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Høringsuttalelse - kunnskapsinnhenting om virkninger av 

petroleumsvirksomhet i det nordøstlige Norskehavet 
 
Fylkestinget i Nordland gjorde følgende vedtak i sak 23/13 den 25.2.2013: 

 
Fylkestinget i Nordland har vedtatt krav om konsekvensutredning av de uåpnede områdene på 
Nordland VI, VII og Troms II. Det er en rekke forhold som må på plass om Nordland 
fylkeskommune til slutt kommer til gå inn for å åpne dette området. Nordland fylkeskommune har 
fra før kommet med flere innspill i prosessen for konsekvensutredning av de uåpnede områdene på 
Nordland III, IV, V, VI, VII og Troms II. Utgangspunkt i alle slike saker er at en eventuell 
petroleumsaktivitet gir lokale og regionale ringvirkninger og at hensynet til miljø, HMS har et 
sentralt fokus. Videre er det også en forutsetning at det oppnås en best mulig sameksistens med 
fiskeriene.  
 
Fylkestinget i Nordland ber også departementet om å ta med de tidligere innspillene Nordland 
fylkeskommune har gjort for dette området. Dette gjelder særlig: 

• Høring - Kunnskapsinnhenting om virkninger av petroleumsvirksomhet for det nord-østlige 
Norskehav. Brev av 27.9.2011, med referanse: 11/30135. 

• Høring - Regional ringvirkningsanalyse i forbindelse med oppdatering av helhetlig 
forvaltningsplan for Barentshavet-Lofoten. Brev av 15.9.2010, med referanse: 10/28585 og 

• Høringsuttalelse - Det faglige grunnlaget for oppdateringen av forvaltningsplanen for 
Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten - Nordland fylkeskommune. Brev av 
21.6.2010, med referanse 10/20346. 

 
 
Mer konkret vil fylkestinget i Nordland i også komme med følgende innspill, knyttet opp til 
hvordan det videre arbeidet med de uåpnede områdene utføres: 
 

1. Fylkestinget i Nordland forventer at berørt regionalt polisk nivå kommer tidligere inn i 
prosessene knyttet både til åpningsprosesser, utlysning av nye konsesjonsrunder, tildeling av 
lisenser og behandling av PUD/PAD. Her kan den videre prosessen med de uåpnede 
områdene på Nordland III, IV, V, VI, VII og Troms II være et område hvor dette 
implementeres først. 
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2. Fylkestinget i Nordland forventer videre at veilederen for PUD/PAD stiller krav om at funn 
skal utredes med en industriell løsning i tillegg til en tradisjonell eksportløsning. 
Utredningen skal betales av lisensen, lisensen skal videre gi tilgang til nødvendige data om 
feltet. Med hensyn til rett til å få informasjon fra selskapene, må regionalt og nasjonalt 
forvaltingsnivå likestilles. Arbeidet med utredningen må styres av en uavhengig aktør med 
egeninteresse for industrielle løsninger (eksempelvis regionalt politisk forvaltningsnivå).  
 

3. Fylkestinget i Nordland krever at PUD/PAD veilederen må åpne for å ta inn bestemmelser 
om at lisenser i et geografisk område skal foretrekke områdeutvikling framfor 
enkeltlisensutvikling. Her kan også de uåpnede områdene på Nordland III, IV, V, VI, VII og 
Troms II være et første steg. Dersom det er et prospektivt område i nærheten av en lisens, 
må det bli adgang til å vente med utbyggingen av lisensen til det prospektive området er 
utforsket. Dette for å sikre at den beste helhetlige løsningen velges, til beste for området og 
økonomien i prosjektene samlet.  
 

4. Fylkestinget i Nordland mener at dette havområdet er unikt både i nasjonal og internasjonal 
sammenheng. På den bakgrunnen må vi kunne sette strengere betingelser her enn andre 
steder på kontinentalsokkelen. De som eventuelt får letelisenser må derfor få klargjort at en 
av forutsetningene er at eventuelle funn skal ilandføres. Lokale og regionale politiske 
myndigheter må få delta i arbeidet med å sette andre vilkår knyttet til letelisenser.  
 

5. Fylkestinget i Nordland mener at det må etableres infrastruktur for høyest mulig sikkerhet 
og beredskap før en eventuell åpning. Nordland fylkeskommune arbeider med å få etablert et 
nasjonalt beredskapssenter i Nordland. Dette må være en del av denne infrastrukturen. 
 

6. Dersom de uåpnede områdene på Nordland III, IV, V, VI, VII og Troms II åpnes for en 
formell konsekvensutredning etter petroleumsloven og senere åpning ønsker fylkestinget i 
Nordland at regionalt forvaltingsnivå involveres i forkant av alle konsesjonsrunder. OED 
skal konferere med fylkeskommunen om det er områder som kan være særlig viktig både å 
få aktivitet på og områder der aktivitet ikke er ønskelig. Dette må komme forut for OEDs 
behandling av selskapenes nomineringer.  
 

7. Dersom de uåpnede områdene på Nordland III, IV, V, VI, VII og Troms II åpnes for en 
formell konsekvensutredning etter petroleumsloven og senere åpning ønsker fylkestinget i 
Nordland at det avsettes ressurser i OD til å følge opp forslag i petroleumsmeldingen kap 
8.4.4. Operatører for nye, selvstendige utbygginger skal senest to år etter at feltet er satt i 
produksjon gjennomføre en analyse av regionale og lokale ringvirkninger av utbyggingen.  

 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Jørn Sørvig 
nærings- og utviklingssjef 
 
 
 
 


