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FORSLAG TIL NY VEILEDER FOR PUD OG PAD - MERKNADER

Riksantikvaren viser til deres høringsbrev av 16.10.2008 og utkast til ny veileder for
PUD (plan for utbygging og drift av petroleumsforekomster) og PAD (plan for
anlegg og drift av innretninger for transport og for utnyttelse av petroleum).
Veilederen skal erstatte gjeldende veiledning av 18.5.2000.

Riksantikvaren vil i uttalelsen kun kommentere ivaretakelsen av kulturminnetema i
konsekvensutredninger som inngår i PUD og PAD.

Kulturminnetema er inkludert som ett av de miljøtemaene som skal utredes. Tema er
imidlertid ikke tatt med som en del av regional konsekvensutredning (RKU). Etter
Riksantikvaren syn er kulturminnetema også relevant å behandle i RKU. Vi viser i
den sammenheng til at dette ble gjort i RKU for Nordsjøen og ber om at
kulturminnetema tas med i veilederens omtale av RKU.

Veiledningen som gis om utredning av miljøtema, herunder kulturminner og
kulturmiljø, er svært generelt formulert. For kulturminner foreslås ingen endringer
fra gjeldende veiledning. Selv om veiledningen er svært generell, henvises det ikke
til annen mer detaljert veiledning om tema og det gis ingen oversikter over
faginstitusjoner eller myndigheter som har kompetanse og ansvar for marine
kulturminner m.m.

Riksantikvaren mener ut fra erfaring med gjennomførte konsekvensutredninger for
oljevirksomheten som vi kjenner til, at det nå er et grunnlag for og et behov for å
utarbeide en mer detaljert veiledning om utredning av kulturminnetema i disse
sakene. Det har i den senere tid vært gjennomført undersøkelser av kulturminner i
åpent hav som har gitt ny kunnskap både om forekomster og om metoder for
undersøkelser. Dette arbeidet er i hovedsak gjort i forbindelse med rørledninger til
kontinentet og Stor-Britannia og kraftkabler til kontinentet. Innhold og nivå på hva
som blir gjort av kulturminneutredninger for oljerelaterte tiltak er imidlertid
varierende. I noen tilfeller mangler slike utredninger helt.

På denne bakgrunn anbefaler Riksantikvaren at det utarbeides en kort veiledning om
kulturminneutredninger/-undersøkelser for regionale konsekvensutredninger og for
feltspesifikke utredninger. Denne veiledningen bør redegjøre for hvilke
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kulturminnetyper som kan finnes i områdene, hvilke konsekvenser tiltakene kan ha
og hvordan konflikter kan unngås. Videre må det redegjøres for metoder og
samarbeidsformer for å gjennomføre undersøkelser. Til sist bør det redegjøres for
aktuelt lovgrunnlag og hvilke myndigheter og faginstanser som har ansvar og
kompetanse. Underlagsrapporten som Norsk Sjøfartsmuseum utarbeidet til regional
konsekvensutredning for Nordsjøen gir den mest oppdatert oversikt over alle de
nevnte forhold.
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