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Vi viser til brev av 16. oktober 2008 om høring av ny reffieder for PUD og PAD.
Fylkesutvalget behandlet saken i sitt møte den 20. januar og fattet følgende enstemmige vedtak:

"1. Fylkesutvalget mener det er viktig at utbygging og utvinning av petroleumsressursene skal skje i en
nær og god dialog mellom sentrale, regionale, lokale myndigheter og utbygger. For de feltspesifikke
konsekvensutredningene må rettlederen legge opp til prosesser som gir de ulike myndighetsnivå
muligheten for reell uttalemyndighet og påvirkningsmuligheter. Det må ikke være kun utbygger som skal
vurdere nødvendigheten av slik medvirkning fra de ulike myndighetsnivå. Det betyr at rettlederen må
legge til rette for gode prosesser hos høringsorganene.

2. Fylkesutvalget vil understreke at høringsfrist, uten unntak, skal være på minimum 12 uker ifm
høringer av program for konsekvensutredningene og høring av konsekvensutredningene.

3. Tidligere praksis med at Olje-og energidepartementet skal være avsender og mottaker av
høringuttalelsene må gjeninnføres. Praksisen med operatørselskapene som avsender og mottaker må
avvikles. Dette vil sikre en bedre klarhet om hvem som sitter med styringen av større
utbyggingsprosjekter.

4. Regionale myndigheter gjennom fylkeskommunen, som regional utviklingsaktør, må holdes informert
om milepælene før innlevering av PUD og PAD. Det må pålegges utbygger å informere regionale
myndigheter om mulighetsstudiene, konseptstudiene og forprosjekteringen.

5. Stortinget har vedtatt at det ved alle nye feltutbygginger på norsk sokkel skal utredes om kraft fra land
er hensiktsmessig. Tilsvarende krav må gjelde for CO2-håndtering og ilandføring: alle nye
utbyggingsprosjekter, som har en størrelse som krever stortingsbehandling, skal pålegges å utrede
ilandføringsløsninger og løsninger for CO2-håndtering. For utbygginger i Norskehavet betyr det at
vurderinger av ilandføringsmuligheter og kartlegging av områder for deponering av CO2 i
norskehavsregionen må gjennomføres.

6. Fylkesutvalget vil anbefale at det i utkast til ny rettleder, kapittel 3.8, brukes "skal" og ikke "bør"."

Dette til informasjon og videre behandling.

Med hilsen

Asbi einning
Rådg ver
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