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Høring- Økt utvinning på norsk kontinentalsokkel. 

Vi viser til brev av 24. september då om høring av Årn-utvalgets rapport om økt utvinning fra 
eksisterende felt på norsk sokkel. 

Fylkesutvalget behandlet saken i sitt møte den 16. november og gjorde følgende enstemmige 
vedtak: 

1. Ved tildeling av nye lisenser må det stilles krav om at lisensgruppen har erfaringer og 
vilje til tiltak for økt utvinning 

2. Dersom økt utvinning krever lemping i disse kravene må saken underlegges en ny 
konsekvensutredning. Dette bør gjøres ved at lisensen må fremlegge en revidert PUD 
(Plan for utbygging og drift) senest når 80 prosent av opprinnelige volum er produsert. 

3. Fylkesutvalget mener det må legges betydelig vekt på å ivareta 	det ytre 
miljø, arbeidsmiljø og klimaeffekter ved vurdering av økt utvinning fra eksisterende 
felt. 

4. Endringer i regelverket for bruk av rigger på norsk sokkel må ikke skje ved lemping i 
kravene til HMS og arbeidsvilkårene ombord. 

5. Fylkesutvalget mener at tiltak for bedre samordning av virksomheten og områder på 
norsk sokkel er fornuftig. 

6. Ny produksjonsteknologi og utstyrsteknologi, samt utvikling av nye EOR (Enhenched 
oil recovery) - metoder er tiltak som bør stimuleres gjennom økt tilgang på 
forskningsmidler og større tilgang på pilotfinansiering. 

7. Det er postivt at Petoro gis større mulighet til å gjennomføre egne utredninger for å 
styrke beslutningsgrunnlaget i vurderingen av økt utvinning fra felt i produksjon. 
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8. I en gjennomgang av kontraktsformer for å stimulere til økt utvinning må det også tas 
inn elementer som er viktig for norsk industri. En slik gjennomgang må sikre lokale og 
regionale leverandørbedrifter oppdragsmuligheter. 

9. Etablering av permanente seismikkabler på havbunnen må ikke skje uten avklaring med 
miljømyndigheter og fiskerorganisasjoner. Dette er nødvendig for å sikre bedre 
sameksistens mellom petroleumsnæringen og andre næringer 

10. Det må stimuleres ytterligere til økt rekruttering til realfag og naturvitenskapelig 
utdanninger for å sikre gode og tilstrekkelig menneskelige ressurser til utvikling av nye 
metoder og tiltak for økt utvinning. 

Dette til orientering og videre behandling. 

ed hilsen 

IMti /UCQ tiW tkt  A5Dyøm Rønning  
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