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Program for konsekvensutredning for Barentshavet Sør 
Vi viser til brev fra dere datert 24.11.2011 vedrørende forslag til program for konsekvensutredning 
etter petroleumsloven for det tidligere omstridte området vest for avgrensingslinjen i Barentshavet 
sør.  
 
Petro Arctic er en interesseorganisasjon for nordnorsk næringsliv og representerer ca 380 
medlemsbedrifter. Organisasjonen er etablert i Hammerfest, Harstad, Bodø og Sandnessjøen.  
 
Petro Arctic ser det som meget positivt at det nå igangsettes en konsekvensutredning etter 
petroleumsloven med sikte på tildeling og utvinningstillatelse. 

1. Rammebetingelser, overordnet mål 
Petroleumsnæringen er en svært viktig motor for norsk økonomi og utvikling. Det må være en sentral 
målsetting at Norge også i fremtiden skal være en ledende nasjon innen olje- og gassektoren. En 
utvikling av olje- og gassnæringen i nord er en forutsetning for at man skal lykkes med dette. Åpning 
av det tidligere omstridte området vest for avgrensingslinjen er et meget viktig element i denne 
sammenheng. 
 
Tilgang på nye leteområder er nødvendig for å kunne opprettholde produksjon fra norsk sokkel. Et 
fortsatt tilfredsstillende aktivitetsnivå i petroleumsnæringen sikrer arbeidsplasser og utvikling i Norge 
og er av meget stor betydning for norsk økonomi. 
 
En åpning av det aktuelle området vil klart kunne bidra til at petroleumsnæringen utvikler seg til å bli 
en meget viktig basisnæring i nord ved siden av de øvrige basisnæringene. Utviklingen av 
petroleumsnæringen i nord har hittil vært preget av for lav forutsigbarhet og ujevn virksomhet. 
 
Dersom en skal lykkes med å utvikle de nordlige områdene og Norge i petroleumssammenheng og 
skape et innhold i regjeringens nordområdesatsing, er det etter vår mening helt nødvendig med 
stabile og forutsigbare rammebetingelser. Dette innebærer tilgang på de meste prospektive arealer, 
forutsigbarhet og stabilitet i forhold til politiske beslutninger og regelverk, tilfredsstillende 
infrastruktur og utdanningstilbud mv. 
 
Det er av stor næringsmessig og strategisk betydning at det legges opp til en aktiv forvaltning og 
utnyttelse av ressurser i det tidligere omstridte området. 
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Ut fra disse overordnete hensyn og potensial for utvikling uttrykker vi tilfredshet med at det i 
henhold til petroleumslovens paragraf 3-1 er igangsatt en åpningsprosess for det tidligere omstridte 
området i Barentshavet Sør. 

2. Utredningsprogram 
Etter vår oppfatning dekker det skisserte utredningsprogram på en god måte de behov som 
foreligger, krav i forhold til lovverk mv. 
 
Det foreligger etter hvert et omfattende utredningsmateriale og erfaring fra letevirksomhet i andre 
deler av det sørlige Barentshav, og kunnskapsnivået er langt større nå enn da man i 1980 startet 
letevirksomheten Barentshavet. 
 
Petro Arctic vil for øvrig peke på at skipstrafikken gjennom Barentshavet, og ikke 
petroleumsvirksomheten, synes å utgjøre den største miljømessige trusselen for havområdet. 
 
De nærings- og samfunnsmessige ringvirkninger er svært viktig for utviklingen i Nord-Norge. 
Utredningsprogrammet gir grunnlag for å få fram et tilstrekkelig underlag for å utvikle en betydelig 
petroleumsvirksomhet i det tidligere omstridte området vest for avgrensingslinjen i Barentshavet 
sør. Dette materialet vil kunne være et viktig grunnlag for senere konsekvensutredninger i tilknytning 
til utbygging av eventuelle funn. 
 
 
Med vennlig hilsen 
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