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Etatsstyring 2020 - supplerende tildelingsbrev nr. 1 - etablering av
testfasiliteter for oljevernteknologi på Fiskebøl
1. Innledning
Det vises til tildelingsbrevene til Senter for oljevern og marint miljø (SOMM) og Kystverket,
begge datert 6. januar 2020. I tildelingsbrevene opplyses det om at det skal etableres
testfasiliteter for oljevernteknologi på Fiskebøl som en del av SOMM. Det fremkommer videre
at etatene vil få et felles oppdrag om å igangsette et forprosjekt, og at departementet
kommer tilbake til dette i egen bestilling.
2. Bestilling
Det bes med dette om at SOMM, i samarbeid med Kystverket, utarbeider et forprosjekt hvor
ulike alternativer for testfasiliteter for oljevernteknologi utredes og kostnadsberegnes. Det
skal vurderes om relevante aktører, herunder potesielle brukere, bør trekkes inn i arbeidet.
Forprosjektet skal omfatte både utendørs og innendørs testfasiliteter, og det må vurderes om
utbyggingen kan deles i flere faser og gjennomføres trinnvis. Det er i tillegg en premiss at
testfasilitetene utformes slik at det på sikt kan genereres inntekter fra virksomheten.
Det vises til rapport om etablering av test- og treningsfasiliteter for oljevernteknologi og marin
forsøpling, utarbeidet av SOMM og Kystverket, som ble oversendt departementet 29. mars
2019. I utarbeidelsen av forprosjektet kan det tas utgangspunkt i alternativ 1b (ny innendørs
test-, kurs- og treningsfasilitet for oljevern i is og kulde på Fiskebøl) og alternativ 3b (nytt
innendørs anlegg og storskala/fullskala utendørsanlegg på Fiskebøl) i rapporten.
Som en del av forprosjektet ber vi om en vurdering og anbefaling av en drifts- og
finansieringsmodell som legger til rette for at ulike aktører kan benytte anlegget.
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Samferdselsdepartementet legger til grunn at arbeidet med forprosjektet legges opp og
gjennomføres tilsvarende som for konseptvalgutredninger (KVU) og i henhold til rundskriv R108/19 om krav til utredning, planlegging og kvalitetssikring av store investeringsprosjekter i
staten. Videre må prosjektrapporten beskrive de ulike konseptene og gi en vurdering og
rangering av alternativene. Det må også komme klart fram av rapporten hvilket konsept som
etatene tilrår å gå videre med.
Samfunnsøkonomisk lønnsomhet skal ligge til grunn for vurderingene av konseptene.
Utredningen må gjennomføres i tråd med relevante veiledere, herunder
Finansdepartementets veileder for utarbeidelse av konseptvalgutredninger samt
retningslinjer for samfunnsøkonomiske analyser (rundskriv R-109/14), og DFØs veileder i
samfunnsøkonomisk analyse, tilgjengelig på nettsidene til DFØ (www.dfo.no) og
Concept/NTNU (www.ntnu.no/concept/veiledere) .
3. Fremdrift og frister
Det legges opp til at det avholdes et oppstartsmøte i Samferdselsdepartementet, der det vil
bli anledning til å diskutere innretningen på arbeidet og sortere ut eventuelle uklarheter i
bestillingen. Tidspunktet for møtet avtales nærmere med seniorrådgiver Annichen Printz
Kiernan, tlf. 22 24 64 45, e-post Annichen-Printz.Kiernan@sd.dep.no.
Frist for overlevering forprosjektet til departementet er satt til 1. september 2020.
Med hilsen

Anita Christoffersen (e.f.)
avdelingsdirektør
Annichen Printz Kiernan
seniorrådgiver
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