
Meld. St. 41
(2012–2013)

Melding til Stortinget

Tilleggsmelding til Meld. St. 36 (2012–2013) 
Nye muligheter for Nord-Norge – 

åpning av Barentshavet sørøst 
for petroleumsvirksomhet

Tilråding fra Olje- og energidepartementet 7. juni 2013, 
godkjent i statsråd samme dag. 

(Regjeringen Stoltenberg II)

1 Bakgrunn

Regjeringen la 26. april 2013 frem Meld. St. 36 
(2012–2013) Nye muligheter for Nord-Norge – 
åpning av Barentshavet sørøst for petroleums-
virksomhet. Stortingsmeldingen er til behandling 
i Stortinget.

Innholdet i Meld. St. 36 (2012–2013) ligger 
fast. Det skjedde imidlertid en feil i trykkeproses-
sen. For å rette opp denne feilen fremmer regje-
ringen denne tilleggsmeldingen.

2 Endring i Meld. St. 36 (2012–2013)

Det vises til Meld. St. 36 (2012–2013) Nye mulig-
heter for Nord-Norge – åpning av Barentshavet 
sørøst for petroleumsvirksomhet.

Som følge av en feil i trykkeprosessen er det 
behov for å rette opp teksten på side 38 i Meld. St. 
36 (2012–2013). Teksten på side 38 skal lyde:

”Regjeringen vil:
1. Åpne Barentshavet sørøst for petroleums-

virksomhet.

2. Fastlegge de helhetlige rammene for petro-
leumsvirksomhet i forvaltningsplanene for 
hvert havområde. Ved oppdatering av for-
valtningsplanen for Barentshavet, behand-
les Barentshavet sør og Barentshavet sør-
øst som ett område. For Barentshavet sør-
øst legges det til grunn de samme ram-
mene for petroleumsvirksomhet som for de 
allerede åpnede områdene i Barentshavet 
sør. I områdene ved iskanten og polarfron-
ten skal det ikke igangsettes petroleums-
virksomhet nå. Spørsmålet om petroleums-
virksomhet ved iskanten og polarfronten vil 
bli vurdert på nytt i forbindelse med neste 
oppdatering av forvaltningsplanen for 
Barentshavet. Dette er ikke til hinder for at 
det kan drives petroleumsvirksomhet i hele 
Barentshavet sørøst.

3. Igangsette et arbeid med sikte på å identifi-
sere og utrede operasjonelle usikkerhets- 
og risikofaktorer ved petroleumsvirksom-
het i Barentshavet sørøst.

4. I tråd med punktene ovenfor gjelder føl-
gende for Barentshavet sørøst i 23. konse-
sjonsrunde:
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a. Når selskapene bes om å nominere 
areal inkluderes ikke arealet i et belte på 
35 km fra grunnlinjen.

b. Ved utlysning gjelder følgende rammer:
– I området mellom 35 km og 65 km 

fra grunnlinjen i åpningsområdet vil 
det ikke være tillatt med leteboring i 
oljeførende lag i perioden 1. mars – 
31. august.

– I områder nærmere enn 50 km fra 
den faktiske/observerte iskanten vil 
det ikke være tillatt med leteboring i 
oljeførende lag i perioden 15. desem-
ber –15. juni.

Dette legger ikke føringer på definisjonen av 
iskanten og polarfronten i neste forvaltnings-
plan.”

3 Nærmere om endringen

I dette avsnittet gis det en gjennomgang av end-
ringen som følge av den feil som ble gjort i trykke-
prosessen for Meld. St. 36 (2012–2013).

Korrigeringen gjelder for tekst på side 38 i 
Meld. St. 36 (2012–2013).

Punktene 1 og 4 er ikke endret.
Punktene 2 og 3 fra Meld. St. 36 (2012–2013) 

utgår. Forholdene omtalt i punktene som utgår er 
riktig fremstilt gjennom punkt 4 og det nye punkt 
2.

Det fremgår av Meld. St. 36 (2012-2013) at de 
helhetlige rammene for petroleumsvirksomhet 
blir fastlagt i forvaltningsplanene for hvert enkelt 
havområde. Forvaltningsplanen for Barentshavet 
– Lofoten setter rammer for petroleumsvirksom-
het i kystsonen og i områdene ved iskanten og 
polarfronten som også gjelder åpningsområdet i 
Barentshavet sørøst.

Det fremgår videre av meldingen at regjerin-
gen foreslår å åpne Barentshavet sørøst for petro-
leumsvirksomhet. Samtidig foreslås rammene for 
petroleumsvirksomhet i Barentshavet sørøst kon-
kretisert og supplert på bakgrunn av den kunn-
skapen som har fremkommet og de vurderinger 
som er gjort i forbindelse med åpningsprosessen. 
Det uendrede punkt 4, sammen med det nye 
punkt 2, oppsummerer regjeringens forslag til 
konkretisering og supplering av rammene for 
petroleumsvirksomhet i området.

Det fremkommer av Meld. St. 36 (2012–2013) 
at det for å sikre forsvarlig petroleumsvirksomhet, 
er viktig at relevante operasjonelle usikkerhets- 
og risikofaktorer er godt forstått og ivaretatt før 
leteboring og utbygging skjer. Et arbeid for å iden-
tifisere og utrede operasjonelle usikkerhets- og 
risikofaktorer ved petroleumsvirksomhet i 
Barentshavet sørøst må derfor gjennomføres. At 
et slik arbeid skal igangsettes stadfestes i det nye 
punkt 3.

4 Økonomiske og administrative 
konsekvenser

Innholdet i denne tilleggsmeldingen har ikke øko-
nomiske og administrative konsekvenser ut over 
det som fremkommer i Meld. St. 36 (2012–2013).

Olje- og energidepartementet

t i l r å r :

Tilråding fra Olje- og energidepartementet 
7. juni 2013 om Tilleggsmelding til Meld. St. 36 
(2012–2013) Nye muligheter for Nord-Norge – 
åpning av Barentshavet sørøst for petroleumsvirk-
somhet blir sendt Stortinget.
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