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Olje- og energiminister Ola Borten Moe inviterer interessenter om å komme med innspill til det faglige 

arbeidet som er gjennomført i Olje- og energidepartementets sammenstillingsrapport av 23. november 

2012: ”Kunnskapsinnhenting om virkninger av petroleumsvirksomhet i det nordøstlige Norskehavet”. 

Marathon Oil Norge har følgende kommentarer: 

1. Det er i kunnskapsinnhentingen gjort et omfattende arbeid for å danne et helhetlig bilde av 

petroleumsaktivitet i analyseområdet, og rapporten legger vekt på sannsynlighet og konsekvenser 

av regulære og akutte oljeutslipp. Dette er en viktig del av kunnskapsinnhentingen og er grundig 

behandlet. Som rapporten slår fast, er sannsynligheten for en alvorlig hendelse meget lav og 

konsekvenspotensialet begrenset – også i et verst tenkelig utslippsscenario. Petroleumsindustrien er 

ledende innen HMS-arbeid, og har gjennom mange år med aktivitet på norsk sokkel opparbeidet høy 

kompetanse for å øke sikkerheten for mennesker, miljø og materiell. En tilstedeværelse i 

analyseområdet vil forbedre responstiden ved utslipp og styrke oljevernberedskapen betydelig. I 

tillegg vil en tilstedeværelse styrke den generelle beredskapen, spesielt for den omfattende 

skipstrafikken i de aktuelle havområdene.  

 

2. Kunnskapsinnhenting med underliggende fagstudier viser at ved å eventuelt innføre tiltak og 

tilpasse aktiviteten vil dette ytterligere redusere miljørisiko og potensiell konflikt med andre 

interessegrupper, spesielt gjelder dette fiskeri og havbruk. Sameksistens og et godt samspill mellom 

petroleumsindustrien og de ulike næringer i regionen er avgjørende for å oppnå målsettingen om 

økt verdiskaping, positive ringvirkninger og samtidig beskytte miljøet.  

 

3. Som operatør på norsk sokkel samarbeider Maraton Oil med myndigheter og industriorganisasjoner 

for å kontinuerlig forbedre sikkerhetsregelverket og redusere risiko for miljøpåvirkning. Marathon 

Oil Corporation har virksomhet i en rekke land og deler kunnskap og arbeidsprosesser til 

kontinuerlig forbedring gjennom teknologiutvikling og bruk av beste praksis. Kompetanse som 

konsernet opparbeider gjennom virksomhet på norsk sokkel, gir et viktig bidrag til operasjoner i 

resten av verden. 

 

4. Ifølge kunnskapsinnhentingen er miljørisikoen svært lav ved petroleumsaktivitet, og Marathon Oil 

mener derfor det er samfunnsmessig ansvarlig å drive leting og produksjon av olje og gass i 

analyseområdet. Resultatet av kunnskapsinnhentingen tyder på at de positive ringvirkninger for 

regionen er store, og at sammenstillingsrapporten danner et godt grunnlag for å påbegynne 



konsekvensutredning i det nordøstlige Norskehavet og av de hittil uåpnede havområdene i Nordland 

VI, Nordland VII og Troms II. 
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