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Høring - Konsekvensutredning i åpningsprosessen for 

petroleumsvirksomhet i havområdene ved Jan Mayen 
 

Landsorganisasjonen i Norge (LO) har mottatt ovennevnte høring til uttalelse. 

 

Det er nå 18 år siden åpning av et større område på norsk sokkel. Åpning av nytt areal er 

nødvendig for den langsiktige aktiviteten. Det tar normalt lang tid fra åpning av nytt areal til 

aktivitet materialiserer seg ved utbygging av funn. Norge har lykkes med å bygge opp en 

verdensledende leverandørindustri basert på utvikling av kunnskap og teknologi på norsk 

sokkel.  

 

LO vil igjen understreke vår støtte til regjeringens perspektiv for næringen slik det er 

presentert  i stortingsmeldingen ”En næring for fremtiden”. Ambisjonene for olje- og 

gassproduksjonen forutsetter  at nye områder åpnes, og vi støtter derfor regjeringens arbeid 

for åpning av et nytt areal ved Jan Mayen. 

 

Nye utfordringer til sikker drift 

Petroleumsaktivitet ved Jan Mayen er krevende. Mørke, is, de lange avstandene ut til området 

og den aktive geologien stiller nye krav til sikkerhet for mannskap og  installasjonene.  

 

LO forutsetter at petroleumsvirksomhet ved Jan Mayen skal driftes med like god sikkerhet 

som resten av norsk sokkel. Konsekvensutredningen har startet arbeidet med å konkretisere 

utfordringene. Den gir ikke svar på hvordan de skal håndteres.  

 

LO mener det bør være en premiss før tildeling av blokker i dette området at løsningene for 

sikker drift er utarbeidet og utviklet før den relevante aktiviteten har startet. Det er lang 

tradisjon i Norge for at industrien, arbeidstakerne og myndighetene finner gode løsninger. LO 

er kjent med at næringen har startet arbeidet med utvikling av sikkerhetsstandarder og 

løsninger for området.   

 

Sikkerhetsstandardene på norsk sokkel er utviklet i et treparts samarbeid og LO forutsetter at 

partene i arbeidslivet sammen med Arbeidsdepartementet og Ptil utvikler gode standarder og 

løsninger for arktisk petroleumsutvinning.  
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LO mener regjering og storting bør følge dette arbeidet nøye og klart signalisere at 

sikkerhetsnivået skal ligge på samme nivå som resten av norsk sokkel.  

 

 

 

Med vennlig hilsen 

LANDSORGANISASJONEN I NORGE 

 

 

Gerd Kristiansen 
(sign.) 

 

 Grethe Fossli 
 (sign.) 

 

 

Saksbehandler: Olav H. Lie 

 
Dette brevet er godkjent elektronisk i Landsorganisasjonen i Norge og har derfor ingen signatur. 
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