsmiljøer deltar i utredningene.  

 

NHO er opptatt av næringslivets muligheter i nord. Det er derfor viktig at en grundig 

gjennomgang av de samfunnsmessige konsekvensene må være en sentral del av utredningen. 

Erfaringen fra andre steder viser at det kan skapes betydelige lokale ringvirkninger av 

petroleumsvirksomheten i et område, dersom det legges til rette for det. Effekten for 

landsdelen av at sentrale aktører er til stede i «olje- og gassklynger» som Hammerfest, 

Harstad og Helgeland bør belyses. Signaleffekten av de tiltak myndighetene selv kan 

iverksette med å gå foran og styrke egen tilstedeværelse i landsdelen bør også inkluderes. 

Det tilleggspotensialet for lokal og regional aktivitet i Nord-Norge som kan følge av at olje- 

og gassindustrien utvikler seg også på russisk side, bør tas med i utredningen. Effekten på 

næringslivet og bosetting i Finnmark med vekt på Øst-Finnmark må vies spesiell 

oppmerksomhet. Nye mulige base- og ilandføringssteder må baseres på kunnskap og 

utredninger om dybde- og strømforhold, innseilingleder og havnebasseng, arealbehov på 

land, nødvendig infrastruktur og meteorologiske forhold. 

 

NHO oppfordrer departementet til å vurdere samarbeidspotensialet med Russland og hvilke 

muligheter dette gir for hele Barentsregionen. 
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Avslutning 

NHO i Nord-Norge mener at det er viktig at dette området blir gjenstand for en 

konsekvensutredning som tar høyde for de særegne forhold i nord. Store avstander, tynt 

befolkede områder og et næringsliv som krever god planlegging og tilrettelegging fra både 

myndigheter og samfunn for å kunne delta og levere til petroleumsvirksomheten er viktige 

hensyn. Vi vil derfor understreke at konsekvensutredningen må legge til rette for en helhetlig 

og balansert vurdering, slik at både positive og negative virkninger av en åpning for 

petroleumsvirksom i dette området kan legges til grunn for Stortingets beslutning. 

 

 

 

 

 

Med hilsen  

 

 

 

NHO Nord-Norge 

 

 

 

 

 

Marit Helene Pedersen/s/  Trond Skotvold        Odd Henriksen 

Regiondirektør Finnmark                        Regiondirektør Troms       Regiondirektør Nordland 


